
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Modellering van beademingscircuits met behulp van PSPICE

Öztan, A.

Award date:
1994

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/cfec1011-5705-40fb-b5d2-3bfdea291e0e


Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit Elektrotechniek 

MODELLERING VAN 
BEADEMINGSCIRCUITS 

MET BEHULP VAN PSPICE 
Door: A. Öztan 

RAPPORT VAN HET AFSTUDEERWERK UITGEVOERD VAN SEP. 1993 TOT EN MET 

AUG. 1994 IN OPDRACHT VAN PROF. DR. IR. J.E.W. BENEKEN ONDER LEIDING VAN 
PROF. DR. IR. A. HASMAN, DR. IR. J.A. BLOM EN DRS. B. MÜLLER 

DE AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT 

EINDHOVEN AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN 
STAGE- EN AFSTUDEERVERSlAGEN 

scaniv
Text Box



Voorwoord 3 

Voorwoord 

Langs deze weg wil ik de heer Cluitmans bedanken voor het verlenen van de mogelijkheid om bij 
de vakgroep EME af te studeren. 

Ten tweede wil ik mijn begeleiders prof. Hasman, Hans Blom en Bert Müller bedanken voor de 
medewerking en de opbouwende kritiek die zij tijdens mijn werk geleverd hebben. 

Ten derde bedank ik al mijn collega-afstudeerders en medewerkers van de vakgroep EME voor de 

getoonde belangstelling, hulp en de gezellige sfeer die er op de vakgroep heerste. 

Als laatste gaat een woord van grote dank uit naar mijn ouders en mijn vrouw en mijn zusjes Ayse 

en Emel voor de steun en geduld die zij hebben getoond tijdens mijn gehele studie en voor de 

mogelijkheid die zij mij gegeven hebben om mijn studie aan de TU af te maken. Hartelijk dank 
allemaal! 



Samenvatting 4 

Samenvatting 

Eén van de doelen van het Serva-anesthesie project binnen EME is het bouwen van (real-time) 

expertsystemen voor de ondersteuning van anesthesisten bij de operatie. Een expertsysteem heeft 

vooraf informatie nodig om achteraf de expert te kunnen ondersteunen bij de uitvoering van 

zijn/haar taak. Beademingscircuits vormen een belangrijk onderdeel van de totale anesthesie

apparatuur. Bij beademingscircuits komen fouten voor die we niet kunnen negeren. Deze fouten ( 

bijvoorbeeld obstrukties en lekken) vormen een belangrijk onderzoeksgebied. Het is nu de be

doeling om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over mogelijke fouten die in een bea

demingscircuit kunnen voorkomen en deze gegevens aan het expertsysteem over te dragen zodat 

deze de anesthesist kan ondersteunen tijdens een operatie. Het verzamelen van informatie over 

fouten in beademingscircuits kan op verschillende manieren gebeuren. Omdat het realtime experi

menten uitvoeren bij patiënten onethisch is gebruikt men andere methoden. Eén van deze methoden 

is het beademingscircuit koppelen aan een kunstlong en hiermee experimenteren [van der Aa, 

1990). 
Een andere mogelijkheid is mathematisch modelleren. Aan beide methoden kleven nadelen zoals 

hoge kosten en/of tijdsintensief zijn van simulaties. Daarom zoekt men naar andere alternatieven. 

In dit verslag wordt de mogelijke toepassing van PSPICE besproken om beademingscircuit te 

modelleren. PSPICE heeft het grote voordeel dat men zeer snel een model kan maken van een 

beademingscircuit en indien we eenmaal een model hebben kunnen we deze gemakkelijk aanpassen 

voor het modelleren van een ander beademingscircuits. Met PSPICE zijn twee beademingscircuits 

gemodelleerd (Ohmeda cirkelsysteem en Siemens Servoventilator). De modellen voor deze syste

men zijn in dusdanig stadium dat deze na kleine aanpassingen gebruikt kunnen worden om 

mogelijke fouten in beademingscircuits te modelleren. De normale werking van de circuits kan met 

de huidige modellen realistisch worden gesimuleerd. Drukken, gasstromen en C02-concentraties in 

de beide circuits kunnen worden gesimuleerd voor verschillende ventilator-instellingen. 

PSPICE bleek afgezien van de mogelijke pieken in de signalen, welke na een tijdje simuleren of 

overstappen naar andere een PSPICE versie verholpen worden, zeer geschikt te zijn om als si

mulatiepakket gebruikt te worden om beademingscircuits te modelleren na het vinden van 

elektrische equivalenten voor de pneumatische componenten. 
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Summary 

One of the subjects of the Servo-anesthesia project at the department of medica) electrical 

engineering at Eindhoven Technica) University is building of real time expert systems for 

supporting anesthetists in operation room. An expert system needs information advance to support 

the expert retrospectively at doing bis/her job. Breathing circuits are an important part of the total 

anaesthesia equipment. In breathing circuits faults can occur wich are important. These faults, like 

for instanee obstructions or leaks are an important research topic. 

The subject is now to collect as much information as possible about possible faults wich can 

appear in a breathing circuit and to carry over this information to the expert system which can help 
the anesthetist during operations. Collecting information about faults in a breathing circuit can be 

done in many ways. Because it is nat ethica) to do real time experiments at patients during 

operations, we need to look for other methods. One of this methods is to conneet the breathing cir~ 

cuit to an artificial lung and to do experiments, see van der Aa, 1990. 

Another possibility is mathematical modelling. Bath mcthods have disadventages Iike high casts 

and/or time intensive simulations. That is the reason why we to look for other methods. In this 

report the subject is using PSPICE for rnadeling breathing circuits. PSPICE bas the advantage that 

we have the possibility to design a model of another breathing circuit easely if we have an model 

of one breathing circuit. Two breathing circuits have been modeled with PSPICE (Ohmeda circle 

breathing system and Siemens Servoventilator). The roodels are ready to be extended with 

modelled faults. The normal opreration of the circuits can be modelled realistically. Pressure, gas 
flow and C02~oncentration in bath circuitscan be simulated for several ventilator sttings. PSPICE 

seems to be capable to be used as a simulation tooi for rnadeling of breathing circuits after 

electrical equivalenfli of pneumatic components have been found, apart from peaks in the signals 

wich wil dissappear after some time of simulation. 
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1. Inleiding 

Binnen de faculteit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven probeert de 
vakgroep Medische Elektrotechniek (EME) een bijdrage te leveren aan de medische wereld als het 
gaat om het vinden van technische oplossingen op dit gebied. Binnen de vakgroep is men 
momenteel bezig met drie onderzoeksprojecten. Eén van deze projecten is het Serva-anesthesie 
project. Het doel van dit project is nagaan in hoeverre automatisering in de anesthesie mogelijk en 
zinvol is. Binnen het Serva-anesthesieproject wordt gewerkt aan verschillende deelprojecten. 

In één van deze deelprojecten wordt onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van reai-time 
expertsystemen ter ondersteuning van patiëntbewaking ('intelligente' alarmering) en therapie ('in
telligente' regelsystemen). Het bouwen van {real-time) expertsystemen gaat gepaard met het inwin
nen van de informatie vooraf ten behoeve van het expertsysteem, welke de taak heeft om een 
expert zo goed mogelijk te ondersteunen daar waar dat mogelijk is. Zodoende kan de expert 
zijn/haar handen vrij houden van bepaalde {routinematige) werkzaamheden en zich concentreren op 
belangrijke aspecten van zijn/haar werk. Om het werk te kunnen doen dat anders door een expert 
gedaan zou worden, moet het expertsysteem beschikken over kennis en informatie die een expert 
ook bezit en wenst te hebben om zijn/haar beslissingen er op te kunnen baseren. 

Bij reai-time expertsystemen speelt de informatie vooraf een nog grotere rol. Het is namelijk zo dat 
het reai-time expertsysteem niet alleen over informatie moet beschikken maar ook over de juiste 
informatie op het juiste moment. Advies aan de gebruiker moet snel gegeven kunnen worden door 
het expertsysteem en de data die het binnenkrijgt is slechts zeer kort valide. We moeten het 
betreffende expertsysteem voorzien van alle relevante informatie over het systeem dat we ermee 
willen bewaken. Het doel van dit onderzoek richt zich op het inwinnen van de informatie over een 
tweetal beademingscircuits dat in ziekenhuizen wordt gebruikt om patiënten {kunstmatig) te 
beademen tijdens langdurige operaties. Het inwinnen van de informatie over beademingscircuits 
richt zich op twee aspecten van deze apparaten. In de eerste plaats zijn we geïnteresseerd in de 
werking van deze apparaten in een bedrijfssituatie. 

Op de tweede plaats willen we van te voren kunnen voorspellen wat er zal gebeuren indien 
onverwachte eo/of ongewenste situaties zich voordoen, zoals obstrukties en lekken in slangen die 
voor de koppeling van de patiënt met het beademingsapparaat zorgen. De enige betrouwbare 
manier om de gevolgen van een obstructie en/of een lek in het circuit nader te bestuderen is deze 
lekken en obstructies ter plekke te bestuderen indien deze optreden tijdens de normale werking van 
het beademingscircuit. 

Er kleven twee nadelen aan deze methode. Op de eerste plaats treden dit soort fouten zeer weinig 
en onregelmatig op en indien ze optreden kunnen de gevolgen zoals men zou vermoeden zeer 
nadelig uitvallen voor de betreffende patiënt. Daarnaast zouden we deze fouten zelf kunnen 

introduceren tijdens de normale werking van deze apparaten. Fouten introduceren tijdens echte 
operaties kan echter niet want dit is onethisch en kan de patiënt in levensgevaar brengen. Fouten 
opzettelijk aanbrengen kan wel indien een simulator wordt gebruikt. 
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Dit wordt ook onder andere gedaan voor het cirkelsysteem met behulp van een cirkelsysteem 
simulator, zie van der Aa [1990]. Dit wordt gedaan bij het trainen van anesthesisten. Tevens kan 
zo'n simulator het alarmsysteem voorzien van kennis. Het nadeel van deze methode is dat 
experimenteren met de simulator veel geld kost. 

Anesthesieapparatuur zelf kost ook veel geld. Bovendien dient men voor ieder soort beademings
circuit over een simulator te beschikken; het is immers zo dat de verschillende beademingscircuits 
ook een verschillende werking hebben. Te werk gaan met een pneumatische simulator kost zowel 
geld als tijd. Daarom heeft men gezocht naar alternatieven om de informatie vooraf te kunnen 
verzamelen over een bepaald beademingscircuit. Eén van de vaak gebruikte manieren is het 
toepassen van mathematische modellen. Hiermee tracht men zowel het beademingsapparaat als de 
fouten die er in op kunnen treden mathematisch te modelleren. Hiermee wil men de gewenste 
informatie van te voren inwinnen en die daarna in een expertsysteem gebruiken. 

Mathematische modelleringen kunnen we onderscheiden in twee soorten. Het eerste soort model 
wordt gerealiseerd met behulp van een hogere programmeertaal zoals Pascal of C. De tweede soort 
maakt gebruik van vantevoren gedefinieerde mathematische blokken zoals optel-, aftrek-, 
integrator-, en differentiatorblokken die samen met nog andere blokken een mathematische 
beschrijving van een model kunnen weergeven. 

TUTSIM is een softwarepakket dat op deze laatste manier werkt. Het nadeel van mathematische 
simulatiemethoden is dat het implementeren van bijvoorbeeld differentiaalvergelijkingen al gauw 
uit de hand loopt indien men vordert met de modellering van het beademingscircuit. Een ander 
nadeel van deze methoden is dat het weer een tijdrovende zaak wordt indien men over wil stappen 
naar een ander beademingscircuit. Men moet dan namelijk opnieuw beginnen om met moeite 
geïmplementeerde stukken opnieuw te implementeren met enkele wijzigingen ten opzichte van een 
eerder gemodelleerd systeem. Groot nadeel van TUTSIM-achtige pakketten is dat het model al snel 
ingewikkeld wordt, wijzigingen zijn steeds lastiger aan te brengen. 

De zojuist genoemde nadelen worden deels opgevangen door elektrische simulatiepakketten zoals 

PSPICE en MICROCAP. Met behulp van deze softwarepakketten is het mogelijk om elektrische 
modellen te maken die een afspiegeling zijn van het fysische apparaat. Bij dit project is de keuze 
gevallen op PSPICE vanwege zijn gebruikersvriendelijkheid. Met behulp van PSPICE zijn 
modellen van twee beademingscircuits geconstrueerd en deze zijn vergeleken met de echte circuits. 

In de volgende hoofdstukken zullen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod komen. 
Hoofdstuk 2 is gereserveerd voor de achtergronden van dit project waarin ook de ademhaling zelf 
aan bod zal komen. In hoofdstuk 3 zullen we het cirkelsysteem behandelen met daarin opgenomen 

het elektrische model. Hoofdstuk 4 is gereserveerd voor de Siemens Servo-ventilator. Ook hierbij 
speelt de modellering van dit apparaat een grote rol. In hoofdstuk 5 zullen we elektrische 
equivalenten van pneumatische componenten in PSPICE beschrijven. Hoofdstuk 6 beschrijft de 
elektrische modellen van de twee ventilatoren die in de voorgaande hoofdstukken zijn beschreven. 
Als laatste zullen in hoofdstuk 7 conclusies en aanbevelingen gegeven worden. 
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2. Ademhalingsproces 11 

In dit hoofdstuk zullen we het ademhalingsproces bespreken om tot een model te komen van de 
longen. Het in dit hoofdstuk afgeleide model zal als basis dienen om de longen te kunnen 
modelleren samen met de te behandelen beademingscir-cuits. 

Ademhaling is een periodiek proces waarbij lucht in- en uitgeademd wordt. Ook is bekend dat we 

tijdens in- en uitademen met verschillende gassen te maken hebben. ZD bestaat de ingeademde 

lucht uit meer zuurstof dan de uitgeademde lucht. De wisseling van 0 2 en C02 hangt nauw samen 
met de bloedsomloop. De zuurstof wordt in de rode bloedlichaampjes opgenomen en naar de 
weefsels en organen getransporteerd. De weefsels produceren op hun beurt C02• Dankzij de 

koppeling tussen ademhaling en bloedsomloop kunnen een groot aantal regelprocessen de 

ademdiepte en de ademfrequentie bepalen en aanpassen aan de behoeften van het lichaam tijdens 
verschillende activiteiten. 

Bij gasuitwisseling zijn twee processen te onderscheiden: ademhaling en diffusie. 

Ademhaling is een activiteit waarbij lucht met ongeveer 20% zuurstof (OJ wordt ingeademd en 

lucht met ongeveer 16% 0 2 en ongeveer 4% C02 wordt uitgeademd. Deze activiteiten van de 

longen hangen nauw samen met processen zoals drukverschillen, gasstromen en volumes. Dit zijn 
mechanische processen en de bestudering van deze processen valt onder de longmechanica. 

De opname van zuurstof in het bloed en de afgifte van C02 van bloed naar de longen wordt het 

diffusieproces genoemd. Bij het diffusieproces zijn verschillen tussen de partiële drukken van de 

betrokken gassen in de longen en in het bloed de drijvende kracht. Diffusie vindt over het 
algemeen snel plaats. De partiële drukken van 0 2 en C02 in lucht en bloed zijn gewoonlijk aan 
elkaar gelijk te beschouwen. 

In afbeelding 1 wordt de samenhang tussen buitenlucht, longen en bloedsomloop met de daarbij 
behorende gasuitwisseling nader weergegeven. 
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Afbeelding 1. Samenhang tussen buitenlucht, longen en bloedsomloop met de daarbij 
behorende gasuitwisseling. 

We zullen nu nader stilstaan bij de mechanische eigenschappen van de longen, de zogenaamde 

longmechanica. We zullen trachten om een model af te leiden voor de longen en de luchtwegen. 

Als we eenmaal een model hebben dan kunnen we naar analogieën zoeken die ons leiden naar een 

elektrisch model van de longen en luchtwegen. Tijdens modelvorming hebben we meestal te maken 

met twee facetten. Deze zijn: 

- het invoeren van benaderingen en 

- het hanteren van analogieën. 

We zullen eerst trachten de longen en luchtwegen mathematisch weer te geven wat direct zal 

leiden tot invoering van benaderingen. De werking van de longen wordt beschreven aan de hand 

van verschillende drukken en hieraan gekoppeld verschillende volumes, complianties en weerstan

den. 

