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Samenvatting 

Doppler spectrale analyse wordt veelvuldig gebruikt in de diagnostiek van atheroscle
rose. Deze ziekte veroorzaakt vernauwingen in, en/of afsluitingen van slagaderen. 
Met behulp van Doppler spectrale analyse is het mogelijk om een beoordeling van het 
functioneren van een slagader te geven aan de hand van meting van de bloedstroom
snelheden gedurende de hartcyclus. Vanwege het Dopplereffect ontstaan frequentie
verschuivingen in het ultrageluid dat door stromende rode bloedcellen wordt ver
strooid. Omdat de rode bloedcellen in een slagader plaats- en tijdafhankelijk, 
verschillende snelheden kunnen hebben, wordt het resultaat weergegeven in een Dop
plerspectrum. Dit is een driedimensionaal figuur waarin horizontaal de tijd en 
verticaal de Dopplerfrequentie is weergegeven. In grijswaarden wordt de amplitude 
weergegeven: een maat voor het aantal rode bloedcellen met de bijbehorende snelheid 
op een bepaald moment. Voor de interpretatie van het Dopplerspectrum maken we in 
de eerste plaats gebruik van de maximale Dopplerfrequentie zoals die als functie van 
de tijd in het vat voorkomt. De golfvorm van deze curve gedurende de hartcyclus 
geeft een indicatie van de conditie van het betreffende bloedvat. 

In de praktijk worden Dopplerspectra met verschillende tijdresoluties verkregen. In 
dit afstudeerwerk is onderzocht op welke wijze golfvormen uit spectra met verschil
lende tijdresoluties zo goed mogelijk met elkaar kunnen worden vergeleken. Verder is 
onderzocht of, en in hoeverre kwantitatieve parameters uit Dopplercurven afhanke
lijk zijn van de tijdresolutie. Voor dit doel is een filter ontwikkeld dat zo optimaal 
mogelijk ruis uit de curven filtert. Orn dit bij Dopplercurven met een willekeurige 
tijdresolutie te kunnen gebruiken, is gekozen voor filteren in het frequentiedomein. 
De vorm van het filter is gebaseerd op de frequentie-inhoud van voorkomende 
bloedsnelheidsvariaties in een slagader. Dopplercurven vertonen tijdens de systole 
fase van het hart vaak een steil verloop. Orn deze steile flank te kunnen beschrijven 
zijn ook hoge frequenties nodig. Uiteindelijk is gekozen voor een filter in de vorm 
van een omgekeerde cumulatieve normale verdeling rond 11 Hz met een breed over
gangsgebied ( een a van 5 Hz). 

De golfvorm kan kwantitatief beschreven worden door enkele parameters. Bijvoor
beeld de Pulsatility Index (P.I.) en Resistance Index (R.I.). Deze parameters geven 
de mate van oscillatie van de golfvorm weer. De mate van oscillatie is afhankelijk 
van de weerstand van het vaatgebied achter de meetplaats (perifere weerstand). 
Verder geeft de accelleratiehelling tijdens de systole fase van het hart informatie 
over de aanvoerweerstand van het vaatsegment tussen hart en meetplaats (proximale 
weerstand). Dit zijn de belangrijkste parameters voor de interpretatie van Doppler
spectra. 

Het bleek dat de tijdresolutie in de onderzochte range tussen 11 en 73 msec geen 
invloed heeft op de bepaling van de P.I. en R.I. Voor een correcte bepaling van de 
accelleratiehelling blijken minimaal 4 intervaltijden tussen begin en top van de 
helling noodzakelijk. Gelet op de tijdsduur van de accelleratie bij patienten met 
vaatafwijkingen heeft dit tot gevolg dat in veel gevallen een tijdresolutie van 30 
msec voldoende is. Voor het met zekerheid aantonen van een proximale obstructie is 
echter een tijdresolutie van maximaal 15 ms vereist. 
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1 · Inleiding 1 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

Doppler spectrale analyse m.b.v. ultrageluid is een methode om een diagnose over 
verstoringen in de bloedcirculatie te stellen. Verstoringen in de circulatie zijn 
meestal het gevolg van afwijkingen van de vaatwand. De meest voorkomende 
pathologie is atherosclerose. Het gevolg hiervan is een afname in diameter (stenose) 
of soms zelfs een totale afsluiting (occlusie) van een bloedvat. Het is een langzaam 
stenoserend proces dat vaak al op jongere leeftijd begint en op veel plaatsen in het 
arteriele stelsel voor kan komen. De ziekte openbaart zich meestal pas op latere 
leeftijd, wanneer de stenoses hemodynamische significantie beginnen te krijgen. 

Voor doppler spectrale analyse meten we de frequentieverschuiving van ultrageluid 
dat door bloedcellen verstrooid wordt. De maat van deze frequentieverschuivingen 
wordt bepaald door de snelheden waarmee deze cellen zich door een vat verplaatsen. 
Het resultaat van deze metingen wordt weergegeven in een dopplerspectrum. Hierin 
zijn de frequentieverschuivingen weergegeven als functie van de tijd. 

Doppler spectrale analyse is een belangrijke toevoeging in de diagnostiek van 
obstructief vaatlijden omdat andere methoden beperkingen hebben. Zo is bijvoorbeeld 
angiografie een radiologische methode waarmee de plaats van een obstructie 
nauwkeurig opgespoord kan worden. Van het lichaamsdeel waar men de stenose 
vermoedt wordt een rontgenopname gemaakt nadat er een contrastvloeistof in de 
betreffende ader gespoten is. Hierbij moet echter niet vergeten worden dat dit 
anatomisch onderzoek is dat geen uitsluitsel over het functioneren van een vat geeft. 
Vaak wordt de ernst van een stenose door angiografie onderschat. 
Een andere methode is het uitvoeren van segmentele bloeddrukmetingen. Deze geven 
een indicatie van de ernst en plaats van een stenose, doordat er bij ernstige stenoses 
een drukverval plaats vindt. Bij deze metingen wordt m.b.v. een manchet de druk 
langzaam vanaf een boven-systolische waarde verlaagd totdat met een stethoscoop of 
doppler apparaat een herstel van de stroming kan worden gedetecteerd. Voor een 
correct meetresultaat moet de manchet breed genoeg zijn in verhouding tot de 
omtrek van het lidmaat. Dit is meestal niet het geval bij metingen hoog op het 
dijbeen. 
Bloeddrukmetingen kunnen ook invasief uitgevoerd worden. Deze methode vereist een 
chirurgische interventie en is voor de patient niet geheel ongevaarlijk. Ook moet men 
ervan bewust zijn dat bij het bestaan van meerdere stenoses in serie, iets wat 
regelmatig voorkomt, een kunstmatig hoge druk distaal van de meest proximale 
obstructies gemeten kan worden. Dit kan o.a. voorkomen bij metingen aan de arteria 
femoralis communis. Vanaf deze meetplaats wordt routinematig het proximaal gelegen 
aorta-iliacale traject beoordeeld. In het geval dat er een stenose voorkomt in de 
meer distaal gelegen arteria femoralis superficialis kan er een kunstmatig hoge druk 
gemeten worden (zie figuur 1.1). Het is aangetoond [Ast91] dat Doppler spectrale 
analyse in dergelijke gevallen in staat is om onderscheid te maken tussen proximale 
stenoses in het aorta-iliacale traject en distale stenoses in de arteria femoralis 
superficialis. 
De interpretatie van dopplerspectra is echter niet eenvoudig en vereist kennis van 
hemodynamische principes en inzicht in de meetmethode. Orn in de klinische praktijk 
tot een goede interpretatie te komen is in het verleden voor het vaatlaboratorium 
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c) 

Figuur I.I De arterien hoog in het dijbeen. 
a) aorta iliaca 
b) arteria femoralis communis 
c) arteria femoralis superficialis. 
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van het ziekenhuis het programma Quin
dops ontwikkeld. Dit programma is ge
schreven om de dopplerspectra van het 
toenmalige type spectrum-analyser, met 
een vaste instelling voor tijd- en fre
quen tieresolu tie, te interpreteren. Deze 
spectrum analyser is inmiddels vervan
gen door een andere met variabele tijd
en frequentieresolutie. 

Voor dit onderzoek hebben we het pro
gramma Quindops aangepast en uitge
breid, zodat het ook met andere tijd- en 
frequentieresoluties overweg kan. Hier
door werd het ook mogelijk om te onder
zoeken wat de invloed van de tijd- en 
frequentieresolutie op de interpretatie 
van het dopplerspectrum is. Naast bo
vengenoemde spectrum analyser bevat
ten de in het ziekenhuis aanwezige 
echo-doppler apparaten ook spectrum
analysers, ieder met zijn eigen tijd- en 
frequentieresolutie. Er is behoefte aan 
een kwantitatieve overeenstemming 
tussen al deze apparaten met eenzelfde 
analysemethode en dezelfde kwantita
tieve resultaten. 

De nieuwste ontwikkelingen in de diagnostiek van obstructief vaatlijden vinden plaats 
met behulp van Magnetische Resonantie. De bloedsnelheidsmetingen die hiermee 
uitgevoerd kunnen worden hebben een slechtere resolutie in de tijd dan die we 
kunnen bereiken met doppler spectrale analyse. Toch willen we ook deze meetresulta
ten in de toekomst kwantitatief kunnen vergelijken. Ook hiervoor is inzicht in de tijd 
en frequentieresolutie noodzakelijk. 

Voor dit onderzoek zijn Dopplermetingen verricht in de arteria femoralis communis 
van een jonge gezonde proefpersoon zowel in rust als tijdens hyperemie. Omdat we er 
vanuit gaan dat de golfvormen bij deze persoon vrijwel identiek in de tijd zijn hopen 
we hiermee inzicht te krijgen in de invloed van tijd- en frequentieresolutie op de 
golfvorm. 
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Hoofdstuk 2 Hemodynamica. 

§ 2.1 Inleiding. 

Hemodynamica houdt zich bezig met de dynamische eigenschappen van de bloed
doorstroming in het menselijk lichaam. Door samentrekking van het hart wordt 
~yclisch een bloeddruk opgebouwd onder invloed waarvan het bloed door het vasculai
re systeem van het lichaam stroomt. Het vasculaire systeem bestaat uit slagaders (de 
arterien) die het bloed naar de vaatbedden in de diverse organen transporteren en 
aders (venen) die het bloed weer terug naar het hart voeren. Doordat bloed geen 
homogene vloeistof is en bloedvaten elastische eigenschappen bezitten, is de 
beschrijving van bloedstroming in arterien zeer complex. In dit hoofdstuk worden 
enkele wetten en begrippen uit de stromingsleer en de hemodynamica behandeld die 
nodig zijn om uit de golfvorm van de bloedstroomsnelheid gedurende de hartcyclus, 
een interpretatie van de conditie van het arteriele vaatstelsel te kunnen maken. 
Hiertoe beschouwen we allereerst de samenhang van druk, weerstand en doorstroming 
in het geval van stationaire stroming, daarna breiden we dit inzicht uit naar pulse
rende stromingen. 

§ 2.2 Stationaire stroming. 

In het model van een horizontale rechte starre buis gevuld met vloeistof, vindt 
slechts stroming plaats in het geval dat er een drukverschil over de buis bestaat. 
Hiervoor moeten wrijvingskrachten overwonnen worden tussen deeltjes van de 
vloeistof onderling en tussen deeltjes van de vloeistof en de wand. Bij een bepaald 
drukverschil is de stroming afhankelijk van de afmetingen van de buis en de soort 
vloeistof. Een maat voor dit laatste is de viscositeit van de vloeistof. Voor Newtonse 
vloeistoffen geldt dat de viscositeit constant is. Bloed is echter niet Newtons maar 
bestaat uit bloedplasma met diverse deeltjes en heeft gecompliceerde visceuze eigen
schappen. 

Poiseuille gaf overeenkomstig de wet van Ohm een beschrijving van de stroming van 
een Newtonse vloeistof in een rechte buis: 

met: 

R = 8lfl 
1t ,4 

(2.1) 

(2.2) 
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hierin is, : het drukverschil over de buis 
: de weerstand van de buis 
: stroming door de buis 
: de straal van de buis 
: de lengte van de buis 
: de viscositeit van de vloeistof 
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Uit (2.2) blijkt dat de weerstand evenredig is met de lengte van de buis en omge
keerd evenredig met de straal van de buis in de vierde macht. Net als bij electrische 
weerstanden kunnen de waarden van serie weerstanden bij elkaar opgeteld worden en 
is de vervangingsweerstand van parallel geschakelde weerstanden lager dan die van 
elke weerstand afzonderlijk. In het geval van een lokale vernauwing in de buis heeft 
dit tot gevolg dat de weerstand van de vernauwing en de weerstand van het overige 
deel van de buis bij elkaar opgeteld moeten worden. Doordat de weerstand sterk toe
neemt bij afnemende straal zal de weerstand van de vernauwing vele malen groter 
zijn dan die van het overige deel van de buis en dus bepalend zijn voor de stroming. 