De longen zijn een met een gasmengsel gevulde ruimte in open verbinding met de buitenlucht. De 

uitwisseling van gassen vindt plaats in de longblaasjes. Dit komt er op neer dat het bloed zuurstof 

opneemt en daarvoor in de plaats koolstofdioxide afgeeft. De alveolen zorgen voor de verbinding 

van de luchtwegen met de buitenwereld. De longen kunnen we opvatten als een ballon die ge

plaatst is binnen een tweede ruimte, genaamd thorax (borstkas). De verbinding tussen de thorax en 

de longen komt tot stand door het longvlies en het borstvlies. De ruimte tussen de vliezen is 

gevuld met een dun vloeistoflaagje. Deze ruimte wordt de interpleurale ruimte genoemd. De inter

pleurale ruimte is volledig afgesloten. 

Voordat we beginnen met de beschrijving van verschillende relaties die gebruikt worden in de 

longmechanica worden de hierna te gebruiken symbolen weergegeven in tabel 1. 
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TABEL 1. Verklarende woordenlijst 

... Verklaring 

ceq gecombineerde compliantie 

c;ODJ longcompliantie 

~ thoraxcompliantie 

APA druk tussen de alveoli en de buitenlucht 

PA druk in de alveoli 

PI drukverschil tussen de alveo-

li en pleurale druk 

AP mond druk tussen de luchtwegen en de alveoli 

po buitenluchtdruk 

ppl pleurale druk 

P..,; ... druk in de ademhalingsspieren 

Rw luchtwegweerstand 

0 luchtstroom 

V volume 

vloag longvolume 

v ... thoraxvolume 

Indien we de druk binnen de longen PA noemen dan is er een verband tussen de longdruk en het 

longvolume volgens V1(P). Voor de thorax kunnen we opschrijven: 

(1) 

waarbij AP 111 het drukverschil is tussen de pleurale druk P p1 en de bui tendruk Po· 

De druk in de interpleurale ruimte kan ook negatief worden, wat het geval is tijdens ademstil

stand. 

Indien de pleurale druk P p1 sterk negatief wordt dan wordt het thoraxvolume kleiner. Het totale 

drukverschil AP • tussen alveoli en de buitenlucht is te schrijven als: 

(2) 
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(3) 

(4) 

Wij zijn geïnteresseerd in de totale druk (longen en thorax) en het gaat ons dan ook om de som 

van de drukverschillen ~P1 + ~p tb· De verhouding volume/druk voor de longen, thorax en longen 
en thorax samen is te zien in afbeelding 2. [Metingen in de geneeskunde 11, Jan 1992]. 

Vohune 

~ I 
iVlong{P) 
I 
I 
I 
I 

! 
I 

-40 0 20 40 
Drukvenlcbil (CDlH20 

AJbeelding 2. Volume-druk relatie voor de longen. 

We zien uit afbeelding 2 dat het verband tussen de verschillende drukken en het longvolume niet 

lineair is. Ter vereenvoudiging wordt een lineair verband toegepast volgens afbeelding 3, dat geldt 

bij niet te grote drukverschillen. 

lnspirati .. e====V=-o-l~E>7 
no:;:tie ~-···········~· .. / 

~ ....... .... 

, Druk 

... ·····/~na ======-=-

AJbeelding 3. Schematische voorstelling van volume-druk relaties van de longen, de thorax en de 
combinatie ervan. 
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Uit afbeelding 3 kunnen we het volgende opmaken. We zien op de eerste plaats dat de curve of 

naar links of naar rechts verschuift afhankelijk van of de patiënt in- of uitademt. Verder zien we 

dat de curves voor de longen en die voor de thorax ongeveer evenwijdig lopen. Dit komt erop neer 
dat ze in onze modelbeschouwing dezelfde helling hebben. De helling van een volume-druk 
verband wordt aangeduid als een compliantie. 

We krijgen voor de longen en de thorax de volgende vergelijkingen: 

(5) 

en 

(6) 

Pspier veronderstellen we verder nul, omdat bij beademing de spieren verslapt zullen zijn. We 
kunnen de long- en de thoraxcompliantie samen nemen tot één compliantie. De long en de 

thoraxcomplianties vormen samen een serie-com-pliantie. Van een seriecompliantie kunnen we als 
volgt de vervangende compliantie opschrijven: 

(7) 

We gaan daar verder van uit. Het drukverschil (AP .J wordt via een buis in de luchtpijp (endotra

cheale buis) periodiek verhoogd, zodat gasverplaatsing mogelijk wordt. 

Tot nu toe zijn wij ervan uitgegaan dat bij geopende luchtweg er geen drukverschil is tussen de 

alveolen en de buitenlucht. In het echt is er als gevolg van de wrijving van het ademgasmengsel in 
de luchtwegen een drukverval tussen alveoli en de mond die samenhangt met de gasstroom. Van 

het genoemde drukverval zullen we aannemen dat die evenredig is met de gasstroom Q. 

We krijgen dan: 

(8) 

(9) 

De weerstand R1.". wordt de stromingsweerstand van de luchtwegen genoemd. Het volume V is de 
integraal over de luchtstroom, ofwel: 
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Y=fQdt (10) 

(11) 

Omdat wij geïnteresseerd zijn in een elektrisch equivalent van het longmodel komen we uit op een 

analoge vergelijking die het stroom-spanningsverband van een RC-combinatie weergeeft. We 

krijgen dan vergelijking (12). 

Y=R.i+ ~~idt (12) 

Indien we de twee formules met elkaar vergelijken dan komen we uit op de volgende analogieën 

(fABEL 2). 

I 

TABEL 2.Het hanteren van analogieën tussen pneumatische en elektrische 
grootheden. 

Gassen I Elektrische grootheden 

Drukverschil Spanningsverschil 

Volumestroom Elektrische stroom 

Volume Lading 

Stromingsweerstand Elektrische weerstand 

Compliantie Capaciteit 

I 

Als we de bovengenoemde analogieën toepassen dan komen we uit op het volgende elektrische 

vervangingsschema (zie afbeelding 4). 
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Rlw Rlw 

à Pa 

Cl+ Cth 

Pspier 

Afbeelding 4. Elektrisch vervangingsschema voor de bestudering van het volume-druk-stroomver
band van de longen van een patiënt met verslapte spieren. 

Zoals we ook uit afbeelding 4 kunnen zien komen we van het vervangingsschema links op het 

vervangingsschema rechts indien we voor de long- en thorax-compliantie één condensator nemen 

die de serieschakeling van de longcompliantie en de thoraxcompliantie representeert. Tevens is in 

ons geval de spierdruk nul omdat de patiënt kunstmatig beademd wordt. De spierdruk zou anders 

als een (onbekende, niet te meten) extra spanningsbron terugkomen in ons circuit. Zodoende zijn 

we uitgekomen op een heel simpel RC-netwerk dat we kunnen implementeren in PSPICE om te 

gebruiken voor onze simulaties. 

Verder kunnen we opmerken dat we in principe twee parallelle takken hebben die weer uit een 

serieschakeling van een R en een C bestaan omdat we twee longen hebben. Indien we ervan uit 

gaan dat de beide longen dezelfde waarden voor de parameters R en C hebben dan betekent dit 

niets anders dan het twee keer opnemen van dezelfde componenten in het elektrische model (zie 

afbeelding 5a). Wel dienen we de parameters van R en C hiervoor aan te passen. Naast de 

hierboven behandelde modellen voor longen worden in de literatuur nog andere modellen gebruikt. 

Hierbij gaat het meestal om de bestudering van dynamische eigenschappen van de longen, zie 

[Avanzoli84b) en [Eyles82]. Als basis wordt er een Laptace getransformeerde standaardvorm 

gedefiniëerd waarbij men de constante coëfficiënten kan bepalen aan de hand van de gebruikte 

soort (passieve) elementen. Zodoende krijgen we: 
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Z=As2 +Bs+C 

s2 +Ds 
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(13) 

Waarbij s de Laplace variabele is en A,B,C en D de zojuist genoemde constanten. Voor de 

fysische realiseerbaarheid van deze vergelijking dienen de constanten aan de volgende voorwaarden 

te voldoen: 

- A,B,C en D zijn alle positieve constanten 

- BD > C 
Om vergelijking (12) te kunnen implementeren hebben we de keuze uit drie mogelijke constructies. 

Zie afbeelding 5. 

Rl R2 C2 

Cl C2 

I T 
Figuur a Figuur b 

L 

Cl 

Figuur c 

Afbeelding 5. Verschillende modellen voor de representatie van de longen en luchtwegen. 

De hierboven weergegeven modellen zijn overeenkomstig met de modellen van Otis en Mead 

([Otis56) en [Mead69]). Zij waren twee van de eersten die zich bezig hielden met longmechanica. 

Afbeelding 5a is het longmodel waarbij de longen ongelijk zijn. De modellen 5b en 5c worden 

uitgebreid behandeld door G. Avanzolini en P. Barbini, zie [Avanzolini, 1984a). Indien we de stan

daardvergelijking (23) toepassen op de zojuist behandelde modellen dan krijgen we voor de 

constante coëfficiënten tabel 3). 
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TABEL 3. De verschillende keuzes voor de coëfficiënten. 

Coefficienten Model van atbeetding Sa Model van atbeetding Sc 

A RtR,_ R1 +R 

Rt+R,_ 

B R1 + c 1 + R,. c2 R,R 1 
--+-

(Rt + R,_)Cl C2 L c. 

c 1 R --
(Rl +R,.)CtC2 LC1 

D 
C1 +C2 R -

(R1 + RJ c1 c2 
L 

In ons model is voor de modellering van de longen respectievelijk luchtwegen de combinatie van 

een compliantie (condensator) en weerstand gebruikt. De andere modellen die hierboven genoemd 

zijn, zijn afkomstig uit de literatuur, zie onder andere [Eyles, 1982], [ Avanzolini, 1984a ], 

[Avanzolini, 1984b] en [Avanzolini, 1985]. Deze modellen zijn niet gebruikt in onze simulaties. 
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3. Het cirkelsysteem 

Het cirkelsysteem is één van de meest gebruikte beademingscircuits in de Verenigde Staten. Het 

ontleent zijn naam aan het feit dat, in tegenstelling tot andere beademingscircuits, het uitgeademde 

gas opnieuw wordt gebruikt, nadat het ontdaan is van kooldioxide (COJ. Het Ohmeda systeem, dat 

wij modelleren, is gebaseerd op het cirkelsysteem. In het vervolg zullen we het Ohmeda systeem 

bedoelen indien we het hebben over het cirkelsysteem. 

Naast de principiële werking van het systeem zijn wij geïnteresseerd in het gebruik van dit circuit 

in een ziekenhuis tijdens een operatie. Dit komt er op neer dat tijdens het gebruik van zo'n 

systeem men er alleen achter kan komen of alles naar wens verloopt indien men op bepaalde 

(specifieke) plaatsen metingen verricht in het beademingscircuit. 

We zullen eerst een beschrijving geven van het Ohmeda cirkelsysteem met de daarbij behorende 

signalen die gemeten worden tijdens het gebruik. 

3.1. Werking van het cirkelsysteem 

We zullen de werking van het cirkelsysteem bestuderen aan de hand van het 

principeschema van afbeelding 6. Een uitgebreide schematische voorstelling is te vinden in bijlage 

A 

Zoals we het in afbeelding 6 kunnen zien is het cirkelsysteem aangesloten op de gasinstallatie van 

het ziekenhuis. Op deze plaats kunnen ook gasflessen gebruikt worden. Het gas stroomt door de 

inspiratieklep via de inspiratiebuis naar het T-stuk (Y-piece). 

Het T-stuk is een driewegsbuis die de inspiratie- en de expiratiebuis verbindt met de endotracheale 

buis. Het T-stuk is aangesloten op de endotracheale buis. Deze is op zijn beurt aangesloten op de 

luchtwegen met behulp van een opblaasbare manchet, die gevuld is met lucht om de luchtwegen 

van de patiënt af te sluiten van de buitenwereld. Dit is vooral gedaan om de endotracheale buis 

goed vast te maken zodat deze niet makkelijk losschiet en om ontsnappen van gas, dat men wil 

hergebruiken, te voorkomen. Om te voorkomen dat het uitgeademde gas naar buiten toe lekt wordt 

ervoor gezorgd dat het gas dat de longen verlaat terecht komt in de endotracheale buis en dus later 

ook in de ventilator. 
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Endotmcbealo 
buis 

Longen 

Afbeelding 6. Het Ohmeda cirkelsysteem. 
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Nadat het inspiratoire gas inspiratieklep, inspiratiebuis, T-stuk en endotracheale buis is gepasseerd 
bereikt het de longen. Nadat de longen enige seconden zijn beademd kan de expiratie beginnen. 
Het uitgeademde gas dat ongeveer 4% 002 bevat wordt via de endotracheale buis en het T-stuk 
afgevoerd door de expiratiebuis via de expiratieklep. Het uitgeademde gas kan niet de inspiratietak 

binnen lopen omdat de inspiratieklep dan dicht is. Het uitgeademde gas komt terecht in de 

ventilator. 

Gedurende de inspiratiefase wordt gas bestaande uit zuurstof en anesthetica in de longen van de 
patiënt gepompt. Gedurende mechanische ventilatie wordt met behulp van de druk op de balg van 

de ventilator het uitgeademde gas dat in de balg terecht is gekomen, terug in het inspiratoire circuit 
gepompt. Tijdens de inspiratiefase stroomt het uitgeademde gas dat in de balg zit, terug naar de 

longen via de C02 absorber. Indien men zonder het uitwassen van C02 het uitgeademde gas terug 

zou pompen in het circuit dan zou na een tijdje het C02_gehalte in de longen en bloedvaten van de 

patiënt onacceptabel hoog worden. Nadat het uitgeademde gas ontdaan is van C02 mengt het zich 
met de verse gasstroom en gaat via de inspiratietak weer naar de longen toe. De verse gasstroom 
bestaat gewoonlijk uit een mengsel van zuurstof en anesthetica. Het proces herhaalt zich telkens 
gedurende de kunstmatige beademing. Wanneer de inspiratiefase opnieuw begint, wordt door de 

druk die op de balg wordt gezet, het gas terug in het systeem gepompt. Dat gas kan niet de 
expiratiebuis instromen vanwege de expiratieklep die alleen uitgeademde lucht doorlaat die afkom
stig is van de longen, omdat het een éénrichtingsklep is. 
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Het uitgeademde gas wordt vanwege de druk op de balg in de C02 absorber gepompt. Hierin 
wordt het gas ontdaan van C02• Het schoongemaakte gas kan zodoende terug stromen. Vanwege 
de druk die ontstaat door de aanwezigheid van verse gastoevoer kan het gefilterde gas niet naar de 
gasflessen of de gasinstallatie terugstromen. Zodoende komt uitgeademd gas terug in de longen. 
Natuurlijk kunnen we niet eindeloos doorgaan met het terug voeren van het uitgeademde gas in het 
systeem omdat er nu eenmaal verliezen optreden. De verse gasstroom zorgt dan voor aanvulling 
van het gas dat wegvloeit uit het systeem. Tevens is het zo dat niet al het uitgeademde gas terug 
gepompt wordt in het systeem. 

Indien er in de ventilator een bepaalde (limiet-) druk wordt bereikt gaat er een klep open, de zoge
naamde 'scavenging valve' waardoor het gas dat te veel aanwezig is, naar buiten afgevoerd kan 
worden. Door voortdurende vers gas-toevoer neemt de hoeveelheid gas in het circuit toe. Wanneer 
tijdens expiratie de balg vol is, of een bepaalde drukdrempel (die instelbaar is) in het circuit 
overschreden wordt, opent de scavenging klep om het teveel aan gas te laten wegstromen, het 
circuit uit naar het scavenging systeem (gaszuivering). 

3.2. De signalen die gemeten worden aan het cirkelsysteem 

We zullen nu stilstaan bij de signalen die men meet tijdens beademing met behulp van het 
cirkelsysteem. Bij het cirkelsysteem worden vaak drie signalen gemeten en bewaakt. Deze zijn de 
druk achter de inspiratieklep, de stroom door de expiratieklep en het capnogram welke het C02-

gehalte in de luchtwegen van de patiënt aangeeft. 

3.2.1. De druk achter de inspiratieklep 

We beginnen met de druk achter de inspiratieklep. Een schematische voorstelling van deze druk is 

te zien in afbeelding 7. 
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Afbeelding 7. De druk gemeten achter de inspiratieklep van het gemodelleerde Ohmeda cirkelsys
teem. 

Dit druksignaal heeft vier karakteristieke punten (A,B,C en D in atbeelding 7). 