De stromende vloeistof voldoet aan de 3 behoudswetten voor behoud van massa, 
impuls en energie. We passen de wet van behoud van energie toe op een stationaire 
stroming in een buis waarbij we de zwaartekracht buiten beschouwing laten. De wand 
van de buis is zodanig gei'soleerd dat er geen warmtestroom naar buiten plaats vindt. 
Uit de wet van behoud van energie en de wet van behoud van massa volgt dan: 

Hierin is, v2 
p 

: y,y het inprodukt van de gemiddelde snelheid 
: de dichtheid van de vloeistof 

e : de inwendige energie per eenheid van massa 
P : de druk 

(2.3) 

In het geval van onsamendrukbare stroming in een buis met constante doorsnede 
(P=P1=P2, A1=A2, V1=V2) levert dit: 

(2.4) 

We zien weer dat er een drukgradient nodig is om een visceuze vloeistof door een 
buis te laten lopen (P1>P2). Door visceuze dissipatie neemt de inwendige energie toe 
van 1 naar 2, dit uit zich in een temperatuurverhoging van de vloeistof. De mate van 
visceuze dissipatie hangt af van de weerstand die de stroming tijdens het doorlopen 
van het traject ondervindt (2.2) en is dus sterk afhankelijk van de straal van het vat. 
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§ 2.3 Een vemauwing in een buis. 

In deze paragraaf beschouwen we de betekenis van de wetten uit de vorige paragraaf 
in het geval van een vernauwing in de buis. 

Figuur 2.1 Een vernauwing in een buis. 

In figuur 2.1 is een vernauwing schematisch weergegeven. We geven drie plaatsen in 
het vat weer, de doorsnede nemen we in 1 en 3 gelijk (A1 = A3). Formule (2.3) 
betekent in dit geval: 

Door de wet van behoud van massa is voor een onsamendrukbare stroming de gemid
delde bloedsnelheid in de doorsneden 1 en 3 gelijk. Voor de gemiddelde snelheid in 
gebied 2 geldt: 

= (2.6) 
V1 A2 

Door de kleinere doorsnede in de vernauwing neemt de gemiddelde snelheid en ki
netische energie op deze plaats toe. Door behoud van energie (2.5) resulteert dit in 
een drukverlaging ter plaatse van de vernauwing. 
Tijdens het doorlopen van het traject neemt de. inwendige energie toe (e3 > e1). 

Doordat de weerstand in de vernauwing velen malen groter is dan daarbuiten vindt 
hier de meeste visceuze dissipatie plaats. Achter de vernauwing is dus de inwendige 
energie flink toegenomen, terwijl de kinetische energie even groot is als voor de 
vernauwing. Behoud van energie (2.5) resulteert in een drukverval over de stenose: 

P1 - Pa 

p 
= ea - e1 (2.7) 

Deze vergelijking is gelijk aan (2.4), echter door de vernauwing in de buis is het 
verschil in inwendige energie per massaeenheid (e3 - e1) veel groter dan in (2.4). 

§ 2.4 Een stenose in een arterie en de invloed van de perifere weerstand. 

In het geval van bloedstroming (bloedflow) door een vernauwing (stenose) in een 
arterie zien we inderdaad een afname van de bloeddruk optreden. Door extra 
energieverliezen als gevolg van instromingseffecten en turbulentie kan het drukver
val groter zijn dan wanneer we alleen visceuze dissipatie beschouwen. 
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Ph Ra Pm 

hart 
Rp 

Figuur 2.2 Een schematische weergave van de circulatie. 

In figuur 2.2 is de circulatie vereenvoudigd weergegeven. Het hart genereert een 
bloeddruk P h waardoor het bloed een stroornkring aflegt met hierin aangegeven de 
weerstand van de arterie Ra en de per if ere weerstand R • De veneuze weerstand 
wordt verwaarloosd. De bloedflow Q is gelijk aan: 
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(2.8) 

De druk die op een willekeurige meetplaats in de arterie gemeten wordt, Pm' is 
overeenkomstig de wet van Ohm afhankelijk van de verhouding van de weerstanden: 

(2.9) 

In de normale situatie is Ra veel kleiner (een factor 100) dan RP. 
Uit (2.9) volgt dat de drukindex, P m/Ph in dat geval vrijwel gelijk is aan 1. Uit (2.8) 
volgt dat de totale weerstand die de bloedflow ondervindt nagenoeg geheel wordt 
bepaald door RP. 
In enkele situaties heeft een orgaan meer bloed nodig dan normaal. Zo is bij voor
beeld voor de toevoer van voldoende zuurstof naar de spieren bij inspanning, een 
grotere bloedflow vereist dan in rust. Deze grotere bloedflow wordt verkregen door 
afname van de perifere weerstand middels vasodilatatie. Men spreekt hierbij van 
hyperemie. Volgens (2.8) levert dit een grotere bloedflow. 

In het geval dat de arteriele weerstand als het gevolg van een stenose is toegenomen, 
zal het lichaam proberen de bloedflow naar het orgaan constant te houden. Dit 
gebeurt eveneens door middel van vasodilatatie in het orgaan zodat de perifere 
weerstand, RP, zodanig afneemt dat de totale weerstand van het traject, en dus ook 
de bloedflow, constant blijft. Hierdoor zal de drukindex in principe afnemen als 
gevolg van de stenose. Deze afname zal echter pas merkbaar van 1 afwijken bij een 
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aanzienlijke verhoging van de arteriele weerstand. 

We kunnen uit het voorgaande concluderen dat lichte stenosen opgevangen kunnen 
worden. Dit wil zeggen dat regulatie van de perifere weerstand het effect van een 
lichte stenose op de bloedflow naar het orgaan opheft door middel van vasodilatatie 
van het perifere vaatbed. Pas bij zogenaamde kritische stenosen, ea. 85% afname van 
de diameter, zal dit mechanisme in rust niet meer volstaan en zien we daling in de 
bloedflow. 
°Tijdens hyperemie is een lagere totale weerstand vereist dan in rust, hiervoor is de 
perif ere weerstand afgenomen. Hierdoor zal een toe gen omen arteriele weerstand 
relatief meer invloed hebben op de totale weerstand dan in rust en dus zal in dit 
geval een toegenomen arteriele weerstand al bij lagere waarden een negatieve 
invloed hebben op de bloedflow. 

§ 2.5 Pulserende stroming. 

In het geval van pulserende stroming moet met nog een aantal eigenschappen van 
bloed en vaten rekening gehouden worden. Zo zal de massatraagheid van bloed 
invloed hebben op de stroming. Wanneer we een volume-element in een pulserende 
stroming beschouwen dan zal dit element opeenvolgend versneld en vertraagd worden. 
Voor een versnelling en/of vertraging van een massa is energie nodig. Deze wordt 
geleverd door de lokale drukgradient. 

Wanneer we zwaartekracht buiten beschouwing laten kunnen we voor de lokale 
drukgradient bij pulserende stroming schrijven [Ska]: 

hierin is, 

aP ao - = - RQ - L-ax at 
L : de massatraagheid van bloed 
x : de richting van de stroming 

(2.10) 

Verder moeten we rekening houden met de elastische eigenschappen van de vaatwand. 
Indien er meer bloed een vaatsegment instroomt dan uitstroomt, zal in dit segment de 
druk toenemen. Hierdoor verandert de straal en het volume van het segment. De 
verhouding van toename van volume bij toename van druk wordt de compliantie (C) 
van het vat genoemd: 

C = dV 
dP 

(2.11) 

Deze compliantie is een eigenschap van de vaatwand en hangt af van de elasticiteits
modulus. Voor de eenvoud beschouwen we de elasticiteit van arterien bij kleine 
vervormingen als constant. Nu de wand van het vat in radiale richting uitgerekt is, 
kan hij een tegenwerkende drukkracht op het bloed in het vat uitoefenen. We kunnen 
dit zien als opslag van energie in de wand van het vat. Deze eigenschap van het vat 
heeft o.a. tot gevolg dat er ook stroming in de vaten plaats vindt tijdens de diastole 
fase van het hart. In feite is de vaatwand visco-elastisch en treedt er energieverlies 
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bij vervorrning van de vaatwand op. Als er ook lekkage door de wand optreedt langs 
een weerstand Rb dan geldt: 

aQ = 
ax 

P oP - - -C-
Rb ot (2.12) 

Met (2.10) en (2.12) kan de pulserende strorning in een bloedvatsegrnent in principe 
worden beschreven. Een arterie kan worden voorgesteld als een eenvoudige poreuze 
·elastische buis. Skalak [Ska] beschreef in 1972 een vervangingsscherna voor een buis
segrnent met lengte 1, van een elastische poreuze buis. Hiervan is het schema weerge
geven in figuur 2.3. 

Figuur 2.3 

met: 

hierin is, 

LI RI 

Rw 
Rb/I 

Cl 

Electrisch vervangingsschema voor een elastische, poreuze buis. 

R L _P_ 
1t ,2 

h : de dikte van de vaatwand; 

C= 
21t ,3 

Eh 

E : Young's modulus, de elasticiteit van de wand. 

Rw geeft de visco-elastische verliezen in de wand weer en Rb representeert verliezen 
door het lekken van de wand zoals aftakkingen van het bloedvatsegrnent. Lis de 
rnassatraagheid van het bloed in het segment en C is de cornpliantie van het vat. 
Skidmore [Ski] heeft dit model uitgewerkt orn het strorningsgedrag in arterien te 
beschrijven. Hiertoe is figuur 2.3 vervangen door het corresponderende Laplace 
circuit. Deze wordt in figuur 2.4 weergegeven. 

Lls/2 Rl/2 R 1/2 LI s/2 

Us 

Rt 

Figuur 2.4 Laplace equivalent voor het vervangingsschema van de elastische, poreuze buis. 
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Hierin geldt: s = iw. Aan de ene kant van het circuit bevindt zich een spanningsbron 
E(s) en aan de andere kant wordt het circuit afgesloten door een weerstand R1 en een 
traagheidsterm: de inductantie Lt. 
Voor grote Rt geldt bij benadering voor de overdrachtsfunctie G(s): 

met: 

'= ~c 
a = .!. [ 2Rb~ 

2 Ll2 (~l + Rb) 

y = 
Rl/2 + Rt 

Ll/2 + Lt 

G (s) = ___ k~(,__C_s _+_1...._) __ 

(s2 + 2as + w0
2) (s + y) 

R 1 
+ - + --~-~ 

L Cl~+ CRb 

Rb 
k = -~----~-~~----

( L, + Ll/2) (Rw + Rb/I) C 13 L/2 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

De overdrachtsfunctie kunnen we grafisch weergeven in een Argand diagram, daarin 
worden de nulpunten en polen van de vergelijking G(s) uitgezet. Uit (2.13) blijkt dat 
er drie polen en een nulpunt zijn: 

Im-a 

*-·-·--·-·-·-·-·-·-···! I ',,w I ~ 
• , 0 I 
I ' I ', I e'',, I 

R.!.:..!';! ___ -(T--~---------_£-'~ 
i a /II 
! / 

I / I 
i // I 
I/ I 
*~------·! 

1;; ·Y 

Figuur 2.5 Argand diagram van overdrachtsfunctie G(s). 

de polen zijn : 
het nulpunt is: 

met: a= w06 

S1 = -Cl + i6; 
s = -1;;. 

6 =cos 0 
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Wanneer we de verliezen aan de wand verwaarlozen (Rw = 0) en de weerstand van de 
buis klein t.o.v. de lekweerstand en afsluitweerstand veronderstellen (R«Rb«R,) dan 
verandert formule (2.13) in: 

k G(s) = -------
(s2 + 2cxs + w0

2)(s + y) 
(2.19) 

en (2.14) t/m (2.18) in: 

' = 0 
(2.20) 

(2.21) 

Wo = !~ ZL (2.22) 

R, 
y = 

Lt + Ll/2 
(2.23) 

(2.24) 

En met de electrische elementen weer vervangen door hun mechanische equivalenten: 

a:=~+ Eh 
2 p r2 4n Rbr3 

Wo = _!~Eh 
l rp 

y = 811 
prt2 

voor L,» Ll/2 

k = YW02 

met r,: de straal van het vat distaal van het segment 

De belangrijkste conclusies hieruit zijn: 
-w0 is evenredig met v'E, dus een maat voor de elasticiteit van de 
proximale bloedvatwand. 
-6 is evenredig met r-312

, de radius van het proximale vat, want a is 
evenredig met r-2 en a = w 06. 
-y is evenredig met r,-2

, de radius distaal van het segment. Dit is een 
maat voor de perif ere weerstand. 