Punt A: 

Punt B: 

Dit druknivo wordt direct bereikt onmiddellijk na het begin van de inspiratiefase. Dit 
drukverval ontstaat tussen de inspiratieklep en de longen omdat tussen deze twee 
punten een gasstroom plaatsvindt naar de longen toe via een aantal weerstanden. De 

gasstroom is de samenstelling van vers gastoevoer met het gas uit de balg dat gefilterd 

is door de co2 absorber. 
De weerstanden zijn de weerstanden van de luchtwegen R1w met daarbij opgeteld de 

endotracheale buisweerstand Rend• T-stuk weerstand R.r en de inspiratiebuisweerstand 

Rinsp• 

In formulevorm krijgen we: 

(14) 

Punt B is het maximale nivo dat bereikt wordt nadat de longen gevuld zijn gedurende 
de inspiratiefase. Het drukverschil tussen de punten A en B (in atbeetding 7) is niets 
anders dan de toename van druk in de longen gedurende beademing ten gevolge van 
hun elasticiteit. We zien tussen A en B dat de longen opgevuld worden. Het vullen van 

de longen vertoont een grote gelijkenis met het opladen van een condensator in het 

elektrische geval. Voor het drukverschil P8 - PA kunnen we dan opschrijven: 
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Punt C: 

Punt D: 

1 !.' PB-PA=- F(t)d(t) c 0 
(15) 

Waarbij C de gecombineerde long- en thoraxcompliantie is en F(t) de gasstroom naar 

de longen tijdens de inspiratiefase. De tijd waarover geïntegreerd wordt is natuurlijk de 

duur van de inspiratiefase. 

Bij het einde van de inspiratiefase en het begin van de expiratiefase krijgen we 

opnieuw een drukvervaL Deze ontstaat nu als gevolg van de expiratiestroom (lexp) door 

de luchtwegen (R1w} en de endotracheale buis (ReuJ· Het druknivo na de endoracheale 

buis en het druknivo na de inspiratieklep is hetzelfde omdat er vanwege het feit dat de 

inspiratie-klep dicht is er geen stroom kan lopen door het T-stuk en de inspiratie-buis. 

In formulevorm wordt het: 

(16) 

Vanaf punt C zullen de longen ontladen worden volgens een e-macht via de weerstan

den die zich bevinden in de expiratietak van het systeem, te vergelijken met het 

ontladen van een condensator via een weerstand. 

Punt D is de druk welke heerst achter de inspiratieklep tijdens de expiratiefase. Dit 

nivo wordt de PEEP (Positive End Expiratory Pressure) genoemd. Gewoonlijk geldt 

dat PEEP ongeveer nul is. Soms wordt PEEP groter dan nul gekozen om de longen 

extra open te houden. 

3.2.2. De expiratiestroom 

Bij het Ohmeda cirkelsysteem wordt de expiratiegasstroom die door de expiratieklep gaat 

gemeten1
• Deze stroom laat duidelijk het uitademingsverschijnsel zien, welke een exponentiële 

afloop heeft. 

Eerst wordt er een piekstroom gemeten. Deze piekstroom ontstaat als gevolg van de druk die in de 

longen heerst en de weerstanden die het gas in de expiratoire tak van het circuit kan tegenkomen. 

We krijgen dan: 

(17) 

1 Andere systemen meten de gasstroom soms op een andere plaats. 
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Waarbij Fp1ek de piekstroom en Ptona de druk in de longen is en PPEEP de eindexpiratoire druk in het 
circuit. Vetvolgens neemt de stroom door de expiratieklep vanaf het piekpunt af volgens een e
macht, zie bietvoor afbeelding 8. Vanwege o.a. de beperkte bandbreedte van de voor de meting 
van de gasstroom gebruikte transdocent is de opgaande flank niet oneindig steil. 

tijd (s) .... 
Afbeelding 8. Het verloop van de expiratiestroom door de expiratietak van het gemodelleerde 
Ohmeda cirkelsysteem. 

In afbeelding 8 wordt de getrokken lijn gemeten als de expiratiestroom van het Ohmeda cirkelsys
teem. In werkelijkheid zal de gemeten stroom een lagere piekwaarde hebben en de piek zal minder 
scherp zijn dan de gesimuleerde piekstroom. Dit verschil is te wijten aan het feit dat de gemeten 
expiratie-stroom beïnvloed wordt door de gasstroom-meter die een te kleine bandbreedte heeft om 
hoge frequenties aan te kunnen. 

3.2.3. Het capnogram 

Het capnogram speelt een bijzondere rol binnen het cirkelsysteem. Dit heeft direct te maken met 
het feit dat men bij dit systeem het uitgeademde gas wil hergebruiken (anesthesie-gassen zijn 
namelijk erg duur). Dit is alleen toegestaan indien dit ontdaan wordt van C02• Bij het cirkelsys
teem wordt het C02-gehalte in de longen gemeten vlak achter het T-stuk (bij de mond); het C02-

gehalte in de luchtwegen wordt meestal in percentages van co2 ten opzichte van het totale 
gasmengsel uitgedrukt. Tijdens inademen is het C02-gehalte vrijwel nul en tijdens de expiratie zal 
er een C02-gehalte van ongeveer 3 % tot 5 % gemeten worden. Bij het cirkelsysteem zal het 
capnogram er als volgt uitzien (afbeelding 9). 
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Afbeelding 9. Het C02 gehalte in de luchtwegen bij het gemodelleerde cirkelsysteem. 

We zullen in de hoofdstukken 5 en 6 nader stilstaan bij het capnogram indien we praten over 

modellering van het capnogram met behulp van PSPICE. 
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4. Het open systeem 

In dit hoofdstuk zullen we als voorbeeld van een open systeem de Siemens Servoventilator 

beschrijven die wij weer modelleren met behulp van PSPICE. Dit beademingsapparaat is gebaseerd 
op het 'open systeem' principe: geen recirculatie van gassen, maar afvoer van uitgeademd gas naar 

de buitenlucht. 

Het open systeem ontleent zijn naam aan het feit dat inspiratie en expiratie in hun totaliteit van 
elkaar zijn gescheiden. Dit komt er op neer dat de patiënt gas toegevoerd krijgt van de ventilator 

en deze uitademt naar de buitenlucht. Ook binnen dit systeem worden de inspiratie- en expiratiefa
se van één ademhaling gescheiden door middel van kleppen, net als het geval was bij het 

cirkelsysteem. Het principeschema van de Siemens Servoventilator wordt weergegeven in 
afbeelding 10. 

expirati7' 
T-stuk 

exphati.eklep 

inspiratiebuis 

/ 
open/dicht 

expiratie-stroombegrenzer 

Afbeelding 10. Principeschema van de Siemens Servoventilator. 

Een gedetailleerd schema van de Siemens ventilator, waarin de pneumatische onderdelen nader te 

zien zijn, is te vinden in bijlage B. Naast het feit dat bij het open systeem geen herademing van 

uitgeademd gas plaatsvindt hebben we hier te maken met een actief gestuurde ventilator. Het actief 

zijn van dit systeem heeft betrekking op het feit dat er een elektronische besturing is die de 
kleppen stuurt. 
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Het bewaken houdt in dat er telkens druk en gasstroom worden gemeten tijdens beademing. Hieruit 

worden parameters bepaald waarvan de waarden worden vergeleken met van te voren ingestelde 

parameterwaarden voor druk en gasstroom. 

Voor wat betreft de besturing kunnen we zeggen dat bijvoorbeeld de kleppen nu actief worden 

gestuurd door de besturingselektronica in tegenstelling tot de passieve kleppen van het cirkelsys

teem. Het grote voordeel van actief sturen is dat in principe de vorm van de inspiratoire en 

expiratoire flows vrij te kiezen zijn. Dit is mogelijk omdat de kleppen in dit geval aangestuurd 

worden door een stappenmotor die gekoppeld is aan een elektronische besturing. Het kiezen van de 

gewenste inspiratoire flow wordt nog eens duidelijk gemaakt in afbeelding 11. 

gewenste flow 

gemeten flow 

Afbeelding 11. Het principe van het kiezen van de gewenste inspiratoire flow. 

Omdat de kleppen ieder moment (dus actief) aangestuurd worden spreken we van een actief 

systeem. Naast deze verschillen is het bij de Siemens ventilator mogelijk om een eind-inspiratoire 

pauze in te stellen. Tijdens de pauze zijn de beide kleppen gesloten. 

In bijlage B kunnen we zien dat het apparaat aangesloten is op de anesthesiemachine die op zijn 

beurt gevoed wordt door gasflessen of door de gasinstallatie van het ziekenhuis. Om te beginnen 

wordt het gas gefilterd alvorens het doorgevoerd wordt naar de balg. Er zijn twee aansluitingen 

voor gastoevoer op het systeem, een hoge- en lagedrukaansluiting. 

De hogedrukaansluiting is bedoeld voor aansluiting van het apparaat direct op de gasinstallatie van 

het ziekenhuis. De lagedrukaansluiting is bestemd voor de aansluiting van laagdrukgas afkomstig 

van een anesthesiecircuit of een stroommeter. De twee aansluitingen kunnen niet tegelijk gebruikt 

worden. Indien men het apparaat aansluit op de gasinstallatie van het ziekenhuis (hoge-druk toepas

sing) dan mag men aannemen dat er een constante druk zal heersen in de balg. 
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De balg van de Servoventilator bezit een zekerheidsklep die in actie komt in geval van een te hoge 

druk. Zodoende kan gas ontsnappen uit het systeem. De zekerheidsklep wordt geopend in twee 

gevallen. Om te beginnen wordt deze klep geopend indien de balg vol is. Tevens wordt deze klep 

geopend in actie indien de druk in de balg 100 cmHzO overschrijdt. 

4.1. De kleppen van de Siemeus ventOator 

We zullen nu de kleppen van de Siemens Servo-ventilator nader bespreken. Deze kleppen verschil

len niet alleen van de kleppen van de Ohmeda ventilator die wordt toegepast in het cirkelcircuit en 

welke passief werken, maar ook zijn er verschillen in de constructie van de inspiratie- en de 

expiratieklep. 

4.1.1. De iDsplratieldep 

De inspiratieklep wordt gestuurd door een stappenmotor. Een schematische voorstelling van de 

inspiratieitep wordt weergegeven in afbeelding 12. 

SILICONE RUBBER TUBE 

STEPPING 
MOTOR 

STEPPING 
MOTOR 
ASSEMBLY 

Afbeelding 12. De inspiratieklep van de Servo-ventilator. 

Indien de stappenmotor in werking treedt zal er een batletje, welke aan het einde van de hetboom 

zit, naar de gleuf gaan. De hetboom opent de inspiratieklep of knijpt de inspiratie-klep dicht. Het 

percentage in stroomverandering is hetzelfde (op 10% na) per stap, onafhankelijk van de positie 

van de motor. De totale tijdsduur van volledig open naar volledig dicht is ongeveer 0,1 seconden. 
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4.1.2. De expiratieklep 

De expiratieklep werkt anders dan de inspiratieklep. De werking van de expiratieklep wordt 
verwezenlijkt door een spoel en een magneet. De klep wordt gesloten als de magneet actief is. 
Indien de stroom wegvalt zal de klep open gaan als gevolg van een veer die geplaatst is in de 

behuizing. Een grafiSChe weergave van de expiratieklep is te zien in afbeelding 13. 

SILICONE 
RUUHER TUUE 

FIXED ARM PC BOARD 5 

Afbeelding 13. Grafische weergave van de expiratieklep van de 
Servo-ventilator. 

4.2. De signalen die gemeten worden aan de Servo-ventilator 

We hebben hiervoor de Ohmeda ventilator besproken. We zagen dat er drie signalen gemeten 

werden. Dezelfde signalen worden ook binnen de Servo-ventilator gemeten op ongeveer dezelfde 

plaatsen. Deze signalen zijn de druk na de inspiratieklep, de expiratiestroom door de expiratieklep 
en de C02 bij het T-stuk. In principe verschillen de signalen van de Siemens Servo-ventilator niet 
veel van die van de Ohmeda ventilator. Om geen verwarringen te scheppen zullen we bij de 

bespreking van de signalen de simulatie-resultaten van PSPICE gebruiken welke nader uitgelegd 

zullen worden in hoofdstuk 6. Deze dienen hier dan ook alléén om bepaalde karakteristieke punten 
van deze signalen te laten zien. 
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4.2.1 De inspiratiedruk van de Servo-ventilator 

Om te beginnen heeft de Siemens Servo-ventilator, welke gebaseerd is op het open systeem 
principe, de mogelijkheid om een pauze in te stellen tussen de inspiratie· en expiratiefase. In 

afbeelding 14 is de aangebrachte pauze na inademing duidelijk te zien. We zullen nu de karakteris· 
tieke punten van de inspiratiedruk van de Siemens Servoventilator bespreken aan de hand van de 
markeringen A,B,C, enD in afbeelding 14. 

Afbeelding 14. Het verloop van de gemodelleerde inspiratiedruk bij de Servo-ventilator. 

Punt A: 

Punt B: 

Punt C: 

Punt D: 

Dit druknivo wordt bereikt onmiddellijk na het begin van de inspiratiefase. De hoogte 

van dit druknivo wordt bepaald door de weerstanden tussen de longen en het meetpunt 
van de druk. Zie formule (14). 

Punt B is het maximale nivo dat bereikt wordt nadat de longen gevuld zijn. Het vullen 
van de longen met een constante gasstroom vertoont grote gelijkenissen met het 

opladen van een condensator met behulp van een constante stroombron gedurende de 
tijd t. 

Dit is de pauzedruk waar de druk een constante waarde aanneemt gedurende de pauze 
periode. Tijdens de pauze vindt er geen handeling plaats en zal dus het druknivo niet 
veranderen. 

Het drukverval van C naar D wordt opnieuw veroorzaakt door de gasstroom en de 

weerstanden in het systeem. Wel is het nu zo dat de expiratiestroom verantwoordelijk 
is voor dit drukvervaL 



Modellering van beademingscircuits m.b.v. PSPICE 4. Het open systeem 32 

Omdat expiratiepiekstroom in het algemeen hoger uitvalt (de piekwaarde!) dan de 

inspiratiestroom zal het drukverval van C naar D groter zijn dan van nul naar A waar 

de inspiratiestroom een rol speelt. Vanaf punt D is duidelijk te zien dat de longen zich 

volgens een e-macht ontladen. Omdat de expiratiestroom volgens een e-macht verloopt 

zal het drukverloop ook volgens een e-macht zijn. 

Tevens wordt er bij de Siemens Serva-ventilator ook de inspiratiestroom gemeten, om zeker te zijn 

dat de patiënt de gewenste (ingestelde) hoeveelheid gas binnen krijgt. 

4.2.2. De expiratiestroom van de Servo-ventilator 

De expiratiestroom vertoont een ander gedrag als de inspiratiestroom. Op de eerste plaats zal er 

een pieknivo bij het begin van de expiratie bereikt worden vanwege de druk welke opgebouwd is 

in de longen bij het begin van de expiratie en de weerstanden die zitten tussen de longen en de 

buitenlucht. Zie ook formule (17). 

De expiratoire gasstroom verloopt iets anders als de expiratiestroom bij het Ohmeda cirkelsysteem. 

Nu blijkt namelijk dat de weerstanden in de expiratietak van de Siemens Servoventilator hoger uit 

vallen dan bij het Ohmeda Cirkel-systeem, waardoor de gasstroom het nulnivo niet bereikt bij het 

einde van de expiratie. We kunnen dit verschijnsel ook zien aan het feit dat de expiratietijd wat 

langer zou moeten duren dan nu het geval is om het nul nivo te kunnen bereiken. 

In afbeelding 15 is er een schematische voorstelling weergegeven van de expiratiestroom die men 

kan verwachten bij de Servoventilator. 
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tijd (s) 

Afbeelding 15. Flow door de expiratieklep bij de Servo-ventilator (gesimuleerd). 

4.2.3. Het capnogram bU de Servo-ventDator 

Ook bij de Servoventilator wordt het C02-gehalte gemeten. Het meten van het C02-gehalte blijft 
noodzakelijk omdat registratie van C02 de anesthesist kan helpen bij het tijdig vinden van fouten 
in het systeem zoals obstructies en lekken. C02 wordt gemeten door een gassample te nemen 
vanuit het Servosysteem. We zullen in de hoofdstukken 5 en 6 langer stilstaan bij de C02-

modellering. Afbeelding 16 geeft een mogelijk verloop van het capnogram indien gemeten aan de 
Siemens Servoventilator. 
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Afbeelding 16. Het verloop van C02concentratie in de luchtwegen tijdens beademing met de 
Servoventilator (gesimuleerd). 