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 
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De inverse Laplace transformatie van (2.19) geeft de overdrachtsfunctie in het 
tijddomein: 

11 

g(t) = A [e-v' + e-a.t (B sin J3 t - cos J3 t) ] (2.29) 

met: A = yw0
2 I ( (y - a) 2 

+ B2
); 

B = (y - a) I ~. 

bit is een oscillatie met een afvallende e-macht als amplitude (een gedempte 
oscillator) met een extra e-macht als compensatie voor het gemiddelde niveau. 

Figuur 2.6 

1. high 

2. moderate 

3. low 

4. very low 

De flow in een elastische, poreuze buis als gevolg van een drukpuls, bij verschillende 
waarden van de afsluitweerstand. 

In figuur 2.6 is de overdrachtsfunctie weergegeven bij verschillende waarden van de 
perifere weerstand. Uit (2.27) blijkt dat een afname van de perifere weerstand een 
kleinere waarde van y betekent. Dit betekent een grotere waarde van de extra 
e-macht en dus een toename van de bloedflow. 

§ 2.6 Parameterisering van de golfvorm. 

Het model van Skidmore uit de vorige paragraaf geeft een goede kwalitatieve 
beschrijving van de golfvorm vanaf de piekwaarde van eindsystolische deflectie. 
In figuur 2.6 zien we dat de oscillatie van de golfvorm verdwijnt bij een afnemende 
perifere weerstand (R,). De Pulsatility Index gedefinieerd door Gosling is een maat 
voor de oscillatie van de golfvorm, en dus ook een maat voor de perifere weerstand. 
Deze Pulsatility Index is als volgt gedefinieerd: 
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P.I. = 

met Qmax : de maximale bloedflow; 
Qmin : de minimale bloedflow; 
Qgem : de gemiddelde bloedflow; 

12 

(2.30) 

·In het geval dater geen terugstroming aanwezig is, geeft de waarde van P.I. weinig 
informatie over de grootte van de per if ere weerstand. In dat geval is de bepaling van 
de Resistance Index van Pourcelot meer zinvol. Deze is als volgt gedefinieerd: 

R.I. = (2.31) 

met Qdia : de bloedflow aan het einde van de hartslag. 

In figuur 2.6 zien we namelijk dat Qdia toeneemt bij afnemende perifere weerstand en 
dus wordt de waarde van R. I. kleiner bij afnemende weerstand. Zolang de per if ere 
weerstand zo groot is dat aan het eind van de diastole fase geen bloedstroming 
aanwezig is heeft de R.I. de waarde 1. Pas als de weerstand zodanig afneemt dater 
aan het einde van de hartslag nog sprake is van stroming (Qdia> neemt de R.I. ook in 
waarde af. 

In figuur 2.6 zien we dat de acceleratie-helling tijdens de systole niet verandert bij 
afnemende per if ere weerstand. Deze belling is alleen afhankelijk van de weerstand 
van de aanvoerende arterie (R). 

§ 2. 7 Het snelheidsprofiel in arterien. 

In dit hoofdstuk hebben we de wisselwerking tussen vloeistofdeeltjes onderling en 
met deeltjes van de wand al genoemd. Hierdoor zal er in een buis met stroming van 
een visceuze vloeistof niet sprake zijn van een snelheid, maar van snelheden afhanke
lijk van de afstand tot de as van de buis. We moeten de stroming opgebouwd denken 
uit cilindrische laagjes vloeistof die over elkaar heen schuiven en wrijving van elkaar 
ondervinden. De buitenste laag plakt aan de wand en heeft geen snelheid, de andere 
lagen zullen van buiten naar binnen een steeds grotere snelheid hebben. Bij ideale 
condities van stroming zal het snelheidsprofiel in een buis na een inloopeffect een 
parabolische vorm krijgen. 
In het arteriele vaatbed zijn de condities echter verre van ideaal, er zijn bochten, 
vertakkingen, versmallingen en verwijdingen. Het snelheidsprofiel zal hierdoor niet 
parabolisch zijn. Bovendien is er geen sprake van continue stroming en is het bloed 
geen homogene vloeistof. 
In figuur 2. 7 is het snelheidsprofiel gedurende een hartslag weergegeven. We zien 
een vlak profiel gedurende vrijwel de hele hartslag. 
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Figuur 2.7 Stromingsprofiel gedurende de hartslag. 
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Hoofdstuk 3 Het Dopplersignaal. 

§ 3.1 Ultrageluid. 

Geluid is een bekend verschijnsel in onze dagelijkse waarnemingen. Het bestaat uit 
mechanische golven die zich in een medium, meestal lucht, voortplanten. Bij Doppler 
~pectrale analyse maken we gebruik van ultrageluid. Ultrageluid is geluid met een 
frequentie hoger dan 20 kHz, hiervoor is het menselijk gehoor ongevoelig. 
De geluidssnelheid is afhankelijk van het medium waarin de golf voorkomt. In water 
en weefsel is deze ea. 1500 m/s, in bot bijvoorbeeld 3500 m/s. 
Geluidsgolven worden in alle media waarin ze voorkomen geabsorbeerd. Door deze 
absorptie kan een geluidsgolf zich niet onbeperkt in een medium voortplanten. De 
golf kent slechts een beperkte indringdiepte, afhankelijk van de frequentie. Hoge 
frequenties worden meer geabsorbeerd dan lage frequenties en hebben dus een 
kleinere indringdiepte. Ultrageluid wordt in lucht zo sterk geabsorbeerd dat er bij 
medische toepassingen een akoestische gel tussen probe en lichaam gebruikt moet 
word en. 
Bij medische toepassingen wordt ultrageluid met een frequentie tussen 2 en 10 MHz 
gebruikt. Voor de beste resolutie kiezen we een zo hoog mogelijke frequentie. Bij 
onderzoek naar dieper gelegen structuren zijn we vanwege de beperkte indringdiepte 
genoodzaakt om een lagere frequentie te kiezen. 

De akoestische impedantie van een medium geeft de relatie tussen de drukveranderin
gen van een geluidsgolf en de hierdoor gegenereerde snelheidsvariaties van de 
deeltjes van het medium: 

Z = pc 

met p = dichtheid van bet medium 
c = geluidssnelheid. 

Wanneer een golf een grenslaag tussen twee verschillende media passeert zal deze 
gedeeltelijk gereflecteerd worden. De grootte van het vermogen dat gereflecteerd 
wordt is evenredig met het verschil in impedantie van beide media. Voor de richting 
van een reflectie (echo) geldt dat de hoek van de reflectie met de grenslaag, gelijk 
is aan de hoek van inval. 
Wanneer een geluidsgolf een object treft met afmetingen van een kleinere orde van 
grootte dan de golflengte, zal dit object met de golf gaan meebewegen en daarbij als 
een puntbron in alle richtingen weer geluid uitzenden, dit wordt verstrooiing 
genoemd. Dit gebeurt ook bij de rode bloedcellen (erytrocyten) in het bloed die door 
een ultrageluidsbundel ge'insoneerd worden. Het vermogen van dit verstrooide 
ultrageluid wordt in alle richtingen uitgezonden, hierdoor is het vermogen dat onder 
een bepaalde ruimtehoek gemeten wordt erg laag, vooral in vergelijking met het 
vermogen van reflecties. ( orde factor 1: 100) 

We verkrijgen ultrageluid met behulp van een piezo-elektrisch kristal. Deze vervormt 
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als er een electrisch spanningsverschil over bestaat. Bij een wisselspanning over het 
kristal ontstaat er een geluidsgolf. Omgekeerd kan met zo'n kristal ook een akoes
tisch signaal worden omgezet in een elektrisch signaal. 
In het geval van continuous wave Dopplermetingen bevat de probe twee kristallen. 
De een functioneert continu als zender, de andere als ontvanger van ultrageluid. Dit 
in tegenstelling tot gepulste Dopplermetingen. Hierbij bestaat de probe uit een 
kristal, die het geluid eerst uitzendt en enkele milliseconden later functioneert 
hetzelfde kristal als ontvanger. 

§ 3.2 Het Dopplereff ect. 

De golflengte van een geluidsgolf hangt af van de geluidssnelheid in het medium en 
de frequentie: 

c (3.1) .A = -
f 

hierin is 'A = de golflengte 
c = de geluidssnelheid 
f = de frequentie 

Wanneer een geluidsgolf reflecteert aan een oppervlak dat een bepaalde snelheid ten 
opzichte van de probe heeft, zal er een frequentieverschuiving ontstaan. 
Orn dit te begrijpen nemen we een periode van de golf in gedachten. Bij een stil
staand oppervlak is de tijdsduur tussen ontvangst van begin en einde van de periode: 
t = /../c. Bij een naar de zender toe bewegend oppervlak is deze tijd verkort 
tot: 

t' = ___!__ (3.2) 
c+v 

met v = de snelheid van het opperv lak. 

Wanneer het laatste deel van de periode het oppervlak bereikt is het eerste deel zich 
al voor deze tijdsduur aan het verwijderen met een relatieve snelheid (c-v) tot het 
oppervlak. De afgelegde weg is gelijk aan de nieuwe golflengte, deze is dus: 

A. A.1 = (c-v)·t' = (c-v)--

Dit kunnen we m.b.v. (3.1) herschrijven tot: 

I= c+v i 
c-v 

hierin is f' de nieuwe frequentie, te schrijven als: 

c+v 
(3.3) 

(3.4) 
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met f 
f d 

de oorspronkelijke frequentie 
de Dopplerverschuiving. 

Ingevuld in (3.4) levert de dit voor Dopplerverschuiving: 

In het geval van bloedsnelheidsmetingen met ultrageluid is de geluidsnelheid (ea. 
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(3.5) 

(3.6) 

1500 m/s) veel groter dan de snelheid van de stromende erytrocyten (max. 2 m/s) dus 
c » v. (3.6) wordt in dit geval: 

(3.7) 

In de praktijk zal de snelheid van een reflecterend object niet precies naar de probe 
gericht zijn. In dat geval draagt alleen de snelheidscomponent parallel aan de 
geluidsbundel bij aan het Dopplereffect. Daarom herschrijven we (3.7) tot: 

met a 

Id = 2/ v cos a 
c 

hoek van de snelheid v met de 
ul trageluidsbundel. 

(3.8) 

Voor de Dopplermetingen in arterien wordt ultrageluid met een frequentie tussen 2 en 
10 Mhz gebruikt. Met de bloedsnelheden die in de arterien voorkomen blijkt uit (3.7) 
dat de Dopplerfrequenties in het hoorbare gebied vallen. Hierdoor kunnen we de 
frequentieverschuivingen hoorbaar maken met een luidspreker. 

In het geval dat het reflecterend oppervlak zich van de probe af beweegt, kunnen we 
dit opvatten als een negatieve snelheid v. In (3.7) resulteert dit in een negatieve 
Dopplerverschuiving d.w.z. een verlaging van de frequentie. 

De frequentie en geluidssnelheid in (3.8) zijn constant. De Dopplerverschuiving is dus 
evenredig met de snelheid van het bloed en de hoek a. Deze hoek kan tijdens het 
meten varieren. In het geval van laminaire stroming in een vat, zijn alle snelheden 
gericht langs de as van het vat. De hoek a is dus gelijk aan de hoek die de bundel 
met het vat maakt. Volgens (3.7) zal een zo groot mogelijke Dopplerverschuiving 
gemeten worden bij een zo klein mogelijke insonatiehoek. In dat geval is de afstand 
die de ultrageluidsbundel in het lichaam moet afleggen maximaal en zal er veel 
absorptie optreden. Deze afstand is bij grote hoeken kleiner, maar in dat geval wordt 
cos a zeer klein en dit resulteert in een kleinere Dopplerverschuiving. In de praktijk 
wordt er gemeten onder een hoek die een zo optimaal mogelijke Dopplerverschuiving 
gee ft. 
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§ 3.3 Het Dopplersigaal bij metingen in arterien. 