4.3. De druk- en flowmeters van het systeem 

Voordat we overgaan tot bet volgende hoofdstuk zullen we eerst stilstaan bij de meters die 
gebruikt worden in de Siemens Servoventilator om druk en flow te meten. 

Deze meters meten of de gasstroom in één van de twee ademhalingsbuizen van bet apparaat of ze 

meten de druk in de inspiratiebuis. De werking van deze meters kan bij voortzetting van dit 
onderzoek een belangrijke rol spelen indien men hun invloed op de meetsignalen mee wil nemen 

om tot een nog realistischer model te komen. In de komende paragrafen zullen we deze twee soor

ten meters nader behandelen. 

4.3.1. De gasstroommeter 

De Siemens Servoventilator beschikt over twee stroommeters. De inspiratoire en expiratoire 

stromen worden gemeten door de gasstroommeters die zich in de inspiratie- respectievelijk in de 

expiratiebuis van de ventilator bevinden. 

De gasstroom door een stroommeter vertakt zich in twee stromingen. De hoofdstroom gaat door 

bet hoofdkanaal. Deze bezit een maas die voor de nodige weerstand zorgt (net als elektronen zullen 
de gasmoleculen de weg van de minste weerstand kiezen). 

Door deze weerstand wordt een kleine gasstroom gestuurd in de richting van een meetkanaaL Zie 
voor een schema atbeetding 17. 
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Albeeldln& 17. De gasstroommeter van de Servoventilator. 

De toe- of afname van de gasstroom door het meetkanaal wordt waargenomen un de hand van 
weerstandstoe- of afname op een spanmeter welke is gekoppeld aan het meetkanaal via een flag. 
Weerstandsverandering wordt in een Wheatstone brug gemeten en doorgevoerd naar een voorver
sterker. De uitgang van de voorversterker is een (niet lineaire) functie van de stroom. Dit principe 
is te zien in afbeelding 18. 
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RI 
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R1<<R z 
Q-gasstroom 
p •gasdruk 

Afbeelding 18. Het principe van gasstroomme
ting bij de setvoventilator. 

Om condensatie van water in de expiratoire gasstroommeter te voorkomen wordt een vermogens

weerstand van 220 Q, 6W gebruikt. Deze weerstand verwarmt de expiratiestroommeter tot 

gemiddeld 60 C. De inspiratoire stroommeter is identiek en heeft ook een vermogensweerstand 

maar deze is niet aangesloten. 

Indien condensatie optreedt in een stroommeter dan kan men dit probleem verhelpen door de meter 

te laten drogen (verwarmen). 

4.3.2. De drukmeter 

Naast de stroommeter is er ook een drukmeter aanwezig in de inspiratietak van de Siemens Setvo

ventilator. 

De drukmeter is gekoppeld aan de inspiratiebuis via een plastic buisje en een bacteriebestendig 

filter. Het filter heeft de taak om de drukmeter te beschermen tegen besmetting. De gasdruk komt 

tegen het silicoon rubber membraan welke gegoten is in een gespannen manometer. De manometer 

is gekoppeld aan de Wheatstone meetbrug via een vootversterker. De uitgang van de vootverster

ker is evenredig met de gasdruk. Zie atbeetding 19 voor het principeschema van de drukmeter. 
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Afbeelding 19 . Schema van de drukmeter van de Serve
ventilator 
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5. Het vinden van elektrische equivalenten voor pneumatische 
componenten. 

Om tot elektrische modellen te komen van de twee besproken beademingscircuits zullen we eerst 

de verschillende onderdelen van de beide beademingscircuits bespreken. In principe hebben beide 
beademingscircuits dezelfde onderdelen. Beide circuits bestaan uit buizen en kleppen die de 
inspiratie en expiratie van elkaar scheiden. Ook hebben beide beademingscircuits een overdruk
ventiel (drukregelaar). Naast de genoemde onderdelen dienen beide beademingscircuits voorzien te 
worden van gastoevoer uit gasflessen of van de gasinstallatie van het ziekenhuis. Ook de 
gastoevoer wordt gemodelleerd. 

In onze modellen zullen we onderscheid maken tussen twee modellen. We berusten onze modellen 
op het Master-Siave principe (multicompartimentenmodel) welke o.a. beschreven wordt door 
professor Beneken, zie [Beneken 1969]. Het multicompartimentenmodel is gebaseerd op het 
principe dat men een hoofdmodel (master) en een submodel (slave) heeft, waarbij de slave 
gekoppeld wordt aan de master via de hoofdgasstroom die we hebben in ons model. In onze 
modellen worden in het mastermodel de drukken en flows gemodelleerd en in het slavemodel is 
het C02-transport gemodelleerd. De slave in ons model is gekoppeld aan de master via de totale 
gasstroom die door het mastermodel heen gaat (dit kan zowel de inspiratie- als de expiratiestroom 
zijn). Op dit principe zullen we in de loop van dit hoofdstuk nog terugkomen. 

Wij hebben de modellering van C02-gastransport beperkt tot aan het T-stuk in onze systemen. Dit 
is geen beperking zolang we geen fouten (lekken en obstructies) in onze systemen modelleren. 
Hierdoor blijft de modellering van C02 beperkt tot buizen. Op dit verschijnsel zullen we later 
terugkomen. 

S.t. Model van een stukje buis 

Voor de modellering van druk en gasstroom zullen we buizen zien als weerstandselementen. 

Modellering van buizen als een enkele weerstand is alleen toegestaan indien we ervan uitgaan dat 
er geen turbulentie optreedt. Voor het gastransportmodel zullen we buizen modelleren met behulp 
van volumes. Wij willen immers weten wat het C02-volume (fractie) in een stukje buis is. We 
zullen zien dat een volume het beste voorgesteld kan worden met behulp van een condensator. 

Om het Master-Siave-principe toe te kunnen passen zullen we buizen in onze systemen twee keer 
modelleren. In het ene geval zijn we geïnteresseerd in de gasstroom door een buis (master-model). 
Hierbij speelt de weerstand van een buis een belangrijke rol. In het andere geval willen we weten 
hoe C02 getransporteert wordt vanuit de longen naar buiten (en in geval van een calamiteit van de 
buizen naar de longen). Het C02-transport door een stukje buis zal voornamelijk veroorzaakt 
worden door de C02-gasstroom welke gekoppeld is aan de stromen in het master-model. Deze 
koppeling vindt plaats door uit de stromen in het master-model de C02-gasstroom af te leiden. 
De koppeling tussen deze twee modellen wordt nog eens duidelijk gemaakt in afbeelding 20. 
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Afbeelding 20. Master-Siave relatie voor model
lering van een stukje buis. 

5.1.1. Model voor druk en flow 

De buizen in beide systemen zijn gemodelleerd met behulp van een stukje buisweerstand. In 
afbeelding 21 wordt de pneumatische situatie vergeleken met zijn equivalent in het elektrische 

geval. 

Pneumatisch Elektrisch 

Q (pollroom) 

PI ( ) :a )n 
61'-PI-12 

Afbeelding 21. Elektrisch equivalent van een 
buis. 

In het pneumatische geval wordt het drukverschil tussen de twee uiteinden van een stukje buis 

bepaald door de gasstroom door het buisje en de weerstand van het stukje buis. Bij een elektrische 

weerstand wordt het spanningsverschil tussen de twee uiteinden van de weerstand bepaald door de 
grootte van de weerstand zelf en de elektrische stroom er doorheen. Voor de omzetting van 

mechanische eenheden naar elektrische eenheden wordt gebruik gemaakt van de volgende tabel 
(tabel 4). 
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TABEL 4. Overeenkomst tussen mechanische en elektrische eenheden voor een buis 

I I mechanisch elektrisch model 

(Buis-)weerstand 1 mmHg/1/s 1 KQ 

(gas-)stroom 1 1/s 1 mA 

spanning/druk 1 mmHg IV 

We zullen nu hetzelfde doen voor een buis voor het C02-transportmodel. 

5.1.2. Model voor C01·transport in een stu~e buis 

We zullen nu een stukje buis opnieuw modelleren, maar nu voor het transport van gasvolumes (in 

ons geval C02-transport). Eerst zullen we de situatie schetsen in het pneumatische geval. Achteraf 

zullen wij het bijbehorende elektrische equivalent weergeven welke het C02-volume bepaalt in een 

stukje buis. 

Bij het C02-transportmodel speelt de lengte van een stukje buis een extra rol. Het te modelleren 

gedeelte van de longen, luchtwegen en buizen dient opgedeeld te worden in kleine stukjes 

(compartimenten). Hoe kleiner de compartimenten hoe beter het model wordt. Volume kunnen we 

het beste modelleren met behulp van condensatoren. Een condensator zal dan een grootte hebben 

welke overeenkomstig is met het volume van het betreffende buisje dat gemodelleerd wordt. 

Het C02-volume van een compartiment wordt als volgt bepaald: 

Hierin stelt V .,.,:z,acg(t) bet volume in een segment op tijdstip t voor. V C02.seg(t-!\t) is het volume van 

het zelfde segment maar dan een tijdstip !\t eerder. Q(t) is de totale gasstroom door het comparti

ment. V C02.voo.<t-!\t) is het C02-volume van het vorige compartiment op een tijdstip !\t voor tijdstip 

t. Tenslotte stelt V w1.•
1
(t) het totale volume van een segment voor. Zie ook afbeelding 22. 
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Compartiment !•longen 
Compartimenten n t/m Vll•t:rachea, 
Compartiment vm- endotr.buis 
C0281lalyser 

Afbeelding 22. CO:~-concentratie in een com
partiment. 

Het C02-volume in een segment is het C02-volume in dat segment op het vorige tijdstip plus een 

fractie van C02 van de stroom die van het vorige segment komt gedurende de tijdstap At, minus de 

fractie van C02 van het huidige segment welke wegvloeit uit het segment gedurende de tijdstap At. 

Samengevat komt het er op neer dat de instromende C02-fractie toegevoegd wordt en dat de 

wegvloeiende C02-fractie afgetrokken wordt van de C02-fractie die aanwezig is in het betreffende 

segment op een bepaald tijdstip t. In formule (20) stelt V101,..,3 
het volume van het compartiment 

voor. 0 (t) is de gasstroom door het betreffende stukje buis op tijdstip t. 

De fractie van C02 wordt weergegeven door F welke als volgt is gedefiniëerd: 

(19) 

De fractie van C02 is dus de verhouding van het C02 volume in en het totale volume van het 

betreffende stukje buis. 

In elektrische termen krijgen we: 

QCOz,WJOT(t - At) 
Oco

2
.-,(t) = Q002_",(t-At) + I(t)At 

Qtot.-g (20) 
Oco,_,.ug (t- At) 

-/(t)At·--"----
Qtot.:reg 

Hierin stelt nu Ocoz...,g(t) de lading (elektrisch volume) voor. Ocoz.voor(t-At) is dan de lading op 

tijdstip At eerder. I(t) is de hoofdstroom door een compartiment in het mastermodeL Ocoz.voor(t-At) 

en Ocoz...,
8
(t-At) stellen de ladingen voor op een tijdstip At eerder van de huidige en de vorige 

compartimenten voor. 010~,..,3 stelt tenslotte de totale lading van de betreffende buis voor. 
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Indien we voor de lading Q opschrijven: O=U*C, waarin U de spanning (druk) is van het 

compartiment en C compliantie van een stukje buis dan komen we met I(t)4t = jl dt uit op de 

volgende vergelijking (I is de elektrische stroom): 

Als we alles door C delen krijgen we: 

We kunnen vergelijking (21) ook schrijven als: 

Het C02-volume [Ucoz...,g (t)] kunnen we dus bepalen aan de hand van het vorige volume [Ucoz.seg 

(t-4t)], de fractie van C02 en de integraal over de stroom, wat eveneens het volume voorstelt. De 

fractie wordt bepaald door het C02-volume (hier spanning) gedeeld door het totale volume. Bij het 

modelleren zullen we ervoor moeten zorgen dat deze fractie steeds kleiner dan één blijft. Het totale 

volume kunnen wij nu modelleren met een condensator waarvan zijn waarde C*Utot,seg(t) voorstelt 

(tot het volume van een segment). De stroom I(t) zal atbankelijk van de stroomrichting of de 

inspiratiestroom of de expiratiestroom zijn. Omdat wij geïnteresseerd zijn in een volume, zullen we 

de absolute waarde van I(t) gebruiken. Deze stroom zal vermenigvuldigd moeten worden met de 

spanning op een vorig compartiment. 

In PSPICE ligt het nu voor de hand om een gestuurde (atbankelijkc) stroombron te nemen voor de 

modellering van I(t)*Ucoz.voor(t). De gestuurde stroombron zal de absolute waarde van de inspiratie

of expiratiestroom uit het master-model hebben vermenigvuldigd met de spanning op het vorige 

compartiment. Omdat atbankelijk van de ademhalingsfase het voorliggende compartiment één van 

beide aangrenzende compartimenten kan zijn is het noodzakelijk om twee gestuurde bronnen te 
gebruiken. 

Alles bij elkaar genomen krijgen we het volgende model voor een buis indien we C02 willen 
modelleren (Afbeelding 23). 
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Afbeelding 23. C02·model van een comparti
ment. 

We zullen het hier afgeleide model voor een compartiment gebruiken om het 
C02-transport door een stukje buis (bestaande uit meerdere compartimenten) te behandelen. Een 
stukje buis zal in compartimenten verdeeld zijn. Hoe meer compartimenten wij gebruiken voor de 

modellering van een stukje buis, hoe nauwkeuriger ons model zal zijn. Omdat modelleren van C02 

(met behulp van PSPICE) een zeer tijdintensief gebeuren is zullen we een afweging moeten maken 
tussen simulatietijd en rekennauwkeurigheid. In ons model hebben we de trachea en de endotrache

ale buis gemodelleerd met acht compartimenten, welke samen één stukje buis vormen. 

Indien wij de resultaten van de afleidingen, welke gekregen zijn voor één compartiment, toepassen 
op acht compartimenten dan komen we uit op afbeelding 24. We zien in figuur 21 dat uitbreiden 

van het model van één compartiment naar acht compartimenten niets anders is als het achter elkaar 

plaatsen van acht elementen met dezelfde structuur. We zullen in hoofdstuk 6 deze resultaten 
gebruiken om het C02-transportmodel uit te breiden. 

5.2. Elektrisch model van kleppen 

Zoals we het eerder hebben besproken zullen wij onderscheid maken tussen de kleppen van het 

cirkelsysteem (Ohmeda ventilator) en het open systeem (Siemens Servoventilator). Het verschil 

tussen de beide soorten kleppen ligt in het feit dat de Ohmeda ventilator passief gestuurde kleppen 

heeft in tegenstelling tot de kleppen van de Siemens Servoventilator die actief worden aangestuurd. 

5.2.1. Model van een passieve klep 

Het Ohmeda beademingsapparaat gebruikt voor de besturing van de gasstroom door in- en 
expiratietakken van het circuit passief gestuurde kleppen welke schematisch zijn weergegeven in 
afbeelding 24. 
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De inspiratieklep laat alleen gas naar de patiënt toe tijdens de inspiratiefase. Zoals we in afbeelding 
24 kunnen zien, tilt het instromende gas het klepblad (valve disc) op van zijn plaats als de patiënt 

inademt. Een bladhouder (disc retainer) zorgt er voor dat de klep niet kan verdwalen. De bladhou
der houdt het blad in goede houding in het klepbed (valve seat). Een passieve klep zoals die van 

Ohmeda welke zojuist is besproken kan het beste gemodelleerd worden met behulp van een 

passieve elektrische component. Hiervoor zijn diodes de aangewezen elementen. 

Een diode laat de stroom van anode naar kathode door en andersom niet, zoals ook een passieve 

klep dat doet. Een diode heeft om te kunnen geleiden een drempelspanning van ongeveer 0,6 volt 
nodig. Ook zal een diode een lekstroom doorlaten in de niet geleidende richting. De verwachting is 

dat over een passieve klep ook een drukverschil (drempel) zal zijn en lekken van kleppen is ook 
niet onwaarschijnlijk. Het kan immers voorkomen dat het klepblad niet helemaal sluit. 

De expiratieklep ziet er precies hetzelfde uit als de inspiratieklep met inachtneming van het feit dat 

nu de constructie van de klep zodanig is dat nu de gasstroom van de patiënt naar de balg en C02 

absorber wordt doorgelaten. 