Een ultrageluidsbundel die op een arterie gericht wordt zal verstrooid worden door 
alle erytrocyten die gelnsoneerd zijn. Deze bevinden zich op verschillende posities op 
de doorsnede van het vat en hebben daardoor verschillende snelheden. Hierdoor zal 
het ultrageluid dat ontvangen wordt een spectrum van verschillende frequenties 
bevatten. Het vermogen bij een bepaalde frequentie wordt bepaald door de hoeveel
heid deeltjes die zich met de bijbehorende snelheid beweegt. 
Het ontvangen signaal (S) bestaat uit 3 delen, het deel afkomstig van reflecties, een 
deel met positieve en een deel met negatieve Dopplerverschuivingen. Het eerste deel 
is afkomstig van echo's (E) en de frequentie hiervan is vrijwel gelijk aan de uitzend
frequentie. De reflecterende oppervlakken zullen nauwelijks bewegen en dus zal er 
vrijwel geen Dopplerverschuiving plaatsvinden. Het tweede deel bestaat uit geluid 
dat door vooruitgaande stroming verstrooid (A : advancing signaal) is en dus een 
positieve Dopplerfrequentie heeft. Het signaal afkomstig van teruggaande stroming 
(R : receding signaal) vertoont een negatieve Dopplerverschuiving. 

S=E+A+R (3.9) 

of: 

S = E cos(21t/t) + La cos(21t (f+/0 )t) + L r cos(21t (f-f,.)t) (3.10) 

met hierin, f : de uitzendfrequentie, 
fa : de advancing Dopplerfrequentie, 
fr : de receding Dopplerfrequentie 
a en r : de amplituden. 

Zoals al eerder is opgemerkt is het vermogen van de reflecties (E) veel groter dan 
het vermogen het signaal afkomstig van verstrooiing aan erytrocyten (A en R). Orn 
dit laatste signaal te kunnen onderscheiden worden, na demodulatie met de uitzend
frequentie, de frequenties onder 100 Hz weggefilterd met een high-pass filter. 

Orn de informatie van de richting van bloedstroomsnelheid niet te verliezen, kan het 
ontvangen signaal niet gewoon gedemoduleerd worden met het uitgezonden signaal. 
Bij demodulatie worden de negatieve Dopplerfrequenties namelijk niet van de 
positieve onderscheiden. Wei krijgen we een faseverschil van 180° tussen beiden. Van 
deze eigenschap wordt gebruik gemaakt om de informatie over richting van de 
snelheid te behouden. Daarom wordt het signaal met behulp van een quadratuur
schakeling gedemoduleerd, zowel met het uitgezonden signaal, als met dit signaal 90° 
in f ase gedraaid. 
De twee signalen uit de quadratuurschakeling zien er dan als volgt uit: 

4>0 = -2.: a sin(21t/0 t) + L r sin(21t/rt) 

<l>b = I: a cos(21tfat) + L r cos(21tf,.t) 

(3.11) 

(3.12) 

Orn de richting van de snelheid te bepalen gebruiken we nu de 'phase processor'
methode. Van beide signalen wordt een in 90° gedraaide versie gemaakt: <I> a90o en 
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zender oscillator 
4>a 

adv 

probe 

ontvanger demodulator filter 
~b 

rec 

Figuur 3.1 Het demodulatieschema. 

<I>b90o. <I>a+<I>b90o geeft dan het signaal van de positieve Dopplerverschuivingen en 
<I>b+<I>a90o het signaal van negatieve Dopplerverschuivingen. De breedbandige fasedraai
ing van de signalen is een moeilijke electronische bewerking. Bij signalen met grote 
vermogensinhoud kan er overspraak ontstaan. In dat geval wordt het receding signaal 
verstoord door het advancing deel. 

Wanneer we de beide signalen van heen en terugwaartse stroming samen aan een 
realtime spectrum-analyser aanbieden kunnen we de stroming als functie van de tijd 
zichtbaar maken. De werking van deze realtime spectrum-analyser wordt in het 
volgende hoof dstuk beschreven. 
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Hoofdstuk 4 Spectrale analyse m.b.v een real-time 
spectrum-analyser. 

§4.1 Fourier transformatie van een discrete functie. 

19 

In de volgende paragraaf wordt beschreven hoe rn.b. v. een realtirne spectrurn
~nalyser het Dopplerspectrurn tot stand kornt. Hierbij wordt gebruik gernaakt van FFT 
(Fast Fourier Transform), dit is een snelle routine voor discrete Fourier trans
forrnatie. In deze paragraaf zal kort beschreven worden wat een Fourier transfor
rnatie van een discrete functie inhoudt. Daarvoor beschrijven we eerst Fourier trans
forrnatie van continue functies. 

Fourier analyse is een rnethode orn een fysisch proces zowel in het tijd- als frequen
tiedornein te kunnen onderzoeken. De functie in het tijddornein h(t) en die in het 
frequentiedornein H(f) kunnen beschouwd worden als 2 verschillende presentaties van 
dezelfde functie. 
De transforrnaties van het ene naar het andere dornein worden gegeven door: 

00 

H(f)= J h(t) e-2 nift dt (4.1) 
-oo 

00 

h(t) J H(f) e211ift df (4.2) 
-oo 

In het geval dat h(t) een reele functie is, geldt voor H(f): H(-f) = [H(f)]°. 
Het totale verrnogen van de functie is in het tijd- en frequentiedornein gelijk, dit zien 
we in de vergelijking van Parseval: 

p = foolh(t) 12 dt 
00 

J IH(f)l2 df (4.3) 
-oo -oo 

Nu beschouwen we een signaal dat gesarnpled wordt in het tijddornein. Orn een 
frequentie te kunnen detecteren rnoeten er volgens het theorerna van Nyquist 
rninirnaal twee punten per periode gesarnpled worden. Van de hoogste frequentie die 
we bij een bepaalde sarnplefrequentie kunnen detecteren is de golflengte dus 2 rnaal 
het tijdsinterval 11, waarrnee gesarnpled wordt. De bijbehorende frequentie is: 

(4.4) 

Deze noernen we de rnaxirnale Nyquist frequentie. Wanneer het signaal een hogere 
frequentie dan de rnaxirnale Nyquist frequentie bevat dan wordt deze aangezien voor 
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Figuur 4.1 Aliasing. 

een lagere frequentie die wel in de detecteerbare bandbreedte valt. Dit verschijnsel 
wordt aliasing genoemd (zie figuur 4.1). Wanneer een te hoge frequentie eenmaal 
verkeerd ingesampled is, kan het vermogen daarvan niet meer onderscheiden worden 
van het vermogen van de gedetecteerde frequentie. Daarom is het altijd nodig om 
voor een AD-conversie het signaal te filteren met een laagdoorlaatfilter die alleen 
frequenties kleiner dan fc doorlaat. 

Een gevolg van het Nyquist-theorema is dat een tijdsdiscreet signaal volledig 
beschreven kan worden met de frequenties binnen de bandbreedte : I f I < fc. 

We bekijken nu de tijdsdiscrete functie hk = h(tk) met tk = k·L\. Hierin is k = 0, 1, 
2, .... ,N-1. De functie is op een eindig en even aantal punten N gesampled. Als de 
functie h(t) alleen op een eindig aantal punten ongelijk aan nul is, nemen we aan dat 
dit gehele tijdsinterval beschreven is door deze N punten. 
De integraal uit (4.1) gaat over in een sommatie: 

(4.5) 

Is de functie een periodieke functie, dan moet het aantal van N punten een typische 
beschrijving van h(t) weergeven. De periode van een frequentie component, past een 
geheel aantal maal in de sampletijd T =NL\. Dus het frequentiespectrum wordt een 
discreet spectrum. Bovendien kan de functie H(f) voor slechts een aantal van N 
frequenties bepaald kan worden, namelijk voor: 

(4.6) 

met n = -N/2, ....... ,N/2. 
De frequentie componenten liggen dus equidistant verspreid in het frequentiedomein. 
De extreme waarden van n corresponderen precies met de hoogste positieve en 
negatieve frequentie van de range die door het theorema van Nyquist bepaald wordt. 
De kleinste frequentie ongelijk aan nul heeft een golflengte van NL\. De minimale 
frequentie is dus L\f = l/NL\ = 1/T. Dit is tevens de resolutie in het frequentiedomein. 

Dit alles levert voor de discrete Fourier transformatie: 
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(4.7) 

en de inverse transformatie: 

(4.8) 

De factor l/N voor het sommatieteken is zo gekozen dat na toepassing van heen- en 
terugtransformatie weer precies de oorspronkelijke functie hk verkregen wordt. 
De discrete vorm van het theorema van Parseval is: 

(4.9) 

FFT (staat voor: Fast Fourier Transform) is een snelle rekenmethode voor de 
discrete Fourier transformatie. Er wordt gebruik gemaakt van het feit dat een 
discrete Fourier transformatie van lengte N herschreven kan worden in de som van 2 
discrete Fourier series, elk van lengte N/2. Hiervan bestaat de ene serie uit de even, 
de andere uit de oneven componenten. In het geval dat N een macht van 2 is, kan 
elke serie op deze manier opgesplitst worden tot er N sommaties met lengte 1 zijn. 
Dit zijn juist de amplituden van de frequentiecomponenten. Deze methode van 
bepaling van de frequentiecomponent levert een aanzienlijk kortere rekentijd op. 

§ 4.2 De real-time spectrum-analyser. 

Een spectrum analyser voert een Fourier transformatie uit over een signaal. Dit 
gebeurt meestal met een FFT, een analoog signaal moet in dat geval eerst gediscreti
seerd worden. Hiertoe moet het signaal gesampled worden. De FFT wordt berekend 
over een aantal van N punten, een macht van 2. Dit stuk signaal wordt beschouwd als 
een periode van een periodieke functie. In ons geval is het signaal reeel, dit heeft tot 
gevolg dat de amplituden van de frequenties even zijn. Het volstaat als we alleen de 
amplituden van de positieve frequenties presenteren. De resolutie in het frequentie
bereik vinden we met ( 4.6) deze is gegeven door: 

1 
df=

N!i 
(4.10) 

Het resultaat van een Fourier transformatie ziet er bijvoorbeeld uit als in figuur 4.2. 
Hierin is de frequentie uitgezet op de horizontale as, de amplitude op de verticale as. 

Een realtime spectrum-analyser voert ongeveer elke 10 millisecond en een fourier
transforma tie uit. Hiervoor wordt het signaal gedurende de sampletijd T = N·A 
gesampled. Over dit signaal wordt dan een Fourier transformatie uitgevoerd, daarna 
wordt een nieuw stukje signaal gesampled. Het resultaat wordt dan als volgt weerge-
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f mean f max 

A 
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f 
Figuur 4.2 Het resultaat van een FFT op een dee[ van het Dopplersignaal. 

geven: 

Op de horizontale as staat de tijd uit. Elke keer dater een Fourier transformatie 
uitgevoerd is wordt deze als een verticale balk aan het spectrum toegevoegd. De 
frequentie wordt uitgezet op de verticale as en de amplituden warden weergegeven 
in een aantal grijstinten. Dit gaat door tot het beeld vol is, dan wordt het van links 
naar rechts opnieuw overschreven. Het resultaat noemen we een dopplerspectrum of 
sonogram. Deze is in figuur 4.3 weergegeven. 

Figuur 4.3 Een Dopplerspectrum. 

De tijdresolutie van het spectrum {dt) wordt bepaald door het aantal Fourier 
transformaties dat per seconde uitgevoerd wordt. Deze is minimaal de sampletijd van 
een stukje signaal: 



4 · Spectrale analyse m.b.v. een real-time spectrum-analyser 

dt:?: Na 

In het geval dat dt =NL\ levert dit met (4.10): 

df·dt=1 

23 

( 4.11) 

(4.12) 

De resolutie in tijd en frequentie van een Dopplerspectrum zijn dus niet onafhanke
lijk van elkaar. Een zeer goede resolutie in de tijd heeft een slechte resolutie in de 
frequentie tot gevolg, en andersom een zeer goede resolutie in de frequentie vereist 
een slechtere tijdresolutie. 
Dit kunnen we toelichten met een voorbeeld: Stel we voeren een FFT uit over 128 
punten die gesampled zijn met een samplefrequentie van 16 Khz. In dit geval is de 
sampletijd N ·L\ = 8 ms. In het gunstigste geval is dit tevens de tijdresolutie in het 
spectrum. De bijbehorende frequentieresolutie is dan 125 Hz. We gaan de samplefre
quentie opvoeren tot 32 Khz. De sampletijd en tijdresolutie worden dan verkort tot 
4 ms, de bijbehorende frequentieresolutie is dan 250 Hz. 
De keuze van tijd- en frequentieresolutie houdt in dat er gestreefd moet worden naar 
een optimum tussen deze twee. 
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Hoofdstuk 5 Meetgegevens. 

§ 5.1 Meetopstelling. 

De metingen in dit onderzoek zijn verricht met de volgende opstelling: 

Figuur 5.1 De meetopstelling. 

doppler
apparaat 

real-time 
spectrum· 

analyser 

Het Dopplerapparaat is de vasculab bi-directionele Doppler model DlO van het merk 
Medasonics. De metingen zijn verricht met de bijbehorende 8 MHz probe. De probe 
geeft het signaal door aan het Dopplerapparaat waarin met behulp van een quadra
tuurschakeling en de phase-processor methode (beschreven in § 3.3) het advancing en 
receding signaal gesplitst worden. 
Deze signalen worden aan de real-time spectrum-analyser doorgegeven. De signalen 
moeten versterkt worden om optimaal in het bereik van de AID converter van de 
spectrum-analyser te vallen. Hiervoor zijn 2 identieke versterkers gebruikt die 
werkzaam zijn in het frequentiedomein van 50 Hz tot 18 KHz (-3 dB). 

§ 5.2 De spectrum-analyser. 

De real-time spectrum-analyser bestaat uit een personal computer met een aantal 
extra printplaten en een software-pakket. Een AD-conversie kaart verzorgt de data
acquisitie. Het maximale frequentiebereik is 16 kHz, de samplefrequentie is dan 
32 kHz. Omdat de versterker door zijn bandbreedte frequenties hoger dan 18 kHz 
niet versterkt, is een extra laagdoorlaatfilter voor de A/D conversie overbodig. 
Met een speciale kaart voor FFT wordt over 128 punten van het signaal een Fourier
transformatie uitgevoerd. Een extra videokaart maakt het mogelijk om het resultaat 
van de FFT real-time op het scherm weer te geven. Tijdens de meting zien we de 
laatste FFT's toegevoegd worden. Na 171 FFT's is het scherm vol en wordt het van 
links naar rechts overschreven met nieuwe resultaten. Wanneer de onderzoeker de 
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meting goedkeurt kan het beeld bevroren warden. Dit beeld kan warden opgeslagen in 
een file. De afmeting van het spectrum in de file is gelijk aan het Dopplerspectrum 
op het scherm. 
Het spectrum bestaat uit een 3-dimensionale array van bytes. De afmeting is: [1..2, 
0 .. 170, 0 .. 63]. Met de eerste index kiezen we een van de twee aparte kanalen voor 
het advancing en receding signaal. De tweede index is de tijdas. Het spectrum 
bestaat uit 171 Fourier transformaties. Met de derde index wordt de frequentie
component aangeduid. Er zijn dus 64 frequenties weergegeven. 
De bijbehorende waarde van het array geeft de amplitude van de betreffende 
frequentiecomponent op dat tijdstip in dat kanaal. De waarden lopen van 0 tot 255. 
Door de onbekende factor waarmee het signaal versterkt is, kunnen de waarden van 
de amplituden slechts relatief met elkaar vergeleken warden. De versterkingsfactor 
is zodanig ingesteld dat de amplitude van het signaal zo groat mogelijk is, maar dat 
de amplitude van ruis onder 1 amplitudestap valt. 

Enkele gegevens warden in de header van de file meegegeven: zoals de schaal van de 
tijd- en frequentie-as en de probefrequentie. Verder staan hierin patientgegevens en 
de naam van het vat dat gemeten wordt. 
In figuur 5.2 is het formaat van het spectrum weergegeven. 

Figuur 5.2 

f 

kanaal 1 
64 

kanaal2 

64 

111 

Het formaat van een spectrum aftwmstig van de spectrum -analyser. 

De frequentieresolutie is afhankelijk van de frequentieschaal die tijdens de meting 
gekozen wordt. De spectrum analyser gebruikt een samplefrequentie van 2 maal de 
maximale frequentie op de verticale as. In tabel 5.I zijn de mogelijke frequentiescha
len opgenomen. Hierbij is oak de tijdsduur van het signaal waarover de FFT uitge
voerd (T = N·8) gegeven. Met (4.12) volgt hieruit de frequentieresolutie deze is 1/63 
van de frequentieschaal. Deze is oak in de tabel opgenomen. 

Oak de tijdas van het spectrum kan verschillend ingesteld warden. De schaal kan 
gekozen warden tussen ea. 2 en 12 seconden. (De kleinste schaal is niet altijd exact 
2, maar afhankelijk van de frequentieschaal 1.8, 1.9, 2.0 of 2.2 seconden) In tabel 
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tabel 5.l De mogelijke frequentieschalen van de spec
trum-analyser, met bijbehorende sampletijd T 
en frequentieresolutie df 

frequentieschaal [kHz] 

2 
4 
8 
16 

T [ms] df [Hz] 

32 
16 
8 
4 

31,7 
63,5 
127 
254 

26 

5.II is voor de verschillende instellingen van de tijdas de tijdresolutie (dt) van het 
spectrum gegeven. Deze valt nauwkeurig te berekenen met de gegevens uit de 
header. 

label 5.ll 

tijdas 
[sec.] 

1.9 
2.2 
3 
4 
6 
8 
10 
12 

Tijdresolutie van het Dopplerspectrum 
bij verschillende instellingen van de 
tijdas. 

tijdresolutie 
dt [ms] 

11.25 
13.24 
18.07 
24.10 
30.12 
36.14 
48.19 
72.29 

In tabel 5.III wordt de tijd die nodig is om bij de betreffende samplefrequentie 128 
punten te verkrijgen (sampletijd T) vergeleken met de tijd tussen twee FFT's (dt). 

tijdas [sec] 

Tabel 5.Ill 1.9 2.2 3 4 6 8 10 12 

frequentiesch T[ms] dt [ms] 
[kHz] 11.25 13.24 18.07 24.1 30.12 36.14 48.19 72.29 

2 32 

4 16 

8 8 

16 4 
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In de meeste gevallen blijkt dt > T, dit betekent dus dater een 'dode tijd' in de 
meting voorkomt, niet over alle punten van het signaal wordt een FFT uitgevoerd. Bij 
de frequentieschalen van 2 en 4 kHz zien we dat de spectrum-analyser in enkele 
gevallen anders functioneert. In die gevallen is namelijk T > dt en kunnen er in de 
tijd dt minder dan 128 punten bepaald warden. Orn toch de FFT over 128 punten uit 
te kunnen voeren warden de laatste punten uit de vorige FFT gebruikt. Hierdoor 
vindt er een soort middeling in de tijd plaats. 

·we zien dus dat de (hoeveelheid) informatie die het Dopplerspectrum bevat bij deze 
spectrum-analyser bepaald wordt door de keuze van frequentie- en tijdas. We willen 
een algemene basis om deze verschillende spectra (en ook spectra afkomstig van 
andere spectrum-analysers) eenduidig te interpreteren (voor zover de informatie die 
het Dopplerspectrum verstrekt dit mogelijk maakt). Door alle Dopplerspectra 
afkomstig van verschillende spectrum-analysers te converteren naar een standaard
formaat, kunnen we altijd dezelfde procedures gebruiken. 

§ 5.3 Het programma voor de interpretatie van het spectrum. 

Het programma waarmee de bewerkingen voor de interpretatie van het spectrum 
uitgevoerd warden is het programma Quindops. Het formaat van het Dopplerspectrum 
ziet er in Quindops als volgt uit: 

48 

f 

16 

Figuur 5.3 

125 

t 

Het spectrum van heen- en terugwaartse 
stroming zijn in een tweedimensionale 
array weggeschreven. Deze array be
staat uit 125 kolommen op de tijdas en 
64 rijen op de frequentie-as. In rij 1 t/m 
48 staat het advancing spectrum, in 49 
t/m 64 het receding spectrum. 
De waarden van de amplituden lopen van 
0 tot 15 en warden aangegeven in de 
ASCil-tekens: 0 .. 9 - A .. F. 

Formaat van het Dopplerspectrum in 
Quindops. Deze formaat van deze files is redelijk 

klein, ea 11 kByte. ( ter vergelijking: de 
files uit de spectrum-analyser zijn ea. 

24 kByte). Dit heeft als voordeel dat in plaats van alleen de resultaten van de 
analyse, de spectra zelf bewaard kunnen warden. Een eventuele verandering in de 
inzicht van de analyse kan in dit geval ook op spectra uit het verleden toegepast 
warden. 

Het programma Quindops is voor een spectrum-analyser ontwikkeld. De metingen met 
deze spectrum-analyser werden vanaf Quindops aangestuurd. In de oude situatie was 
de tijdsresolutie niet instelbaar, maar altijd 8,3 ms. De schaal van de frequentie-as 
en de probefrequentie werden in de eerste regel van de file meegegeven, gegevens 
van de patient en de naam van het vat waren in de naam van de file verwerkt. 
De procedures van Quindops hebben we zodanig herschreven dat ze functioneren voor 
elke frequentie- en tijdresolutie van het spectrum. Hiervoor is er een header aan de 
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file toegevoegd waarin gegevens over het spectrum (frequentieresolutie, tijdresolutie 
en nulrij) staan. Ook kunnen de curven wanneer ze eenmaal berekend zijn aan de file 
toegevoegd worden, zodat deze niet steeds opnieuw berekend hoeven te worden. 
Hierdoor is het programma meer flexibel geworden. 

Aan het formaat van het spectrum is dus niets veranderd. Wel is het mogelijk om de 
nulrij in een andere rij te plaatsen, het nummer van deze rij wordt in de header 
meegegeven. We kunnen nu dus met kleine aanpassingen de procedures uit Quindops 
·voor de bewerking en weergave van het spectrum blijven gebruiken. 
Voor de metingen met de spectrum-analyser die we bij onze metingen gebruikt hebben 
en die in de vorige paragraaf beschreven is, heeft dit tot gevolg dat spectrum van 
het formaat uit figuur (5.2) naar het Quindopsformaat (figuur 5.3) geconverteerd 
moet worden. De wijze waarop dit gebeurt wordt in de volgende paragraaf beschre
ven. 

§ 5.4 Conversie van het spectrum naar het formaat van het programma Quindops. 

Orn het spectrum uit de file van de spectrum-analyser om te zetten naar het Quin
dopsformaat zijn enkele bewerkingen nodig. Hiervoor is het programma Sonquicv 
geschreven. Het converteert de files uit de spectrum-analyser ( dopp**** .son) naar 
files van het Quindopsformaat (dopp****.asc). (Hierin is**** een willekeurig 
nummer dat uit 4 cijfers bestaat en dat door het pakket van de spectrum-analyser 
bepaald wordt.) 
Van het spectrum moeten zowel de tijd-, frequentie- als amplitudeschaal aangepast 
worden. Voor de tijdschaal verloopt deze aanpassing het eenvoudigst. De tijdas moet 
van 171 kolommen inkrimpen naar 125 kolommen. Dit is eenvoudig opgelost door 
slechts de eerste 125 kolommen in het Quindops-spectrum mee te nemen. De meer 
elegante oplossing om hartslagen te detecteren en dan vanaf het begin van de eerste 
hartslag de eerste 125 kolommen te nemen is (nog) niet uitgewerkt. 
Op de frequentie-as verloopt de aanpassing ingewikkelder. Het aantal rijen moet van 
2*64 inkrimpen naar 64. Een manier om dit te bereiken is om elke 2 rijen samen te 
voegen tot 1 rij, hierdoor verslechtert de frequentieresolutie echter aanzienlijk. We 
doen het dus anders. We weten immers dat de snelheden van teruggaande stroming 

• • 

s 2/8 

• • 
Figuur 5.4 

veel kleiner zijn dan die van voorwaartse stroming. Het receding 
signaal bevat dus minder grote Dopplerfrequenties. Daarom 
reserveren we (net als in de oude situatie) in Quindops 48 rijen 
voor het advancing signaal, 1 rij voor de nulrij en 15 voor het 
receding signaal. Door het totale vermogen uit kanaal 1 en 2 te 
vergelijken is het eenvoudig te bepalen welke van de twee het 
advancing, en welke het receding signaal bevat. 
De 64 rijen van het advancing signaal worden m.b.v. interpolatie 
gereduceerd tot 48 rijen, terwijl 20 rijen van het receding 
signaal omgerekend worden naar 15 rijen. De manier waarop dit 
gebeurt is weergegeven in figuur 5.4. 
Uit 4 rijen worden 3 nieuwe rijen bepaald. Sommige rijen uit het 
spectrum blijven gehandhaaf d, terwijl andere rijen de waarde 
van gewogen gemiddelde van de amplituden van twee frequentie 
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rijen krijgen. 
In figuur 5.5 is de aanpassing van het formaat van het spectrum weergegeven. 

kanaal 1 
64 ··········································-------------.. 