Afbeelding 24 geeft een afbeelding van de Ohmeda inspiratieklep. 
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Do me 

Disc Retainer 

11 ~ t----To Patient 

From Absorber 

Afbeelding 24. De inspiratieklep van de Obmeda ventilator. 

5.2.2. Model van een actieve klep 

De Siemens Servoventilator beeft een actieve klep in de inspiratie- en de expiratietakken. Tijdens 

de behandeling van de kleppen van de Siemens Servo-ventilator in paragraaf 4.1 hebben we gezien 
dat de beide kleppen van de Siemens Servo-ventilator van elkaar verschillen. De overeenkomst 

tussen de beide kleppen is dat ze actief worden gestuurd en dat is bet belangrijkste. Bij de inspi

ratieklep zorgt een stappenmotor voor bet openen en sluiten van de klep. Wij beschouwen slechts 

bet geval dat de klep of open of dicht is. 

De expiratieklep wordt gestuurd door een magneet. Indien de magneet actief wordt (doordat er een 

stroom door de spoel vloeit rondom de magneet) zal de expiratieklep sluiten en in bet andere geval 

zorgt een veer ervoor dat de klep geopend wordt. Mgezien van de genoemde versebillen kunnen 
de beide kleppen gemodelleerd worden met behulp van gestuurde schakelaars. Zie ook de figuren 

12 en 13 voor de kleppen van de Servo-ventilator. 
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Binnen PSPICE hebben we de keuze uit twee soorten gestuurde schakelaars. We kunnen een 

schakelaar of door een stroom laten aansturen (W component in PSPICE) of door een spanning (S 

component in PSPICE). Zoals we weten is ademhaling een in de tijd periodiek proces. Dit komt er 

op neer dat wij afhankelijk van het betreffende tijdstip de schakelaar in de open of gesloten 

toestand moeten zetten. 

Er is voor gekozen om de schakelaars die de actieve kleppen van de Siemens Serva-ventilator 

modelleren aan te laten sturen met behulp van een stroombron. De gebruikte bronnen zijn 

pulsbronnen. Een pulsbron (I PULSE) is een bron waarbij de gebruiker de volgende parameters 

dient op te geven: 

actiefstroom (11) (1 mA) 

ruststroom (12) (0 mA) 

delay (td) (ms) 

stijgtijd (ts) (ms) 

daaltijd (td) (ms) 

pulsbreedte (ps) (ms) 

periodetijd (pd) (ms) 

Grafisch zal de stuurstroom van een stroomgestuurde schakelaar er als volgt uitzien (zie afbeelding 

25). 

lr-;:;·--12 
1.----, 
L_ __ .......... i 
3 4 -

• 

Afbeelding 25. Stroomgestuurde schakelaar met 
bijbehorend stuursignaaL 

Door de stroomgestuurde schakelaar van de juiste stroom op het juiste moment te voorzien is het 

mogelijk om een klep na te doen die bijvoorbeeld tijdens inspiratie dicht en tijdens expiratie open 

is. 
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5.3. Overdrukventiel 

Het overdrukventiel is een component welke in werking treedt indien een van te voren ingestelde 
drukwaarde overschreden wordt. Beide systemen beschikken over een dergelijk ventiel. Bij het 

cirkelsysteem zal er regelmatig gebruik worden gemaakt van dit ventiel omdat hier onafhankelijk 

van hoe de patiënt ademhaalt constant vers gas wordt toegevoerd. Op een bepaald moment zal er 

een overschot aan gas zijn in het systeem welke weggevoerd moet worden via een dergelijk 
ventiel. Bij een overschot aan gas zal de druk in het systeem toenemen zodat een overdrukventiel 

in werking treedt om overtollig gas uit het systeem te laten verdwijnen. Bij het open systeem is er 

een veiligheidsdrukventiel opgenomen in de inspiratietak van het circuit. Deze zal opengaan en het 

gas dat niet naar de patiënt wordt gevoerd naar buiten voeren indien een limietdruk in de 
inspiratietak wordt overschreden. Over elektrische modellen van overdrukventielen kunnen we het 

volgende zeggen. 

Binnen ons PSPICE model wordt een constante stroom geleverd aan het open systeem tijdens de 

inspiratiefase. Een overdruk ventiel kan gemodelleerd worden door een zenerdiode te plaatsen op 
de overeenkomstige plaats van het overdruk-ventiel in het systeem. De zenerdiode zal zorgen dat 

de spanning (druk) op dat punt nooit hoger zal zijn dan een van te voren opgegeven maximale 

spanning (druk). Voor wat betreft het cirkelsysteem kunnen we het volgende zeggen. Ook hier 

hebben we te maken met constante gastoevoer naar de patiënt toe. Het toegevoerde gas wordt in 

ons model niet terug in het systeem gevoerd zoals in het echt gebeurt. Dit komt omdat wij de balg 

hebben gemodelleerd als een stroombron welke voor een constante gasstroom zorgt tijdens inspira

tie en niks levert tijdens expiratie. Hier is dus een vereenvoudiging toegepast om tot een acceptabel 
model te komen. We zullen er dan dus ook zelf voor moeten zorgen dat het aan de patiënt 

geleverde gas weer weg kan vloeien uit het systeem. 

Het wegvoeren van het uitgeademde gas uit het systeem kan het beste gemodelleerd worden met 

een actieve klep welke in werking treedt tijdens de expiratiefase. Een spanningsgestuurde 

schakelaar van PSPICE ligt hier voor de hand om als overdrukventiel te gebruiken. Deze 

schakelaar zal sluiten indien de bij de schakelaar ingestelde spanning (druk) wordt bereikt. In ons 

model gaat de spanningsgestuurde schakelaar altijd dicht tijdens de expiratie en is open tijdens de 

inspiratie. 

De patiënt ademt dus naar buiten. Mocht men in een later stadium toch de werkelijkheid beter 

willen benaderen en de schakelaar (klep) niet automatisch laten werken maar afhankelijk laten zijn 
van een spanning (druk) ergens in het systeem dan hoeft men alleen de stuurspanning van de klep 

aan te passen. Als stuurspanning is nu een spanningspuls gebruikt welke een positieve waarde 

aanneemt tijdens de expiratie (aan) en nul wordt tijdens de inspiratiefase (uit). 
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5.4. Modellering van gastoevoer 

We zullen bij het modelleren van de gastoevoer naar de patiënt met één van de twee behandelde 

ventilatoren apart behandelen omdat ze, hoe weinig ook, van elkaar verschillen. 

5.4.1. Gastoevoer bij de Ohmeda ventilator 

De Ohmeda ventilator krijgt op twee plaatsen toevoer van gas. Om te beginnen wordt er voor een 

constante gasstroom gezorgd door de anesthesiemachine waarop het beademingsapparaat is 

aangesloten. Dit gas kan ook afkomstig zijn van gasflessen. De constante gastoevoer is nodig om 
het gas in het systeem, dat na herhaaldelijke ademhalingen vermindert, in het systeem op peil te 

houden en om anesthetica toe te dienen aan de patiënt. Tevens is het zo dat bij het cirkelsysteem 

de patiënt uitademt in de balg. Het uitgeademde gas vult de balg tijdens het uitademen en tijdens 

de inademing wordt het gas in de balg vanwege een druk op de balg teruggepompt in de inspiratie

tak en zodoende ademt de patiënt na C02- absorptie zijn eigen lucht weer in. 

Tijdens inademen wordt het gas uit de balg na filtering aangevuld door het verse gas uit de 

gasinstallatie (of de gasflessen). Deze constante gastoevoer kan het beste gemodelleerd worden 

door een (constante) stroombron met een gelijkstroomwaarde overeenkomstig met het aantal liters 

gas per seconden dat het systeem intreedt vanuit de gasinstallatie van het ziekenhuis. 

De balg in het cirkelsysteem die voor de circulatie van het uitgeademde gas zorgt kan het beste 

gemodelleerd worden met behulp van een stroombron (I PULSE binnen PSPICE). Er zijn in de 

praktijk twee soorten ventilatoren: drukgestuurde en stroomgestuurde ventilatoren. De drukgestuur

de ventilatoren passen de gasstroom (beweging van de balg) zodanig aan dat een vast drukpatroon 

wordt geleverd door de balg tijdens inspiratie. De stroomgestuurde ventilatoren passen de druk op 

de balg zodanig aan dat een vast flowpatroon ontstaat tijdens inspiratie. Bij de balg die wij willen 

modelleren wordt er voor gezorgd dat er tijdens de inspiratiefase een constante gasstroom is die in 

de richting van de C02 absorber gaat. Zodoende zullen wij voor de modellering van de balg kiezen 

voor een stroombron die een constante stroom levert tijdens de inspiratiefase en geen stroom levert 

(0 mA) tijdens de expiratiefase. 

Een I PULSE binnen PSPICE kan dit het beste modelleren. We hebben eerder een I PULSE ge

bruikt om de kleppen aan te sturen. Omdat de balg alleen tijdens de inspiratiefase actief is (stroom 

levert) komt de modellering van de balg overeen met de besturing van de inspiratieklep. Het enige 

verschil tussen deze twee bronnen is dat de actieve waarde van de bron nu niet willekeurig 

gekozen mag worden. Dat wil zeggen dat de stroombron tijdens de inspiratiefase een constante 

stroom moet leveren overeenkomstig met de constante gastoevoer van de balg naar de longen toe. 

Indien er 0,5 liter per ademhaling naar de longen van de patiënt gestuurd moet worden (een 

teugvolume van 0,5 liter) en de inspiratie duurt 2 seconden dan is dat in totaal 0,25 liter/seconden 

tijdens de inspiratiefase afkomstig van de balg en de verse gastoevoer. Het model van de balg (I 

PULSE) in combinatie met de verse gastoevoer (I) ziet er dan als volgt uit (zie afbeelding 26). 
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C02 absorber I 
Iversgas+ IbaJg 

Ibalg 

Afbeelding 26. Modellering van de gastoevoer bij de Ohmeda ventilator. 

5.4.2. Gastoevoer bij het open systeem 

In tegenstelling tot het cirkelsysteem wordt de gastoevoer bij het open systeem geleid via de balg. 
Dit wil zeggen dat de verse gastoevoer in de balg terecht komt waarna het naar de longen gaat. 
Net als bij het cirkelsysteem zorgt ook hier de balg ervoor dat de patiënt een constante gastoevoer 

krijgt tijdens de inspiratiefase en dat er geen gas wordt geleverd tijdens de expiratiefase. 

Vanwege de genoemde eigenschappen wordt de gastoevoer bij de Servoventilator gemodelleerd 
met behulp van een stroompuls (I_PULSE) welke een constante stroom levert tijdens de inspira

tiefase overeenkomstig met de gasstroom in het pneumatische geval. Hierbij wordt voor het aantal 

liters dat per seconden aan de patiënt wordt geleverd gemodelleerd met een overeenkomstig aantal 

milli-ampères. Afbeelding 27 geeft het verloop van de verse gastoevoer bij de Servo-ventilator. 

I...,..... I 

Afbeelding 27. Verse gastoevoer bij het open 
systeem. 
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6. Elektrisch model van beademingscircuits 

In dit hoofdstuk zullen we de elektrische modellen behandelen die gemaakt zijn met behulp van 
PSPICE. We beginnen eerst met de achtergronden van PSPICE. Hierbij zullen we stilstaan bij de 
mogelijkheden van PSPICE om elektrische modellen te maken. Achtereenvolgens zullen we de 

elektrische modellen voor de twee bestudeerde beademingscircuits behandelen om drukken en 
flows (stromen) te modelleren. Als laatste zullen we het compartimentenmodel behandelen 

waarmee COz-transport wordt gemodelleerd. 

6.1. Modelleren met PSPICE 

Nu we de beide systemen in detail besproken hebben kunnen we overstappen naar de modellering 
van deze apparaten met behulp van PSPICE. PSPICE is een simulatiepakket waarmee elektronische 

schakelingen geanalyseerd kunnen worden. PSPICE kan gebruikt worden om zowel analoge als 

digitale schakelingen te analyseren. Het bestaat uit de volgende hoofdonderdelen: 

-Beschrijving van het circuit met behulp van een tekst editor (PSPICE DOS versies 5.2 en ervoor) 

of met behulp van een grafische editor waarmee schakelingen schematisch weergegeven kunnen 

worden. (Versie PSPICE 5.3 en verder voor Windows). 

-PSPICE zelf zorgt voor de analyse van de schakeling. PSPICE kent verschillende analysemetho
den. De belangrijkste analysemethoden zijn: AC-, DC- en Transiënt-analyse. 

Binnen dit onderzoek speelt transiëntanalyse een belangrijke rol. Het is namelijk zo dat ademhaling 
een proces is dat zeer tijdgebonden is. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid gas die een patiënt 

toegediend krijgt door het beademingscircuit rechtstreeks gekoppeld is aan de duur van de inspira
tie- en de expiratietijd. 

6.2. Model voor druk en stroom 

In hoofdstuk 5 hebben we modellen weergegeven voor de verschillende onderdelen van de te 

modelleren beademingsapparaten. We zullen de daar behandelde componenten integreren tot een 
model voor het cirkelsysteem en voor het open systeem. Bij het afleiden van elektrische equivalen

ten van mechanische componenten is gebruik gemaakt van de volgende omzettingstabel (tabel 5). 
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Tabel 5. Omzetting van mechanische eenheden naar elektrische eenheden. 

Mechanisch Elektrisch PSPICE 

Weerstand 1 mmHg/1/s 10 1 kQ 

Compliantie 11/mmHg lF 1 F 

(gas-) stroom 1 1/s lA 1 mA 

Druk/spanning lmmHg lV lV 

Volume/lading 1 1 1 Coulomb 1 Coulomb 

Tijd 1 s 1 s 1 s 

De reden waarom voor de simulatie met PSPICE schalingsfactoren zijn gebruikt ten opzichte van 
de werkelijke elektrische equivalenten heeft te maken met het feit dat de gewenste simulatie 
fysisch haalbaar moet zijn. Zodoende heeft bijvoorbeeld een diode (1N4148) in de doorlaatrichting 
een junction potentiaal van 0,4 Volt tot 0,7 Volt, die fysisch bepaald is. Ook komen wij voor wat 
betreft de weerstanden uit op kQ's i.p.v. O's om twee redenen. Ten eerste is het zo dat een 

weerstand van enkele Ohms in een elektronische schakeling de weerstand kan zijn van een 
(koperen) geleidedraad. Dit komt er op neer dat wanneer we een fysisch haalbare (en simuleerbare) 
schakeling willen modelleren, we dan beter voor de waarden van de buisweerstanden, die enkele 

liters per seconden per millimeter kwik zijn, niet overeenkomstig Ohms maar kQ's kunnen nemen. 
Hetzelfde geldt voor de gasstroom in het circuit die enkele honderden milliliters per seconden kan 
zijn. Indien we hiervoor overeenkomstig enkele ampères zouden nemen dan zou dat fysisch 
problemen opleveren, onder andere voor de dioden die wij gebruikt hebben. 

Overigens is het zo dat door het kiezen van kQ's i.p.v. Q's en hieraan gekoppeld milliampères 
i.p.v. ampères de omzetting weer recht wordt gezet (eerst *1000 en daarna /1000). Naast deze 

omzetting is natuurlijk voor iedere mechanische component een equivalent gezocht in het 

elektrische model. Zodoende zijn wij uitgekomen op Tabel 6 die de gebruikte elektrische 
componenten weergeeft. 
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Tabel 6. Overzicht van de gebruikte elektrische componenten in het master model. 

•• Elektrisch PSPICE 

Buizen Weerstand R (weerstand) 

Passieve klep Diode D (1N4148) 

(cirkelsysteem) 

Actieve klep Stroomgestuurde W component 

(open systeem) schakelaar 

Vers gastoevoer Constante ISRC 

(cirkelsysteem) stroombron 

Balg (tevens Stroombron (Ipulse) IPULSE 

vers gas bij 
het open sys-

teem) 

Overdrukventiel Schakelaar stroom gestuurde 

(Scavenging klep schakelaar (W) 
bij cirkelsys-

teem) 

CO:cabsorber (cir- Weerstand R 

kelsysteem) 

PEEP-druk Zenerdiode D (D1N750) 

Long/thorax-complian- Condensator c (condensator) 

tie 

Luchtwegweer- Weerstand R 
stand 

6.2.1. Model van het cirkelsysteem 

Door gebruikmaking van de modellen voor pneumatische componenten met de erbij behorende 

PSPICE componenten zoals weergegeven in tabel 4 is er een elektrisch model gemaakt van het 

cirkelsysteem. Afbeelding 28 geeft een schematische voorstelling van het elektrische model. Daarin 

kunnen we zien dat de longen en de thorax voorlopig gemodelleerd zijn met een enkele con

densator, zoals afgeleid in hoofdstuk 2, gevolgd door de luchtwegweerstand. 
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De weerstand van de endotracheale buis wordt gevolgd door de T-stuk weerstanden. Zoals we 
weten scheidt het T-stuk de inspiratie- en de expiratietakken van het systeem. Omdat het T-stuk in 

de beide ademhalingstakken van het circuit voorkomt dienen wij deze ook te modelleren na de T
splitsing. De beide T-stukweerstanden worden gevolgd door of de inspiratiebuisweerstand of de 

expiratiebuisweerstand. In beide takken wordt de gasstroom geregeld met behulp van passieve 

kleppen. De kleppen zijn hier gemodelleerd met een diode uit de 1N4148 serie. 

De C02 absorber is in dit model voorgesteld door een weerstand, zie afbeelding 28. De waarde van 
deze weerstand is onbelangrijk omdat het systeem stroom- gestuurd is. De stroom welke geleverd 
wordt door de balg (I putse) zal door de co2 absorberweerstand heen gaan onafltankelijk van de 

grootte van deze weerstand. 

De twee stroombronnen zorgen voor de gastoevoer. In het pneumatische geval komen deze 
bronnen voor als de balg en de verse gastoevoer. De balg is gemodelleerd met een stroompuls en 

de verse gastoevoer met behulp van een constante stroombron. Het uitgeademde gas kan in ons 
model het systeem verlaten via de scavenging klep die open zal gaan tijdens de expiratiefase. De 
zenerdiode (D1N750) zorgt voor de nodige PEEP (Positive End Expiratory Pressure). Alles bij 
elkaar genomen komen we tot een schema zoals weergegeven in afbeelding 28. 

fresh gas flow 

Ry2 Rexp 
Rend 

PEEP 

RL 

CL T 

Afbeelding 28 . Het elektrische model van pet cirkelsysteem. 
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6.2.2. Model van het open systeem 

Naast het model van het cirkelsysteem is er ook een model gemaakt van het open systeem. We 
hebben bij de bespreking van de beide systemen de nadruk gelegd op de verschillen tussen de 

beide systemen. 

De verschillen tussen de beide systemen zijn ook duidelijk te zien in het elektrische model. Zo is 
er bij de Siemens Servoventilator geen C02 absorber. Ook wordt de gastoevoer anders geregeld. 
We zagen dat het verse gas naar de balg wordt gevoerd en dat het via de balg naar de patiënt 
wordt geleid. 

Ook hebben wij in hoofdstuk 5 voor iedere pneumatische component naar elektrische equivalenten 
gezocht. Indien wij de in hoofdstuk 5 besproken elektrische equivalenten van pneumatische 
componenten bij elkaar nemen en de Siemens Servoventilator in ons achterhoofd houden dan 
komen we tot het volgende elektrische model van de Servoventilator, zie afbeelding 29. 

Rtl Rinsp 

Rhulp2 

_tl+Cth 
Albeelding 29. Elektrisch model van het open systeem. 

Uit afbeelding 29 kunnen we opmaken dat de longen en luchtwegen weer gemodelleerd zijn door 
de long- en thoraxcompliantie met de luchtwegweerstand in serie te schakelen. De longen en 

luchtwegen worden gevolgd door de endotracheale buis. Na de endotracheale buis vindt ook hier 

de splitsing van de inspiratie-en de expiratiewegen plaats. Beide worden gevolgd door een T-stuk 
weerstand en een inspiratie- of expiratiebuis weerstand. 

Eén van de verschillen met het Ohmeda cirkelsysteem was dat de Siemens Servoventilator actief 

gestuurde kleppen gebruikt in plaats van de passieve kleppen die Ohmeda gebruikt. Bij de keuze 
van een model voor de actieve kleppen is gekozen voor een stroomgestuurde schakelaar. Deze 
schakelaars regelen de in- en expiratiefasen. 
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Bij de Servoventilator kan er een pauze ingesteld worden na de inspiratiefase. Het instellen van de 

pauze komt er op neer dat de expiratieklep niet meteen open zal gaan als de inspiratieklep dicht 
gaat. Het open gaan van de expiratieklep komt er op neer dat de patiënt naar de buitenlucht ademt 
eventueel via een PEEP-klep. Naar de buitenlucht toe ademen komt er in ons model op neer dat 

de expiratiestroom via de expiratieklep naar de aarde wordt geleid. 

6.3. C02 Monitoring 

Continue meting van de C02-fractie in de geademde gassen wordt capnometrie genoemd. Continue 
registratie van kooldioxide-concentratie wordt een capnogram genoemd. Capnografie is de studie 
van de C02-curve geproduceerd door registratie van bet in-en uitgeademde C02• 

Kooldioxide (C02) analyses kunnen een zeer belangrijke rol spelen bij het detecteren van fouten 
gedurende operaties. Met behulp van C02 monitoring kan men niet alleen informatie verzamelen 
over bet wel of niet goed functioneren van de longen maar ook over het wel of niet goed 
functioneren van bet beademingscircuit. 

Dit is waar omdat C02 reai-time gemeten wordt tijdens operaties en omdat bepaalde ongewenste 
toestanden in het ademhalingscircuit ook direct te meten zijn. Met behulp van een C02 analyzer is 
het mogelijk om fouten snel te detecteren aan de band van veranderingen in het capnogram. 

Eén van de meest voorkomende fouten in een beademingscircuit is het niet functioneren van de 
kleppen die inspiratie- en expiratiefasen van elkaar scheiden. Nu is het zo dat het niet goed 

functioneren van de expiratieklep frequenter voorkomt dan een niet goed functionerende inspira
tieklep, zie [Pyles ST, 84]. Ook is het zo dat juist C02-bewaking met behulp van een capnogram 
zeer geschikt is om niet goed functionerende expiratiekleppen op tijd te detecteren. Het niet 
functioneren van de expiratieklep houdt in dat de in één richting werkende klep nu in twee 

richtingen kan werken. Het gevolg hiervan is dat uitgeademd gas niet alleen naar buiten kan gaan 

maar ook opnieuw ingeademd kan worden. Dit wordt in het Engels 'rebreathing' ofwel herademing 

genoemd. Indien deze situatie een tijdje aanhoudt dan wordt de C02-fractie in het ingeademde gas 
onacceptabel groot. 

De fouten die bij een klep voorkomen zijn niet weg te denken factoren bij bestudering van 
(gesloten) beademingscircuits zoals bet cirkelsysteem, omdat niet of niet goed functioneren van de 
inspiratie- en de expiratieklep tot gevolg zal hebben dat in- en expiratiegassen door elkaar 
gemengd worden. 

Het belangrijkste gevolg van een niet werkende klep is herademing. Een niet werkende expiratie
klep kan het gevolg zijn van condensatie van waterdamp in de uitgeademde gassen. Indien er 

waterdamp aanwezig is in het inspiratiegas dan zal dit tot gevolg hebben dat de kans op fouten aan 
kleppen extra toe zal nemen, omdat het klepblad kan blijven plakken aan de bladhouder. 



Modellering van beademingscircuits m.b.v. PSP/CE 6. Elektrische modellen 56 

Het is dan ook van groot belang dat de kleppen van beademingscircuits regelmatig onderhouden 

worden. Hierdoor zal de kans op een fout bij kleppen aanzienlijk afnemen. Naast het detecteren 

van fouten in in- en expimtiekleppen is het capnogram zeer geschikt om fouten aan de endotmche

ale buis op tijd te detecteren. Omdat lekken en obstructies in de endotmcheale buis tot gevolg 

kunnen hebben dat de patiënt in een ziektetoestand terecht komt en zelfs in levensgevaar kan 

komen kunnen de anesthesisten fouten in het beademingscircuit en dus ook C02-bewaking niet 

over het hoofd zien. Voor nadere informatie over C02 monitoring zie de litemtuur [Kumar AY, 92] 

en [Pyles, ST 84]. 

6.3.1. C01-transport in de longen 

Bij de behandeling van de C02-produktie staat het capnogmm centmat Het capnogmm geeft aan 

hoeveel van het in- en uitgeademde gas bestaat uit kooldioxide. Het C02-gehalte van beademings

gas is in de normale toestand (bijna) nul tijdens inspimtie en bereikt een bijna constante waarde 

(>0) tijdens de expiratie. Deze toestand verandert indien we te maken hebben met lekken en 

obstructies. Om de C02-produktie te kunnen modelleren maken we gebruik van een compartimen

tenmodel. Hierbij wordt het circuit opgedeeld in een groot aantal kleine compartimenten. 

In ons model beschouwen we een negen-compartimentenmodeL Deze keuze is genomen op grond 

van het feit dat we een realistisch capnogmm willen kunnen simuleren met inachtneming van de 

duur van de PSPICE simulatie aan de ene kant (hoe meer componenten hoe langer de simulatie zal 

duren) en de rekennauwkeurigheid aan de andere kant. Deze negen compartimenten zijn verdeeld 

over de longen, tmchea en de endotmcheale buis. Zie ook albeelding 30. 

I 

Inspiratie 

-==:::::::::~==============:::J 
11 lm IV1 V 

I 
I 

VI VII vm 
I 

Expiratie 

Aibeelding 30. Opdeling in negen compartimenten. 
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Van deze negen compartimenten zijn de longen het enige compartiment waarvan het volume 

variabel is in ons model. De trachea is verdeeld in zes compartimenten (I t/m VI). Het totale 

volume van deze zes compartimenten is natuurlijk gelijk aan het volume van de trachea. 

De endotracheale buis is compartiment VIII. Het compartiment IX is de C02 analyzer. Wij zullen 

de beademingscircuits modelleren tot en met de C02 analyzer, waarbij we uitkomen op negen 

compartimenten. Negen compartimenten is voor simulatie van het capnogram voldoende, mits er 

geen fouten zoals lekken en obstrukties optreden. In afbeelding 31 wordt dit nog eens verduidelijkt. 

~ 
PC02-0 

Na vereenvou
diging krijgen we. 

~~ 
llti~ Ç\ 

PC02= onbelangri}t( 

:u:m:rv:v:VI:vn:vm:xx: PC02-0 
J I I 1 I I t • J 

~ 
Meetplaats 

Afbeelding 31. Vereenvoudigd model voor C02-transport. 

De C02 analyzer sensor bevindt zich in het T-stuk en meet het C02-gehalte tijdens in- en 

uitademen. In de regel kan het C02-gehalte bepaald worden voor ieder segment op tijdstip t+~t 

indien we het volume van dat gas in het compartiment weten op tijdstip t, het totale volume van 

dat compartiment en de fractie van het gas in het voorliggende compartiment op tijdstip t. 

Gedurende de volledige ademhalingspenode treedt er in ons model een constante C02-stroming van 

de bloedvaten naar de longen. De C02 mengt zich met het ingeademde gas en het wordt weer 

uitgeademd tijdens de expiratie. We kunnen als volgt de C02-concentratie in de longen berekenen. 

Gedurende de inspiratie krijgen we: 

(24) 
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Dit komt er op neer dat tijdens de inspiratie het volume van C02 gelijk is aan het volume op het 

laatste tijdstip plus de diffusiestroom van co2 gedurende tijdsinterval öt, plus de COz-COncentratie 

van de stroom die komt van segment I gedurende het tijdsinterval öt. 

Tijdens de expiratie krijgen we: 

Yc~a (t +At) = VCOJio~~ga (t) + QdiJ/At 

+ F ~)/JJWIIPI(t) Qeç (t) At 
(25) 

Dit komt er op neer dat het C02-gehalte tijdens de expiratie gelijk is aan het C02-volume van één 

tijdstip geleden, daarbij opgeteld de diffusiestroom gedurende de tijdstap öt, en er van afgetrokken 

de fractie van co2 van de stroom die de longen verlaat gedurende de tijdstap öt. 

De stroom die de longen verlaat is negatief. Dit heeft tot gevolg dat het volume van C02 in de 

longen afneemt. Indien we de zojuist afgeleide formules omzetten in hun elektrische equivalenten 
dan komen we uit op de volgende vergelijkingen. 

Tijdens de inspiratie krijgen we: 

Ycoz.WI(t+At) =V COvte1 (t) + Q(t)b.t Fc~Wiri6(t) 

- Q(t) At F CO".g(t) 
(26) 

Waarbij Ocoz,long(t+At), het longvolume (nu lading) is op tijdstip (t) en Ocoz,loag(t) het longvolume is 
van een tijdstapje At ervoor. Ook hier wordt er door de C02 diffusiestroom gezorgd voor een 

volume toename gedurende At (I dirr·At). 

Ocoz,seg (t) /OserJ. is de C02 fractie die samen met de inspiratiestroom Ii•ap(t) gedurende het tijdstapje 
At zorgt voor een bijkomende lading tijdens de inspiratie. 

6.3.2. Model voor COz-transport 

Van het zojuist besproken C02-model is een elektrisch equivalent gemaakt. Net als dat bij de 

theoretische beschrijving het geval was, is hier sprake van een compartimentenmodeL We verdelen 

de luchtwegen samen met de buizen in het beademingscircuit in een aantal compartimenten. Elk 

compartiment is gemodelleerd door een capaciteit die het volume van het betreffende compartiment 

voorstelt. 

Net als bij de beschrijving van het capnogram vermeld is, wordt het systeem in compartimenten 

opgedeeld (figuur 27). In de eerste instantie maken we dezelfde verdeling in compartimenten als 

hiervoor besproken is. Dit komt er op neer dat de longen als één compartiment gezien worden. 

Tevens zijn ook hier de trachea, de endotracheale buis en de C02 analyzer verdeeld in acht 
compartimenten. 
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Ook hier stelt het laatste compartiment de C02 analyzer voor. 

Indien wij deze simpele omzetting toepassen op ons model dienen wij er tevens rekening mee te 

houden dat wij geen lading kunnen afbeelden, wat we in principe nodig hebben om volume af te 

beelden. Wij zijn namelijk geïnteresseerd in volume omdat we de (volume) fractie van C02 in de 

Iongen en met name in de compartimenten willen weten om capnogrammen te kunnen bepalen. Dit 

wordt gedaan door de oorspronkelijke vergelijking om het volume van C02 in de longen en die in 
een compartiment af te beelden in hun elektrische equivalenten. Daarom beginnen we ook in het 

elektrische geval met de lading (volume hiervoor) te bepalen op een tijdstip afhankelijk van de 

ladingen die een compartiment al heeft; en daarna te bepalen wat er aan lading bij komt en wat er 

van afgaat. 

Nadat we de vergelijking zodanig hebben omgezet zodat we nu nog alleen bruikbare termen over 

hebben kunnen we deze vergelijking vergelijken met de formule die van toepassing is op een elek

trisch circuit. Dit wordt allemaal hieronder nog eens duidelijk gemaakt met behulp van formules. 

Indien we gebruik maken van de omzetting zoals gegeven in tabel 3 dan krijgen we voor het 

longvolume tijdens inspiratie: 

(27) 

Voor de lading kunnen we opschrijven: O=U.C, waarbij Q de elektrische lading, U de elektrische 
spanning en C de elektrische capaciteit voorstellen .We krijgen dan: 

(28) 

Hierin stelt u co2,1ong (t) samen met de capaciteit c de COz-COncentratie in de longen voor. Om tot 

een uitdrukking te komen voor de spanning (PCOz) op de longcapaciteit C delen we alles door C, 
we krijgen dan: 

(29) 

I(t)L\t betekent elektrisch gezien niks anders dan de integraal over de stroom. 

Indien we het tijdstapje oneindig klein nemen dan komen we uit op integralen voor Idirr (t) en I;osp 
(t) At,we krijgen dan ook: 
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Hetzelfde kunnen we doen voor het volume van de longen tijdens de expiratiefase. 

(31) 

Voor de lading kunnen we opschrijven: O=U.C, we krijgen dan: 

(32) 

Als we alles door C delen dan krijgen we: 

I At Uco"Jo (t) 1 (t)At 
U (t +At) = U (t) + t1U1 + 118 * OllP (33) 
~ ~ C UliHIB(t) C 

We krijgen net als hiervoor: 

U (t +At) = U (t) + &. + U ~llmtl (t) * [Ioxp (t)dt (34) 
~.-.. COaJonl c UliHIB(t) c 

We zien dat zowel tijdens inspiratie als tijdens expiratie het C02 volume in de longen zal 
veranderen als gevolg van het feit dat de longen tijdens expiratie gevuld worden met C02 door de 

expiratiestroom en dat het C02-volume van de longen afneemt tijdens de inspiratiefase. 