48 

f 

kanaal2 l fl 
16 

125 

--·--------------~······························· ················· 
------------~ 

64 

-----------------~t 

Figuur 5.5 Conversie van het Dopplerspectrum naar het Quindops-formaat. 

In figuur 5.5 is de schaling van de amplitude niet zichtbaar. In het spectrum uit de 
file van de spectrum-analyser wordt deze aangeduid in waarden tussen O en 255. 
Deze waarden moeten worden omgezet naar de 16 waarden van Quindops. 

t 

Simpelweg delen door 16 is geen goede oplossing. Het blijkt dat de lagere waarden 
van de amplituden een fijnere onderverdeling nodig hebben dan de hogere waarden. 
Dit zien we ook in de weergave van het spectrum op het scherm door de spectrum
analyser zelf. Deze geeft de 256 waarden in de amplituden in slechts 12 kleuren 
weer. Door deze schaling over te nemen, verkrijgen we in Quindops de informatie die 
we tijdens de meting zien. De spectrum-analyser kent 9 verschillende kleurinstellin
gen. We kiezen de instelling die bij de Dopplerspectra de meeste verschillende 
kleuren laat zien. Dit is kleurinstelling nr. 7. Tabel 5.IV geeft deze conversie weer. 

tabel 5.W De conversie van de waarde van de amplitude. 

oude amplitudewaarde amplitude in Quindops 

0 0 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 .. 5 5 
7 .. 9 6 
10 .. 12 7 
13 .. 16 8 
17 .. 21 9 
22 .. 27 A 
28 .. 255 B 
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De lage waarden van de amplituden kennen een fijne onderverdeling terwijl alle 
waarden boven 28 de hoogste waarde van de amplitude in Quindops krijgen. 

§ 5.5 Bewerking van bet spectrum. 

30 

Als het spectrum geconverteerd is naar het Quindopsformaat kunnen we het inlezen 
in het programma Quindops en bewerken voor interpretatie. 
Als eerste wordt de nulrij vervangen door het gemiddelde van de rijen erboven en 
eronder. Verder worden eventuele ruisbanden uit het spectrum verwijderd. 
Het belangrijkste deel van de bewerking van het spectrum is de tweedimensionale 
convolutie die uitgevoerd wordt. Het spectrum zal immers ruis bevatten. De waarde 
van de amplitude op een bepaald punt is niet onafhankelijk van de waarde van zijn 
buurpunten. Dit geldt zowel in de richting van de tijdas als in de richting van de fre
quentie-as. Wanneer er namelijk op een zeker moment een aantal bloedcellen een 
bepaalde snelheid heeft, dan kan dat aantal enkele milliseconden later niet drastisch 
gewijzigd zijn. Ook weten we dat de snelheid niet op zichzelf staat, maar dat er een 
ongeveer even groot aantal deeltjes met een iets grotere of een iets kleinere snelheid 
voortbeweegt. Dus een gewogen gemiddelde van een punt met zijn buurpunten geeft 
een betere verwachtingswaarde van de amplitude op dat punt dan de in eerste 
instantie gemeten amplitude zelf. Daarom vindt er een convolutie plaats met de 
volgende matrix: 

1/64 2/64 1/64 

4/64 8/64 4/64 

6/64 12/6~ 6/64 

4/64 8/64 4/64 

1/64 2/64 1/64 

Figuur 5.6 De convolutiematrix. 

§ 5.6 Bepaling van de maximale Dopplerfrequentiecurve. 

Het Dopplerspectrum bevat informatie over de alle snelheden in het bloedvat. Uit 
deze overmaat van informatie moet de informatie over de toestand van het vaatbed 
geselecteerd worden. Een voor de hand liggende oplossing is bijvoorbeeld de waarde 
van de gemiddelde snelheid op elk tijdstip bepalen. Door deze punten met elkaar te 
verbinden worden de gemiddelde snelheidscurven verkregen. 
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De bepaling van de gemiddelde snelheid uit het Dopplerspectrum stuit echter op een 
tal van problemen. Ten eerste moet om de gemiddelde snelheid in het vat te bepalen, 
alle erytrocyten gelnsoneerd zijn. Meten we slechts over een gedeelte van de 
doorsnede dan kunnen we nooit de gemiddelde snelheid over de doorsnede van het 
hele vat bepalen. 
Ten tweede zouden we wanneer we zeker wisten dat we netjes het hele vat ge'inso
neerd hebben, voor de bepaling van de gemiddelde snelheid rekening moeten houden 
met het feit dat er absorptie van ultrageluid in het lichaam plaats vindt. Dit betekent 
dat van de erytrocyten die het verst van de probe af stromen, minder vermogen wordt 
ontvangen dan van de dichterbij stromende erytrocyten. Dit zou het berekenen van 
de gemiddelde snelheid zeer complex maken. 
De curve die de maximale snelheid op elk moment beschrijft, is veel nauwkeuriger te 
meten. Met behulp van kennis van het stromingsprofiel geeft deze meer betrouwbare 
informatie over de gemiddelde snelheid. Daarom wordt deze curve, de maximale 
Dopplerfrequentiecurve (of ook wel Dopplercurve) uit het spectrum bepaald. Dit 
gebeurt zowel voor het advancing en receding deel van het spectrum. Door deze twee 
curven op te tellen verkrijgen we een derde curve, de T.M.F-curve (Totale Maximale 
Frequen tie-curve). 

Veel spectrum-analysers bevatten een procedure waarmee de maximale Dopplerfre
quentiecurve bepaald wordt. Hier maken we liever geen gebruik van. We willen alle 
Dopplerspectra eenduidig interpreteren en dus voor alle spectra van dezelfde 
procedure gebruik maken om de Dopplercurve te bepalen. 
De bepaling van de Dopplercurve in Quindops verloopt als volgt: In het advancing 
gedeelte van het spectrum beschouwen we per kolom, vanaf de rij met de hoogste 
frequentie naar de nulrij, de waarde van de amplitude. Is deze ( evenals de amplitude
waarde van de volgende frequentie een rij lager) hoger dan een bepaalde grens
waarde, dan is deze frequentie de maximale Dopplerfrequentie van die kolom. 
Deze grenswaarde heeft een variabele waarde die afhangt van het gemiddelde 
vermogen en de hoogste waarde van het vermogen in die kolom. Hierdoor is de 
procedure zowel voor Dopplerspectra met hoge als lage waarden van het vermogen 
bruikbaar. 
Op deze manier wordt voor elke kolom de waarde van de maximale (in advancing 
deel) en minimale (in receding deel) Dopplerfrequentie bepaald. Al deze waarden aan 
elkaar verbonden geven de Dopplercurven. 

Bij een constant veronderstelde doorsnede van het vat is de golfvorm van gemiddelde 
snelheid vergelijkbaar met de theoretisch bepaalde bloedflowcurve uit figuur 2.6. Nu 
vergelijken we de vorm van de TMF-curve met deze curve. In figuur 5. 7 is zowel een 
spectrum in rust (hoge perifere weerstand) als een tijdens hyperemie (lage perifere 
weerstand) weergegeven. In deze figuur zijn ook de Dopplercurven weergegeven. In 
figuur 5.8.a en b zijn de bijbehorende TMF-curven weergegeven. We zien duidelijk 
weer de afname van de oscillatie in de golfvorm bij een afgenomen per if ere weer
stand. 
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Figuur 5. 7.a 

Figuur 5.8.a 

Een Dopplerspectrum in rust, met 
advancing en receding Doppler
curve. 

De TMF -curve uit het Doppler

spectrum uit Figuur 5. 7.a. 

Figuur 5. 7.b 

Figuur 5.8.b 

Een Dopplerspectrum tijdens hy
peremie, met advancing en rece
ding Dopplercurve. 

De TMF -curve uit het Doppler
spectum uit Figuur 5. 7.b. 

We beschrijven de mate van oscillatie ook nu m.b.v. de Pulsatility Index en Resistan
ce Index. Deze herdefinieren we als volgt: 

Met fmax 

fmin 

fgem 

fdia 

P.l. fmax - fm1n = 
fgem 

(5.1) 

R.l. = 
fmax - f dia 

fmax 
(5.2) 

de maximale Dopplerfrequentie tijdens een hartslag; 
de minimale Dopplerfrequentie tijdens een hartslag; 
de gemiddelde Dopplerfrequentie tijdens de hartslag; 
de einddiastolische Dopplerfrequentie. 

Met de bevindingen van § 2.4 en § 2.6 kunnen we voor de interpretatie van het 
dopplerspectrum het volgende concluderen: 
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-Een maat voor de perifere weerstand wordt in het geval van een hoge perifere 
weerstand het beste door de P. I. gegeven en in het geval van een lage perif ere 
weerstand door R. I. Het opsporen van proximale obstructies met behulp van de P. I. 
en de R.I. berust volledig op de autoregulatie van de perifere weerstand in het geval 
van een proximale obstructie. Wanneer er zowel in rust als tijdens hyperemie 
gemeten wordt kan het ontbreken van het zelfregulerende vermogen van de per if erie 
aangetoond worden. Dit wijst op een obstructie distaal van de meetplaats. 
-Voor de bepaling van de proximale weerstand is de acceleratie-helling van een 
bopplerspectrum een goede maat die onafhankelijk van de perifere weerstand is. Dit 
is ook gebleken uit multivariantie-analyse van parameters uit Dopplerspectra [Ast91 ]. 
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Hoofdstuk 6 Een filter voor de Dopplerfrequentie-curven. 

§ 6.1 Inleiding. 

Voor dit onderzoek zijn metingen bij een proefpersoon verricht. Zowel in rust als na 
inspanning hebben we Dopplerspectra gemeten bij verschillende tijdresoluties. Deze 
_zijn links in figuur A.I en A.2 van appendix A afgebeeld. In het midden zijn ook de 
curven weergegeven die met het programma Quindops berekend zijn. 
Uit de literatuur [McD] is bekend dat de bloedsnelheidsvariaties zelfs in extreme 
pathologische omstandigheden geen hogere frequenties bevatten dan 15 tot 20 Hz. 
Alle frequenties hoger dan 20 Hz mogen dus weggefilterd worden met behulp van een 
laagdoorlaatfilter. Hiervoor werd in de bestaande versie van Quindops eerst over de 
curve een Fouriertransformatie naar het frequentiedomein uitgevoerd. Alle frequen
ties boven de 20 Hz werden vervolgens op nul gesteld, de rest bleef, op een klein 
overgangsgebied na, ongewijzigd. Het overgangsgebied bestond uit een paar frequen
tiecomponenten die gedeeltelijk doorgelaten werden. 
Dit filter voldoet niet meer om een tweetal redenen. Ten eerste was de procedure 
geheel gericht op een tijdsresolutie van 8,3 ms in het spectrum. Bij onze metingen 
hebben we verschillende resoluties in de tijd. Hierdoor moet een nieuwe filterproce
dure geprogrammeerd worden die voor verschillende tijdresoluties hetzelfde resultaat 
geeft. Ten tweede waren we niet tevreden over de prestaties van het oude filter. We 
zien bij de gefilterde curven een soort 'aanslingering' optreden bij de opgaande flank 
in het tijddomein. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat het filter de functie 
in het frequentiedomein te scherp afkapt. Daarom willen we in het ontwerp van een 
nieuw filter meer aandacht schenken aan de vorm ervan. 
In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van een nieuw filter beschreven. 

§ 6.2 Het ontwerp van het filter. 