Voor een stukje buis bestaande uit meerdere compartimenten krijgen we het volgende schema 
(afbeelding 32). 
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laxp"Uiong lexp* U1 Iexp*U3 Iexp*U4 Iexp*US lexp*U6 

Afbeelding 32. Elekktrisch model van C02 modellering, voor een stukje buis. 

Iexp*U7 

U8 

c_comp~ 
C_coihpll 

Het variabele longvolume kunnen we modelleren met een variabele condensator. Een variabele 

condensator binnen PSPICE is te modelleren met behulp van een YX-component. Een YX
component is een subcircuit binnen PSPICE met vijf aansluitpunten. Aan de ingangen 1 en 2 dient 
men een spanning aan te bieden welke voor de verandering van de capaciteitswaarde zorgt. Men 
dient op aansluitpunt 3 van deze component een referentie-capaciteit aan te sluiten. 

De capaciteitswaarde aan de uitgangen 4 en 5 van deze component zal veranderen als gevolg van 
de spanningsverandering tussen de ingangen 1 en 2. De uitgangscapaciteit heeft de waarde van de 

referentiecapaciteit met daarbij opgeteld de spanningsverandering àU1.2. In ons model is de 
spanning over de long en thorax-capaciteit in het druk/flow model (het hoofdmodel) de aangewe

zen spanning om als stuurspanning te gebruiken voor het verkrijgen van een variabele capaciteit 
met behulp van een YX-component binnen PSPICE. Indien we dit toepassen dan krijgen we het 
volgende schema voor het variabele longvolume (afbeelding 33). 
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Tevar 

I 
C..•Cnlf*V 

AJbeelding 33. Modellering van variabel long
volume. 

Nu we het model voor longen besproken hebben kunnen we stilstaan bij de modellering van de 

compartimenten die de longen volgen. 

We hebben in het vorige hoofdstuk het model voor een enkel compartiment behandeld. Daaruit 

bleek dat het C02-volume in een compartiment bepaald wordt door het C02-volume van het vorige 
compartiment opgeteld bij het huidige volume van het compartiment en daarvan afgetrokken het 
C02-volume dat verplaatst wordt naar het volgende compartiment. Ook hebben we gezien dat het 

C02-volume bepaald wordt door de inspiratie- of de expiratiestroom vermenigvuldigd met de 

spanning op het vorige compartiment. Deze gedachte kunnen we uitvoeren voor alle compartimen

ten waaruit het model bestaat. 

Indien we de zojuist besproken gedachte van C02-transport implementeren in PSPICE dan komen 

we uit op het volgende (afbeelding 34). Wel dient hier opgemerkt te worden dat men voor het 

longvolume (~001, afbeelding 34) de capaciteit gebruikt welke aanwezig is tussen de punten 4 en 5 
van atbeelding 32 (variabel longvolume!). 

Voor het gastransportmodel worden capaciteiten gebruikt ter representatie van de compartiment

volumes. De relatie tussen volumegrootte van een compartiment en bijbehorende capaciteitswaarde 
wordt in tabel 7 weergegeven. 

TABEL 7. Relatie tussen C02-volume en elektrisch volume 

Gastransportmodel Elektrisch model 

1 liter C=1000F 

1 mi C=1 F 
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klxp*UionQ laxp* U1 Ie.xp*U3 Jexp*U4 Jexp*U5 Iexp*UCS Jexp*U7 

Afbeelding 34. Elektrisch model van C02 modellering. 

6.4. Totaalmodel voor beide systemen 

We zullen nu trachten de koppeling tussen de beide modellen, het mechanische en het gastransport
model nog duidelijker te maken door nu de nadruk te leggen op de koppeling van de master- en de 

slavemodellen. 

In afbeelding 35 wordt het totaal schema voor het gemodelleerde Ohmeda cirkelsysteem weergege

ven. 

G -I(V1)*Uiong 

lexp*U7 

Afbeelding 35. Totaalschema van het gemodelleerde cirkelsysteem. 
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De koppeling tussen beide systemen gebeurt door middel van gestuurde bronnen. PSPICE kent vier 
soorten gestuurde bronnen. Deze zijn: 

Stroomgestuurdestroombron 
Spanningsgestuurdestroombron 
Stroomgestuurdespanningsbron 
Spanningsgestuurdespanningsbron 

(F-bron) 
(G-bron) 
(H-bron) 
(E-bron) 

Wij hebben de G- en de E- bronnen gebruikt om ons mastermodel te koppelen aan het slavemodel. 
De G-bron is gebruikt voor de koppeling van de hoofdstroom (mastermodel} aan de C02-stroom in 
het slavemodel. Met de E-bron is de longdruk in het mastermodel gekoppeld aan de YX_com
ponent voor het verkrijgen van een variabellongvolume. 

Het totaal schema van het gemodeleerde open systeem (Servoventilator) heeft dezelfde opbouw als 
het model voor het cirkelsysteem (combiantie van de atbeetdingen 29, 33 en 34). 

6.5. Het testen van de modellen aan de hand van gemeten data 

De resultaten van PSPICE simulaties voor de beide modellen zijn vergeleken met signalen die 
gemeten zijn aan proefdieren. Voor het cirkelsysteem is data gebruikt gemeten aan schapen. De 
signalen van het open systeem zijn vergeleken met data afkomstig van signalen gemeten aan een 
geit. Er is getracht om de parameters van beide modellen zoveel mogelijk af te stemmen op die 
van de gemeten signalen. 

Modelafregeling is als volgt gebeurd. Om te beginnen is getracht om zoveel mogelijk informatie te 
verkrijgen over de meetsignalen die afkomstig zijn van proefdieren. Helaas is deze informatie over 
de meegekregen signalen niet compleet. We zullen dan ook zelf moeten trachten om zoveel 

mogelijk gegevens uit de signalen te halen. De gegevens die we aangeleverd hebben gekregen met 

de data zijn de samplefrequentie en een gelumpde weerstand die zich bevindt tussen de longen en 
de inspiratieklep bij beide systemen samen met de compliantie van de longen en de thorax. 
Overigens zijn de gelumpde weerstanden en complianties achteraf softwarematig gedaan. De 
samplefrequentie van de signalen afkomstig van schapen (Ohmeda cirkelsysteem) was 20 Hz (50 
ms sample-periode}, die van de geiten was50Hz (20 ms sample-periode). 

Binnen PSPICE hebben we de mogelijkheid om de maximale stap-grootte op te geven. Als 

maximale stap-grootte is voor de simulatie van beide systemen de sample-frequentie gebruikt. 
PSPICE zal in dat geval als grootste tijdstap tussen twee opeenvolgende berekeningen 50 ms 

respectievelijk 20 ms nemen. Indien PSPICE het nodig vindt om nog nauwkeuriger te simuleren, 
bijvoorbeeld tijdens snelle overgangen van laag naar hoog nivo of andersom, dan zal PSPICE nog 
kleinere stapjes nemen. 
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Omdat de meetdata gesampled is met een vaste frequentie is van deze data bekend hoeveel samples 

er zijn binnen de periode waarin wij zijn geïnteresseerd. Dit is echter niet zo bij PSPICE. PSPICE 
zal altijd minimaal hetzelfde aantal samples genereren als de gemeten data met meestal daarbij nog 
de samples die PSPICE nodig vond om te berekenen. Daarom zal de PSPICE ASCII datafile altijd 
meer samples genereren als de beschikbare samples van de aan proefdieren gemeten signalen. 

Dit is één van de problemen die we hebben bij het vergelijken van de gemeten en de gesimuleerde 
signalen. Want we dienen om te kunnen vergelijken één X-as te gebruiken voor beide signalen 
(gemeten en gesimuleerd) om een realistische vergelijking te kunnen doen. 

Het programma Quatropro, waarmee de signalen met elkaar zijn vergeleken, heeft een zeer goede 
proportionele print-mogelijkheid waarbij het doel is om de oppervlakte op papier zo optimaal 
mogelijk te gebruiken (in ieder geval is dit waar te maken voor de breedte van de afdrukken). Dit 
bemoeilijkt het vergelijken van twee signalen welke in absolute zin dezelfde lengte hebben 

(bijvoorbeeld beide signalen hebben 20 ademhalingsperiaden in 100 seconden) maar qua aantal 
samples verschillen, PSPICE heeft meer samples dan de gemeten signalen. In zo'n situatie zal 
Quatropro de afstand tussen twee opeenvolgende tijden (seconden) proportioneel aanpassen aan de 

hoeveelheid samples die zich voor bepaalde data bevinden tussen twee tijden. In zo'n geval kunnen 
we niet zomaar twee signalen op elkaar leggen. Want het ene signaal lijkt breder te zijn als het 
andere terwijl dit niet het geval is. Daarom zijn voor de tijd-as (X-as) de sample-frequenties 
gebruikt van PSPICE omdat deze meer datapunten bevat dan de gemeten data. Deze keuze zal een 

kleine vervorming van de gemeten signalen tot gevolg hebben wat niet te vermijden bleek. 

6.5.1. Model-afregeling master-model 

Voor wat betreft de keuze van de componentwaarden kan het volgende gezegd worden. We hebben 
in de vorige paragrafen aangeduid in welke orde-grootte we onze componenten moeten kiezen. 

Hierbij zijn wij uitgekomen op k'rs voor de weerstanden, mA's voor de stromen en volts voor de 

spanningen. Zoals eerder gezegd kunnen we uit de signalen een gelumpde weerstand berekenen, 
deze dient verdeeld te worden over de verschillende weerstanden in onze modellen. Daarnaast is 
het zo dat wij bepaalde karakteristieke punten van de druk- en stroomsignalen kunnen berekenen. 
Zie hiervoor § 3.2. en § 4.3. 

Met behulp van formule 22 (§ 3.2.) kunnen we punt A van het gesimuleerde signaal bepalen die 
tevens aanwezig zal zijn bij de gemeten signalen. We weten immers wat de inspiratiestroom is 

(instelling van de ventilator, dus bekend) en we kunnen het druknivo A (uit figuur 8 en 16) 
trachten af te lezen uit het gemeten druksignaal. De long- en thorax- capaciteit kan bepaald worden 

door de druknivo's A en B uit de figuren 8 en 16 te halen en samen met de inspiratiestroom in te 
vullen in vergelijking 23. Door het drukverschil P8-P c trachten te halen uit de gemeten drukcurve 

kunnen we een indicatie krijgen van de totale weerstandswaarde van de weerstanden R. .... , R."d, R.r 
en Rinsp (vergelijking 24, §3.2.) 
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6.5.1.1. De druk· en de flow-signalen van het cirkelsysteem 

We zien nu dat we één en ander te weten kunnen komen door berekeningen los te laten op de 

meetsignalen en de resultaten van deze berekeningen te gebruiken voor de keuze van onze 

componentwaarden. Ook zien we dat we in de eerste instantie gelumpde weerstanden kunnen 

bepalen. We hebben dan ook de berekende gelumpde weerstand moeten verdelen over de 

betreffende weerstanden en deze zodanig aan te passen zodat onze simulatie de gemeten signalen 

zo nauwkeurig mogelijk kon benaderen. 

We zullen nu de keuze van de parameters voor het Ohmeda cirkelsysteem behandelen. 

De gegevens die we mee hebben gekregen zijn de volgende: 

proefdier 

teugvolume 

vers gastoevoer 

inspiratieperiode 

ademhalingsperiade 

sample-frequentie 

:schaap 

: 0,166 liter (0,0833 1/s) 

: 0,05 1/s 
:2s 
: 5,75 s (dus expiratietijd = 3,75 s) 

: 20 Hz dus stapgrootte = 50 ms 

Het druksignaal gemeten aan een schaap met het Ohmeda cirkelsysteem is vergeleken met figuur 7 

uit § 3.2.1. In §3.2.1. hebben we vier karakteristieke punten van dit druksignaal besproken aan de 

hand van de gesimuleerde PSPICE resultaten. Deze vier karakteristieke punten zijn ook terug te 

vinden in bijlage C2 gemeten aan de Ohmeda ventilator. 

Punt A = 5 cmH20 
Punt B = 16 cmH20 

Punt C = 8 cmH20 
Punt D = 2 cmH20 

(5V) 

(16V) 

(8V) 

(2V) 

Indien we voor de inspiratiestroom de ventilatorstroom (Ivoot) en gastoevoer (1_") samen nemen en 

hiervoor een overeenkomstige elektrische stroomwaarde nemen dan krijgen we: 

1._.111 +lwn =0,08331/s +0,05 l/s=0,1331/s ( =0,133mA) 

In de regel wordt voor de druk cmHzC en mmHg/1/s voor de weerstande':l gebruikt. De relatie 

tussen cmH20 en mmHg is een vermenigvuldigingsfactor van 0,76 ( lcmH20=0,76 mmHg). De 

gemeten druk zouden we eigenlijk eerst moeten omzetten naar mmHg om tot een realtische 

vergelijking te komen met de gemeten signalen. Om de vergelijking van de gemeten en de 

gesimuleerde signalen te vereenvoudigen is gekozen om zowel voor de druk als voor de weerstan

den cmH20 te gebruiken. 
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Indien men de weerstanden toch in mmHg/1/s uitgedrukt wilt hebben dan zullen de weerstands

waarden in mmHg kleiner zijn dan weerstanden in cmH20 (verschil is R...mHg = 0,76 * R.,.,.H20). 

We kunnen nu overstappen op de afregeling van de weerstanden in ons systeem. Uit bet 

drukverschil P A-P0 halen we 

pA - p D = linsp * (Riw + Rend + Rr + R;osp) 

PA - Po = l;osp • Riatot 
• 3 cmH20 = 0,133 1/s • Riatot 

R;atot = 22,5 cm H20/l/s 

Voor de weerstanden is gekozen: 

R;w = 10 KQ (10 cmH20/l/s) 

Rend = 4 KQ ( 4 cmH20/l/s) 

Rr = 4 KQ ( 4 cmH20/l/s) 

Rinsp = 4 KQ ( 4 cmH20/l/s) 

~101 = 22 KQ (22 cmH20/l/s) 

De expiratiepiekstroom is niet rechtstreeks af te leiden uit de gemeten data omdat deze hoger zal 

uitvallen dan gemeten. Hier speelt naast de massatraagheid van het gas, en de beperkte bandbreedte 

van stroommeter een rol waardoor de piekstroom lager uitvalt dan berekend. 
De piekstroom kunnen we uit het geschatte drukverschil P 8 - Pc berekenen. 

I • (16-S)Y •O,S7m..t 
,w (10+4)KQ 

De gesimuleerde signalen zijn vergeleken met de gemeten signalen. Dit is gedaan zoals eerder 

gezegd door beide signalen (in ASOI) in te lezen in OuatroPro. De resultaten van dit vergelij

kingsproces is te zien in de bijlage C. 

Uit bijlage C3 en C6 kunnen we afleiden dat de berekende en gesimuleerde signalen grote 

gelijkenis vertonen. Toch dient hier opgemerkt te worden dat de simulatie signalen beter benaderd 

kunnen worden indien de factoren waarmee nog geen rekening is gehouden in rekening gebracht 
worden. Eén v~n deze factoren is de invloed van de meters die de drie meetsignalen meten. Deze 

invloed was duidelijk te zien in de stroomcurve van de Ohmeda ventilator. 
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6.5.1.2. De druk- en de flow-signalen van de Siemens Servoventilator 

Dc!ze1fde procedure is herhaald voor de meetsignalen van de Siemens Servoventilator. 
We zullen trachten de nadruk te leggen op de verschillen tussen de beide systemen. 

De volgende gegevens over berekeningen van het proefdier met de Servoventilator waren bekend: 

Teug-volume = 0,55 liter ( I balg = 0,55 mA) 

inspiratieperiode= 1,25 s 
samplefrequentie= 50 flz 

De nivo's voor de verschillende punten zijn: 

Punt A • 5 cmH20 ( 5V) 

Punt B • 20 cm~O (20V) 

Punt C • 15 cmH20 (15V) 

Punt D • 8 cmH20 ( 8V) 

Uit druk nivo A volgt: 

Waarbij 11o•p de inspiratiestroom is en ~n de totale weerstand waarde tussen de balg en de longen ( 

~o = R1 .. + Re~~d + RT + R10, zie hiervoor). 