We kiezen voor de volgende vorm van het filter: 
-We gaan filteren in het frequentiedomein. 
Bij verschillende tijdresoluties is filteren in het frequentiedomein 
eenvoudiger uit te voeren. Hiervoor beschrijven we het filter met een 
continue functie in het frequentiedomein. De waarde van deze functie 
ligt tussen O en 1. Na Fouriertransformatie van de curve kan elke 
frequentiecomponent vermenigvuldigd worden met de waarde van die 
deze functie bij die frequentie heeft. Een inverse transformatie naar 
het tijddomein levert de gefilterde curve op. 
-De vorm van de functie in het frequentiedomein kan eenvoudig 
gewijzigd worden door verandering in de waarde van een paar variabe
len die deze functie beschrijven. 
Op deze manier kan het filter eenvoudig aangepast worden aan andere 
wensen. Bijvoorbeeld wanneer we voor een meting in een andere arterie 
een andere filter nodig denken te hebben. Of voor het geval dat de 
metingen bij een klein kind uitgevoerd zijn, en de curven grotere 
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snelheidsvariaties dan bij een volwassene kunnen bevatten. In het geval 
dat de functie slechts door enkele parameters beschreven wordt, 
hoeven we slechts deze te wijzigen terwijl het programma verder 
onveranderd kan blijven. 

Voor het bepalen van de vorm van het filter in het frequentiedomein maken we 
gebruik van de functie die de statistische normale verdeling beschrijft: 

1 -.!(x-µ)2 
j{x) = -- exp·-2--

a/2V. o 2 
(6.1) 

Deze beschrijft de spreiding van de resultaten van een meting van een bepaalde 

0.2 

µ 

• b) 1 

0 

µ 

• c) 1 

µ 

Figuur 6.1 a) normale verdeling 
b) cumulatieve normale verdeling 
c) 1 - cum.norm. verdeling 

Zo wordt de kans dat x tussen a en b ligt gegeven door: 

b 
P = J f(x) dx 

a 

grootheid. De functie wordt 
weergegeven in figuur 6.1.a. 
De vorm van deze functie 
wordt bepaald door µ en o. 
Hierbij is µ de gemiddelde 
waarde van de verschillende 
metingen. Het maximum van 
de functie vinden we voor 
x=µ. o is de standaarddevia
tie van de waarden. Deze 
bepaald de breedte van de 
piek. De oppervlakte onder 
deze grafiek is een maat voor 
de kans dat de uitslag van 
een meting die waarde van x 
heeft . 

(6.2) 

De oppervlakte onder de grafiek van -oo tot oo is gelijk aan de kans dat x tussen -oo 
en oo ligt, deze is dus 1. De functie is symmetrisch in µ, de kans dat x<µ is 1/2. 
We zien dus dat de functie die de oppervlak onder de normale verdeling beschrijft 
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waarden tussen 0 en 1 aanneemt. Deze functie, de cumulatieve normale verdeling, is 
de gei"ntegreerde van de functie f(x) en wordt gegeven door : 

x' 
F(x) = J f(x)dx (6.3) 

-oo 

deze is in figuur 6.1.b weergegeven. Enkele eigenschappen van deze functie zijn: 

limxl-m F(x)= 0, limxfm F(x)= 1, F(µ)= i 

Het is dus een functie die rond µ verloopt van O naar 1. De steilheid van dit verloop 
wordt bepaald door de waarde van a. 

Wanneer we de functie G(x) = 1 - F(x) bepalen (figuur 6.1.c) en voor x de frequentie 
f invullen dan hebben we een functie die uitstekend de eigenschappen van een laag
doorlaatfilter beschrijft. De vorm van het filter wordt beschreven met de variabelen 
µ en a. µ is hierin de waarde van de afkapfrequentie. Van deze frequentie wordt de 
helft van het vermogen doorgelaten. Voor hogere frequenties gaat de waarde van de 
functie naar nul. 
Deze functie gaan we gebruiken bij het filteren in het frequentiedomein. 

Het filteren van de curve geschiedt in vier stappen: 
1) We voeren een Fouriertransformatie uit op de curve die uit 125 
punten bestaat. Orn gebruik te kunnen maken van een FFT breiden we 
dit aantal punten uit tot 128 punten. De laatste 8 punten worden 
zodanig aangepast dat de het begin en einde van de curve vloeiend op 
elkaar aansluiten. 
Het resultaat van de Fouriertransformatie is een discrete functie in het 
frequentiedomein H(fn). De frequentieresolutie wordt bepaald door de 
tijdresolutie (zie § 4.1). 
2) We gaan voor elke waarde van fn de waarde van G(fn) berekenen. 
Hiertoe voeren we de integratie over de functie f(x) numeriek uit: 

J
fn 

f(x)dx 
-oo 

Met F(fn) bepalen we G(fn). De functie G(fn) wordt dus alleen berekend voor 
deze waarden en geeft de waarde van de vermenigvuldigingsfactor voor deze 
component. 
3) De gefilterde functie H' (fn) verkrijgen we door elke frequentiecom
ponent fn te vermenigvuldigen met de waarde van G(fn): 

H' (fn) = H(fn) * G(fn)• 
4) Inverse transformatie naar het tijddomein van H' (fn) levert de gefil
terde curve op. 
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§ 6.3 De frequentie-lnhoud van de curven. 
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0 10 20 30 40 50 60 
n (I= n*dl, di= 0.59 [Hz)) 

De frequentie -inhoud van de receding 
curve in rust. 
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De frequentie-inhoud van de receding 
curve tijdens hyperemie. 

Orn inzicht te krijgen in welke frequenties er in de curven, gemeten in de aorta 
femoralis communis, voorkomen wordt er een FFT op de curven uit figuur A.1 en A.2 
uitgevoerd. Het resultaat van de FFT van enkele van de curven is weergegeven in 
figuur 6.2 en 6.3. Horizontaal zijn de frequentiecomponenten uitgezet, verticaal de 
bijbehorende amplituden. 
Uit §4.1 blijkt dat het resultaat uit 128 punten in het frequentiebereik bestaat. 
Omdat de curve een reele functie is, geldt: H(-f

8
)=[h(f

8
)]°, we weten dat de amplitu

den van de frequentiecomponenten een even functie vormen. Daarom is het voldoende 
om alleen de amplituden van de positieve frequenties te beschouwen. 
We zien in figuur 6.2 dat de amplitude behorende bij f=O, de grootste waarde heeft. 
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20 

Deze waarde is de offset van de curve. De amplituden van de zes laagste frequentie
componenten (dit zijn frequenties < 3,6 Hz) vertonen de grootste waarden. Hogere 
frequenties hebben een beduidend kleinere amplitude die nauwelijks boven het 
ruisniveau uitkomt. In figuur 6.3 is de frequentie-inhoud van de curven van een 
spectrum in hyperemie weergegeven. De amplituden van de advancing curve vertonen 
zeer hoge waarden. Omdat er geen terugstroming aanwezig is, is de receding curve 
op een paar artefact en na nul. De waarden van de receding curve zijn dan ook 
verwaarloosbaar klein en geven slechts ruis weer (let op de andere schaal van de 
amplitude-as!). 

In figuur 6.4 en 6.5 zijn de resultaten uit figuur 6.2 en 6.3 weergegeven met daarbij 
ter vergelijking de resultaten van de Fouriertransformatie van twee andere curven 

20 
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die een andere tijdresolutie hadden. In figuur 6.4 zijn dat curven die bij rust gemeten 
zijn, de curven uit figuur 6.5 zijn tijdens hyperemie gemeten. In beide figuren is de 
amplitude van de offset niet weergegeven, deze valt vaak buiten de amplitudeschaal. 
We zien dat de curven met de slechtste tijdresolutie de beste frequentieresolutie 
hebben en hierdoor de kleinste frequentie-inhoud vertonen. 
Figuur 6.4 laat zien dat vrijwel de gehele signaalinhoud zich bij frequenties onder 8 
Hz bevindt. Bij hogere frequenties zien we slechts ruis. Verder valt het op dat de 
grootste amplituden horen bij de frequentiecomponenten die de slechtste tijdresolutie 
hebben. Dit laatste is wel begrijpelijk; het vermogen dat bij een goede frequentiere
solutie over 2 of 3 componenten verdeeld wordt, komt nu bij een component terecht. 
Deze zal dus een grotere amplitude vertonen. 
Dit effect zien we ook duidelijk in figuur 6.5. In vergelijking met figuur 6.4 zien we 
dat het signaal bij iets hogere frequenties nog inhoud heeft. 

Orn meer inzicht te krijgen in de frequentieinhoud hebben we voor de meetset uit 
figuur A.1 en A.2, berekend onder welke frequentie meer dan 90% en onder welke 95% 
van het totale vermogen zich bevindt. We hebben hierbij het vermogen van de offset 
buiten beschouwing gelaten. Het resultaat van de berekeningen is weergegeven in 
tabel 6.I en 6.11. 

tabel 6.1 De frequentie waaronder 90% of 95% van het 
vermogen van het signaal zich bevind. 

ADV 
REC 

tabel 6.JJ 

ADV 
REC 

f(90%)[Hz] f(95%)[Hz] 

2.7 ± 0.5 
2.8 ± 0.5 

3.4 ± 0.5 
4.5 ± 1.6 

De frequentie waaronder 90% of 95% 
van het vermogen valt van de curven 
tijdens hyperemie. 

f(90%)[Hz] f(95%)[Hz] 

3.8 ± 0.9 
14 ± 11 

5.7±1.5 
17 ± 12 

Het eerste wat in tabel 6.11 opvalt zijn de erg hoge waarden van f(90%) en f(95%) bij 
van de receding curve bij hyperemie. Bij deze waarden hoort een erg grote stan
daarddeviatie. Wanneer we echter naar figuur 6.3.b. kijken is oorzaak van deze hoge 
waarden meteen duidelijk. De receding curve bij hyperemie bevat vrijwel alleen het 
vermogen afkomstig van ruis. Het is duidelijk dat de waarden die we in dit geval 
berekend hebben geen zinvolle informatie leveren over de variaties in bloedstroom
snelheid. 
In de andere gevallen bevat de curve echter wel duidelijke informatie over de 
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bloedsnelheid. We zien dat 95% van het vermogen zich bij de frequenties onder 7 Hz 
bevindt. 

§ 6.4 De keuze van de instelllng van het filter. 

In § 6.2 is de vorm van het filter beschreven. We willen nu een zodanige keuze voor 
de parametersµ en o maken zodat de curven optimaal gefilterd worden. Met het 
Inzicht dat we in § 6.3 verkregen hebben kiezen we voor de afsnij-frequentie µ een 
waarde van 7 Hz. We proberen dit filter bij een meting in rust bij een patient. Voor 
de scherpte van het filter o proberen we de waarden 1, 2, 3, en 4. Dit is weerge-

a) b) c) 

Curven niet gefilterd Curven gef1lterd(7,l) Curven gef1lterd(7,2) 

d) e) 

Curven gef1lterd(7,3) Curven gef1lterd(7,4) 

Figuur 6.6 Een cun1e gefilterd door 4 verschillende filters. (µ,a) 

geven in figuur 6.6. In figuur 6.6.a is de ongefilterde curve samen met het Doppler
spectrum weergegeven, in 6.6.b t/m e dezelfde curve gefilterd met de verschillende 
waarden van o. 
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De ongefilterde curve vertoont in de advancing curve een piekje dat duidelijk niet in 
het signaal hoort, we zien dat deze in alle gevallen verdwijnt na het filteren van de 
curve. Bij een waarde voor o van 1 zien we duidelijk dat er 'aanslingering' optreedt; 
bij een toenemende o neemt dit effect af, en in figuur 6.6.e is het geheel verdwenen. 
Deze curve is echter ingezakt t.o.v. de oorspronkelijke curve. Dit komt voor bij een 
grote waarde van o t.o.v. µ. In dat geval worden ook de amplitudes van de lagere 
frequenties maar gedeeltelijk doorgelaten, dit zien we ook al enigszins in 6.6.d. 
Orn dit laatste effect te verminderen maken we een kleine wijziging in de functie die 
het filter beschrijft. We kunnen nu een minimale waarde voor de frequentie meegeven 
waarop de filtering toegepast wordt (f100%). Alle frequentiecomponenten onder en 
gelijk aan deze frequentie worden voor 100% doorgelaten. Het gedeelte van de 
functie G(f) wordt zodanig aangepast dat de waarde G(f100%)= 1 en G(µ)= 1/2. 
Hiertoe vermenigvuldigen we G(f) voor f100%< f< µmet de rechte l(f)= af +b. De 
waarden van a en b kunnen eenvoudig bepaald worden doordat de waarde van l(f) 
voor twee frequenties vast ligt. Namelijk l(f100%)= 1/ G(f100%), en l(µ)= 1. 
In het geval dat o en f100% niet groot zijn in vergelijking met µ, zal l(f) voor alle 
waarden tussen f100% en µ vrijwel gelijk aan 1 zijn en verandert de vorm van het 
filter minimaal. 