Uit PA volgt voor de inspiratietakweerstand R10: 

R,. = pA • 6 cmH20 •10,9 cmll20 /1/s ( = 10/J lcC) 
I/Np O.SSl/s 

De volgende waarden zijn gekozen voor de weerstanden in de inspiratietak: 

~- = 5,95 kC 

R..,d = 1,5 kQ 

RT = 1,5 kQ 

&osp - 1:5 kQ + 

~D = 10,45 kC 

Druknivo B bepalen we op dezelfde manier als hiervoor: 

met P A=14 cm~O, ~~~ ... =1,25s en F(t)=0,55 1/s volgt Ceq=49,5 1/cmH20 (= 49,5 F). 

In onze simulaties hebben we 50,55 F gebruikt (achteraf bijgesteld op het meetsignaal). 

Druknivo C kunnen we als volgt berekenen: 

waarbij ~o de totale ingangsweerstand is en R1.. de luchtwegweerstand, ~d de endotracheale 

buisweerstand, Rr de T-stuk-weerstand en ~nsp de inspiratiebuisweerstand. 
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Indien we de berekende waarden invullen in onze formules krijgen we het volgende: 

~ll = 10,45kQ 
Jin = 0,55 mA 

Pc = P8-~11 * 1;0 ... 20-5,75=14,25 V 

De expiratiepiekstroom lap wordt bepaald door de weerstanden R.w + R..,d= 5,95 + 1,5 =7,45 kQ, 
we meten voor Pc·P0 • 10 V zodat Ipiet=10Vn,45 kQ= 1,34 mA zat zijn. 
We verwachten nu een hoge expiratiepiekstroom die naar nul zal gaan aan het einde van de 
expiratiefase. De gemeten expiratiestroom komt niet zo hoog uit en gaat ook niet naar nul op het 

einde van de expiratiefase. Om een vergelijkbare expiratiestroom-curve te kunnen krijgen als de 
gemeten expiratiestroom dient de expiratietak-weerstand hoger te zijn zodat de expiratiestroom een 

eindnivo zal hebben groter dan nul. Indien we trachten dit te realiseren dan zal onze drukcurve niet 

meer kloppen. We zien hier een verschijnsel dat we met onze simulatie één van de twee signalen 
(druk of flow) kunnen aanpassen maar niet beide tegelijk. De resultaten van de gesimuleerde en 
gemeten druk- en flowcurves zijn te vinden in bijlages ClO t/m C16. 

6.5.2. De capnogram-afregeling 

Naast de druk- en flowcurves is getracht om een zo goed mogelijk capnogram te krijgen welke het 
gemeten capnogram zo goed mogelijk zou benaderen. 

We hebben bij de bespreking van het capnogram model gezien dat het capnogram bepaald wordt 

door de CO~troom welke afgeleid wordt uit het mastermodel en de grootte van de volumes van de 

compartimenten waaruit de te modelteren stukken bestaan. Het zal wel duidelijk zijn dat nu de 

keuze van de capaciteitswaarden voor de condensatoren welke de volumes van de compartimenten 
voorstellen van belang is. We hebben hiervoor gezien dat het aantal milliliters waaruit een 
compartiment bestaat overeenkomt met het aantal micro farads. 

Onze simulaties zijn bij het cirkelsysteem afgestemd op een longvolume van 5.5 liter in rust en 6.0 
liter na inademing (teug-volume van 0.5 liter). 

Dit is gesimuleerd met een capaciteit van 5500 F die 6000 F zal worden na inademing. Voor de 

compartimenten was 25ml gekozen welke overeenkomt met 25 F voor elke capaciteit die een 
compartiment-volume heeft van 25ml. 

Voor de simulatie van de servoventilator (geit) is als longvolume gebruikt 1,9 liter welke naar 1,95 

liter gaat na inademing. Hierbij is voor de grootte van de compartimenten 7,9 milliliter ofwel 7,9 
F gekozen. 
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6.5.3. Het vergelijken van gemeten en gesimuleerde curven 

Binnen de beide systemen wordt de druk achter de inspiratieklep gemeten en de gasstroom (flow) 
voor de expiratieklep. Tevens beschikken beide systemen over C02 analyzers zodat ook C02 wordt 

gemeten. We hebben dan ook in totaal zes signalen van simulatie vergeleken met de gemeten 

signalen aan de proefdieren. 

De vergelijking van simulatieresultaten met de gemeten data aan proefdieren is gebeurd door 

PSPICE ASQI data te laten leveren (optie /CSDF achter .PROBE in de PSPICE file) en deze zelf 

te bewerken en in te lezen in OuatmPro (spreadsheet programma). Daarna worden de gemeten 

signalen in OuatroPro ingelezen. 

De simulaties voor het verkrijgen van het capnogram hadden meer simulatietijd nodig dan 

simulaties voor het verkrijgen van druk- en flow-signalen. Dit komt door het feit dat er in de 

longen eerst een C02-concentratie opgebouwd moet worden welke daarna stabiliseert. Na de 
stabilisatie zal de C02-concentratie iets afnemen tijdens de inspiratie en weer toenemen tijdens de 

expiratie. De toe- of afname van de C02-concentratie in de longen is gekoppeld aan de volume toe

of afname van de longen tijdens ademhaling. De verandering van longvolume is in PSPICE 

gemodelleerd met een variabele condensator, zie het vorige hoofdstuk. 

De vergelijking van PSPICE data met die van een schaap (cirkelsysteem) is beter gelukt dan de 
vergelijking van de signalen afkomstig van een geit (open systeem). Bij het open systeem was het 

niet mogelijk om de gesimuleerde spanning- en stroomsignalen over de drukcurve en de flowcurve 

van de gemeten signalen heen te leggen. Het bleek namelijk dat als de drukcurve kloppend was dat 

dan de flowcurve niet meer paste op de stroomcurve en andersom. Zie ook bijlage C. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

Van twee beademingscircuits zijn PSPICE modellen gemaakt en de simulatieresultaten zijn 
vergeleken met de data afkomstig van proefdieren die werden beademd met een cirkelsysteem of 
een open systeem. Er is getracht om de modellen af te regelen op de gemeten data. Dit is het beste 
gelukt voor het cirkelsysteem. Arregeling van het open systeem ging moeizamer. Het laatste moet 

dan ook gezien worden als een eerste poging om de Serveventilator te modelleren nadat er een 

model was gemaakt van het cirkelsysteem. 

Tevens dient hier opgemerkt te worden dat er problemen zijn geconstateerd tijdens simulaties met 

PSPICE. De gesimuleerde signalen hebben namelijk pieken vertoond welke vanzelf plotseling 
overgingen na ca. 200 ademhalingsperioden. Omdat het voor de modellering van gasstroom en 
druk in principe niet noodzakelijk is om meerdere ademhalingsperloden te bekijken (na een klein 
inschakelverschijnsel veranderen de signalen niet meer) was het zeer moeilijk om er achter te 
komen waar de pieken vandaan kwamen. Naast de merkwaardige plotselinge uitdemping van de 

pieken heeft PSPICE meerdere malen onverklaarbare pieken vertoond die er nu niet meer zijn. 

Nog merkwaardiger was het feit dat de onverklaarbare pieken gingen verdwijnen indien werd 

overgestapt naar een andere versie van PSPICE (van PSPICE versie 5.3 voor Windows naar 
PSPICE Dos versie 5.2 of 4.2). 

Niettemin kunnen we concluderen dat modellering met PSPICE zijn voordelen (van snellere 

modelconstructie) blijft houden ondanks de pieken die men kan krijgen tijdens simulaties. 
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Bijlage A. Schema van het Ohmeda cirkelsys
teem 

Common (Fresb) 
Ga• lo.let 

~ayPressure 
Gauge 

lllustration 42: During Exhalation, Gases Flow Through the Mask, Into th~ 
Rebreathing Bag, and Out the APL Valve. Fresh Gas Contmues To 
Flow From the Common Gas Outlet at the Machine Into the Conunon 
Gas Inlet at the Absorber. 

The Anesthesia Macbine: Easentials fot Und&nlt&.ndlnq 

Bijlage. I 
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Bijlage B.Schema van de Siemens 
Servoventilator (open systeem) 
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v...-lvc n lf!9Uiated a.;ct»tlitiiJ Iu the pattetH·conUolted 
Jht'UtUe 
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FlOW 
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REfERENCE 
PRESSUAE 

INSP. TIME 

2. Principle diagram 
TOinOM 
PAT!!: NT 

MONITORING PÇ boanh 4, 9 
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taket place continuously end is t.lispteyed on rh• 
panel meter$. The readings are çomparN with 
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are activAled if the P'ttet limits iftt tJCeeetltd. 

The monitorhlg system is ittdeJmndent ol I he 
tn,:piratory and ••f•iratorv reguhtllng systems. 

ClOCK 
PUlSE 
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PATIENT TRIG. 
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Bijlage. 11 
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Bijlage C 
Bijlage Cl. Gemeten Drukcurve van het Ohmeda 
cirkelysteem (aan een schaap, 20Hz) 
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Bijlage C2. Gesimuleerde Drukcurve van het 
Ohmeda cirkelsysteem 
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Bijlage C3. Gemeten en gesimuleerde Drukcurve 
van het Ohmeda cirkelsysteem 
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Bijlage C4. Gemeten Flowcurve van het Ohmeda 
cirkelsysteem (aan een schaap, 20Hz) 
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Bijlage CS. Gesimuleerde 
Ohmeda cirkelsysteem 

Flowcurve van het 

0.7~----~=----~----~=----~----~--------~ 
I I 
I I 
I I 
I I 

• • • • . . 
I I I I t I 

--------------~---------------~--- ----------~---------·-----·--------------~---------------~--------------• f J t I I 
I f I I I I 0.6 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I t 
I J I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I l t I I I 

••••••••••••••,•••••••••••••••r••• ••••••••,•••••••••••••••r••••••••••••••,•••••••••••••••r•••••••••••••• 
I I I I I I 
I I I I I I 

0.5 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I t I I I I 
I I I I t I . . . . . . 

-·------------~---------------·--- - -------~---------------·--------------4·--------------~--------------• I I I I I 
I I t I t I 0.4 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I t I I 
I I I I t I • • • • • • I I I I I I 
I I I I I I 
I I J I J I ••••••••••••••,•••••••••••••••r••• ·-···~··•••••••••••••r••••••••••••••,•••••••••••••••r•••••••••••••• 
I I t t I t 
I I t I I t 

0.3 
I I t I I t 
I I I I I I 

I I I I t 
I t I I I 
I I t t I 
t t I t I 

• • • • • I I I I I I 
••••••••••••••~•••••••••-•••••~••• •••J•••••••••••••••L••••••••••••••J•••••••••••••••L•••••••••••••• 

I t t I I I 
I I t I -1 I 
t t I I I I 
I I I I I t 
I I t I t f . . . . . . 
I I I I t t 
I t I I t I 
I I I t I I 
I I I I I 
I I t I t 

--····-···---·~·-···•••••••••·r••• ••••••••••••••r••·•••·•••••••,••••••••••-·•••r-•••••••••••·• 
I I I I 
• t • • 

0.1 
I I I t • • • • I I t I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I t I 

0~~----~·----~L---+---~~=-~·----~·----~ 

40 41 42 43 44 45 46 47 
tijd(s) ... 

Bijlage. VII 



Modellering van beademingscircuits m.b.v. PSPICE 

Bijlage C6. Gemeten en gesimuleerde Flowcurve 
van het Ohmeda cirkelsysteem (schaap, 20Hz) 
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Modellering van beademingscircuits m.b.v. PSP/CE 

Bijlage C7. Gemeten C02-curve van het Ohmeda 
cirkelsysteem (aan een schaap, 20Hz) 
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Modellering van beademingscircuits m.b.v. PSP/CE 

Bijlage C8. Gesimuleerde 
Ohmeda cirkelsysteem 

van het 

(:::·••••••••••••••••••••"''''''•••••••••'"••••••::.:::.:•••••••••••••••""''''"'""'''""""'"""''"""''"""''"""'''""'""'''"''"""'''"''-;;:.:..;:•::;;;.:::::;,:;;; .... ,,,, .. :.:::=••••••u•"'""'''''""""';;:;;;:;;;,:;;,::::::::.:::::::.:::"•"""::::::::•••••••••:: 

~ 
; 

~ 
l 
~ 
' ~ 
~ 
~ 
i 
~ 
i 
! 
l 
; 

! 
l 
' ~ 
3 

I 
i 
' 
È 

i 
: 
! 
' l 
~ 
~ 
' ' t 

0.14 "1u•••uou••uuono;•••••••••u•~~•n•H:~nouuo""'"""'"ouo:H•~••UHoouuou•~•ouooouooouoouo~uuoonnu.,.ouuo:UUo'O'n•••oUU•UO~ooouuoouu•nu••!*"""u•ooonnuooou:ouoooooooonuoooo•1 
'! ; ( t ) : 1o ;i : 

: ~ ~ ! '\. : 
: ;. } : 
: > > : 
~ i 

: ' 

0.12 . .;,,: o o ~·•·••~••• ·•·o! o o o o o•o·••H••-~ •• ~ .• o • o o o o·•·••••:,':···••o o o o o o 0·0·;.:

0 

~•·•·• ~ o o o .1•·••••••·•·• o o o oL o •·•••uooo•o • o 

0 
o o o o .. .-•uo•o ~ o o o o o •·•••••••~ o o o o o o O·• •••J 

l : . ' ' i':,i, 

~:: ) l, 
: : 

0 1 . ' ' . < : • ' ' ' 
• 

"!'':,':,: 0 0 O•O•O>•o•o• •,( 0 o 0 0 o•O->oOoH·~·O 0. o. o 0 0 0. 0 0 ..... H 0'0 0 0 0 0 0 o.;o- .. 0"0 0'~ 0 0 0 o;o. 0- .. ~ .. '"""" ." 0. 0 0-000><00 .. -0 ~". * 0 0 *•O>OoOOo;-•. 0 •• 0. 0 ••••: . . . I 
o.o8 ·t ........... ··i ............ , ........... r ......... ?· ........ ~- ........... -~- ............ ; .............. ~ ............. ; ............ j 

, , . . . I 
0.06 ·+_1 ............. : .............. L ............. , ............ ~ ........... : .............. , .............. ~ .............. ~ .............. , ............ 1 " : ; ~ ~ . ~ : 

. : . I 
0.04r······j···· ..... +············ ······t· ..... , ............ w···i···· ..... 1 
002 : "! ~ ' ~ ~ : .. ( ' : 

O ~.'·,':,,·:., Y"'""'.,._ ... ...".."..,.!"'"'"'""·*' ...... "'1"' .. "'-..-"'""'·"".,...'"':"''"'"""'"'"'-'"',..."'·5",.,....,.". ,.._...,.,..,~.._..."_..~..,...,".._v'"'!'-"-',..,.,....,.".. -..~v;,..,.._.." ... ..,..".,."....,.i..,._."'"'"'-'"""""'1"'""'"""""""'""""~ 

. : . I 
o·~.-----~, ~ ·~---!"""-.~··----r ~ t... ·; 
250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 

tijd(s) .. 
Bijlage. x 



Modellering van beademingscircuits m.b.v. PSP/CE 

Bijlage C9. Gemeten en gesimuleerde C02-curve 
van het Ohmeda cirkelsysteem (schaap, 20Hz) 
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Modellering van beademingscircuits m.b.v. PSP/CE 

Bijlage ClO. Gemeten Drukcurve van de Siemens 
Servoventilator (aan een geit, 50Hz) 
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Modellering van beademingscircuits m.b.v. PSP/CE 

Bijlage Cll. Gesimuleerde Drukcurve van de 

Siemens Servoventilator 
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Modellering van beademingscircuits m.b.v. PSP/CE 

Bijlage C12. Gemeten en gesimuleerde Drukcur
ve van de Siemens Servoventilator, (geit, 50Hz) 
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Modellering van beademingscircuits m.b.v. PSP/CE 

Bijlage C13. Gemeten Flowcurve van de Siemens 
Servoventilator (aan een geit, 50Hz) 
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Modellering van beademingscircuits m.b.v. PSP/CE 

Bijlage C14. Gesimuleerde Flowcurve van de 

Siemens Serveventilator 

Bijlage. XVI 



Modellering van beademingscircuits m.b.v. PSP/CE 

Bijlage ClS. Gemeten en gesimuleerde Flowcur
ve van de Siemens Servoventilator (geit, 50Hz) 
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Modellering van beademingscircuits m.b.v. PSP/CE 

Bijlage C16. Gemeten C02-curve van de Siemens 
Servoventilator (aan een geit) 
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Bijlage C17. Gesimuleerde van de 

Siemens Servoventilator 
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Bijlage C18. Gemeten en gesimuleerde C02-cur
ve van de Siemens Servoventilator (geit, 50Hz) 
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