Voor de keuze van de waarden van µ, o en f100% hebben we verschillende combina
ties getest bij een curve in rust van het proefpersoon. Hierbij is op 4 punten gelet: 

- het filter moet de hoge frequenties die nodig zijn om de opgaande 
flank van de systole te beschrijven voldoende doorlaten. 

- eventuele 'piekjes' in de curve moeten zoveel mogelijk weggefilterd worden. 
- geen aanwezigheid van 'aanslingering' bij de gefilterde curve; 
- de curve mag niet 'ingezakt' zijn; 

Orn aan de eerste twee eisen te voldoen moet er een optimum in de keuze van µ 
gevonden worden, de laatste twee hebben betrekking op een optimale waarde van o. 
We kiezen het filter dat het beste aan deze criteria voldeed heeft de volgende 
ins telling: 

filter(11,5,0) 

0.1-i 

i 
o-·~--,---~.,--__,.~-,.-~~~~~~~~~~ 

0 

Figuur 6.7 

10 

frequentie (Hz) 

De vorm van de gelwzen filter. 

20 
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µ = 11; a = 5; en f100% = 0. Zie figuur 6. 7. In figuur A. I en A.2 zijn alle curven uit de 
metingen bij het proefpersoon weergegeven nadat ze met dit filter bewerkt zijn. 
We kunnen zien dater geen aanslingering optreedt en dat de curven niet ingezakt 
zijn. 

Bij de slechtere tijdresoluties zien we weinig verschil tussen de gefilterde en 
ongefilterde curve. Dit is niet vreemd gezien de maximale frequentie van de curve 
door het theorema van Nyquist begrensd is. De curven met slechtere tijdresoluties 
bevatten alleen de lagere frequenties zodat er nauwelijks gefilterd kan worden. 
Ook frequenties van de artefacten in de curven die door ruis in het spectrum 
ontstaan zijn afhankelijk van de tijdresolutie van het spectrum. Deze bestaan vaak 
uit piekjes met een breedte van een rij. De frequentie-inhoud van zo'n piekje hangt 
dus af van de tijdresolutie van het spectrum. Hoe groter de tijd tussen twee rijen hoe 
lager de frequenties die het piekje beschrijven. Hierdoor worden deze artefacten 
minder goed weggefilterd bij slechtere resoluties, de frequenties die het piekje 
omschrijven liggen dan in hetzelfde frequentiebereik als de signaalinhoud van de 
curve. 
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Hoofdstuk 7 Selectie van een hartslag. 

§7. I Inleiding. 

In de eerdere beschrijving van het programma Quindops in hoofdstuk 5, is duidelijk 
geworden dat een spectrum steeds ingelezen wordt in een vast formaat. Dit formaat 
_bevat 125 kolommen op de tijdas. In het geval van een slechte tijdresolutie betekent 
dit dat de tijdas enkele seconden omvat en dus zullen er meerdere volledige hartsla
gen opgenomen zijn. Voor de berekening van de parameters voor de diagnose is de 
maximale frequentiecurve van een hartslag echter voldoende. Wanneer we een enkele 
hartslag kunnen selecteren hebben we alle benodigde informatie voor handen. 
In de volgende paragraaf wordt de procedure beschreven die gevolgd is om het begin 
van elke systole te detecteren. In de paragraaf daarna volgt een selectie van de 
'beste' hartslag en aan het einde van dit hoofdstuk vergelijken we enkele hartslagen 
die met verschillende tijdresoluties gemeten zijn. 
De gehele bepaling van de hartslag gaat aan de hand van de maximale Dopplerfre
quentiecurven van heenwaartse stroming, die uit het spectrum berekend zijn. 

§ 7 .2 Detectie van de systole. 

Voor de detectie van de systole gaan we zoeken naar plaatsen waarop de curve een 
bepaalde grenswaarde voor minimaal 50 msec overschrijdt. De bepaling van deze 
grenswaarde is beschreven in [Schoep] [Ast82]. In dat geval worden o.a. begin- en 
eindtijd van de overschrijding bepaald en ook de waarde en tijdstip van het maximum. 

Tabel 7.1 
Sys. start- opgaande tijd v/h neergaande eind-
gol.fvorm tijd (ms) hel.l.ing (Hz/ms) maximum (ms) maximum (Hz) hel.l.ing (Hz/ms) tijd (ms) 

325 104. 9 q 0.0 396 9679 -29.4 q 1.4 592 
2 912 126. 7 q 0.0 972 9566 -32.3 q 2 .1 1154 
3 1422 102. 9 q 0.0 1494 9821 -31. 9 q 1. 3 1667 
4 1976 139. 0 q 0.0 2034 9787 -31. 7 q 4.0 2206 

In het geval van tri-fasische stroming zullen de momenten waarop voor de tweede 
maal tijdens de hartslag voorwaartse stroming optreedt apart gedetecteerd worden. 
Ook zal het in enkele gevallen voorkomen dat pieken die het gevolg van ruis of 
artefacten zijn, meegenomen worden. Uit al deze toppen willen we de systolische 
toppen detecteren. 

In figuur 7 .1 is de maximale Dopplercurve van een spectrum met meerdere hartslagen 
weergegeven. Op het oog zijn de verschillende hartslagen duidelijk te onderscheiden. 
Wanneer we de waarde van de maximale frequentie per hartslag beschouwen is soms 
een lichte variatie in dit maximum als gevolg van de ademhaling waarneembaar. 
Echter bij gelijke prestatie van het hart en gelijke insonatiehoek zal de maximale 
frequentie per hartslag slechts weinig varieren. Hierdoor is de detectie van het 
maximum per hartslag met het programma eenvoudig te bereiken. We bepalen een 
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Figuur 7.1 

grenswaarde = fgem. + C * (fmax - fgem) 
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grenswaarde waarboven de waarde van het 
maximum van een top uit moet komen om als 
een systole herkend te worden. 
De waarden waaraan deze grenswaarde gere
lateerd is, zijn de waarden van maximale en 
gemiddelde snelheid van de gehele curve: 

Gelet op de waarden in tabel 7.I en soortgelijke berekeningen bij de andere curven 
komen we op een optimale waarde van de constante C van 0. 7. Dus wanneer het 
maximum van een top boven deze grenswaarde uitkomt gaan we er vanuit dat het de 
maxima le snelheid van een hart slag betref t. 
Het begin van de hartslag bepalen we m.b.v. de opgaande helling tijdens de systole, 
deze is per overschrijding bepaald (zie tabel 7.I) Hiervoor gaan we vanaf de maxtop 
teruglopende in de tijd voor elk punt de plaatselijke helling bepalen. Wanneer deze 
helling kleiner is dan 0.1 * de opgaande helling tijdens systole stoppen we en nemen 
we dat punt als begin van de systole. 

Figuur 7.2 

In figuur 7.2 is voor de curve uit figuur 7.1 
het resultaat van deze bewerking te zien. De 
tijdstippen die als begin van systole herkend 
worden, zijn door middel van een verticale 
stippellijn aangeven. 
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§ 7 .3 Selectie van een hartslag. 

In figuur 7.2 is dus een curve afgebeeld met de verschillende hartslagen van elkaar 
gescheiden. Zo op het oog zijn er geen grote verschillen tussen de hartslagen te 
onderscheiden. We zouden ervoor kunnen kiezen om elke hartslag te analyseren en om 
tot een resultaat te komen, over alle hartslagen gaan middelen. In het geval dat een 
van de slagen niet of minder goed gemeten is, zullen de niet of minder betrouwbare 
gegevens hiervan het resultaat bei'nvloeden. Orn <lit te voorkomen kiezen we liever de 
·hartslag uit waarin we het meeste vertrouwen hebben. 
Orn tot een goede keuze te komen is per hartslag de spectrale verbreding onder de 
loep genomen. De Spectral Broadening Index is een maat voor spectrale verbreding. 
Deze is als volgt gedefinieerd: 

SBI = ( f max - f mean) OJ 
------*100 0 

f max 

Hierin is fmax de maximale en fmean de gemiddelde frequentie op een moment in het 
Doppler spectrum. 
De spectrale verbreding is afhankelijk van de geometrie van de ultrageluidbundel en 

Figuur 7.3 
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De invloed van de positie van de ultrageluidsbundel op de Spectral Broadening Index. 

het bloedvat. Orn dit toe te lichten is in figuur 7 .3 de doorsnede van een bloedvat 
weergegeven. Zoals in paragraaf 2. 7 al beschreven is, is de bloedsnelheid afhankelijk 
van de afstand tot de as van het vat. In figuur 7 .3 is <lit vereenvoudigd weergegeven 
door de doorsnede van het vat in twee gebieden te verdelen. In het centrum een 
cirkelvormig gebied waarin het bloed met continu met hoge snelheid stroomt, met 
daaromheen een gebied met lagere snelheid. In figuur 7 .3.a gaat de ultrageluidsbundel 
vrijwel door het midden van het vat. We meten in <lit geval beide snelheden. Ook in 
het geval van figuur 7 .3.b meten we beide snelheden, omdat de bundel echter niet 
precies op het midden van het vat gericht is, zal het vermogen van het signaal van 
het bloed met hogere snelheid ten opzichte van 7 .3.a afgenomen zijn terwijl er meer 
signaal afkomstig is van bloed met een lagere snelheid. In beide gevallen is de 
gemeten waarde van fmax gelijk terwijl de waarde van fmean in het tweede geval 
duidelijk afgenomen zal zijn. Dit betekent dus dat het tweede geval een hogere 
waarde van de SBI heeft. De laagste waarde van SBI wordt verkregen door precies in 
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het midden van het vat te gaan meten. Ook in het geval dat het snelheidsprofiel er 
minder eenvoudig eruit ziet, mits hij maar axiale symmetrie vertoont. 
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Figuur 7.4 
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De max-, mean- en SB/curve 
van het advancing deel van 
een Dopplerspectrum. 
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Figuur 7.5 De max-, mean - en SB/curve 
van het advancing deel van 
een Dopplerspectrum. 

In figuur 7 .4 is over de hele meettijd van een spectrum de waarde van de SBI 
weergegeven, met in hetzelfde figuur de maximale en gemiddelde Dopplerfrequentie 
curven. We zien geen grote variaties in de SBI, wel vinden we steeds een minimale 
waarde voor de SBI tijdens de systole. Dit is in overeenstemming met figuur 2. 7. 
Hierin zagen we dat gedurende systole het snelheidsprofiel het meest vlak was. In 
dat geval is het verschil tussen maximale en gemiddelde snelheid het kleinst, en dus 
ook de SBI minimaal. 
Voor onze keuze van hartslag selecteren we nu de slag met de kleinste SBI-waarde 
tijdens systole. 
In figuur 7 .5 zien is te zien dat de waarde van de SBI onbetrouwbaar wordt bij zeer 
kleine waarden van f max en f mean• Orn niet hierdoor misleid te worden bepalen we de 
SBI alleen tijdens systole, wanneer de waarde fmax minstens de helft van de maximale 
Dopplerfrequentie van die hartslag is. 

§ 7.4 Maximale Dopplerfrequentiecurven van hartslagen bij verschillende tijdresolu
ties. 

In appendix B zijn alle maximale dopplerfrequentiecurven van de geselecteerde 
hartslagen uit de meetset weergegeven. 
De curven die tijdens rust gemeten zijn, kunnen we in figuur B.1 vergelijken. De 
curven gemeten na hyperemie staan in figuur B.2, deze zijn minder goed vergelijkbaar 
omdat in de tijd dat ze gemeten zijn het vaatbed zich weer herstelt. 
We zien bij toenemende tijd tussen de meetpunten de golfvorm steeds hoekiger 
word en. 
In figuur 7 .6 zijn 3 curven in een figuur gezet. Omdat de nauwkeurigheid in de 
bepaling van het begin van de hartslag afneemt bij een grotere tijd tussen de 
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meetpunten, zien we dat de hartslagen 
niet synchroon zijn. De waarde van de 
maximale dopplerfrequentie bij heen en 
terugwaartse stroming is in alle gevallen 
vrijwel gelijk, hetgeen eenzelfde waarde 
voor de PI zal betekenen. 
Hier wil ik in het volgende hoofdstuk uit
gebreid op terug komen. 
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Hoofdstuk 8 Parameters bij verschillende tijdresoluties. 

§ 8.1 Inleiding. 

In het vorige hoofdstuk is al een opmerking gemaakt over de waarde van PI en RI die 
uit curven met verschillende tijdresoluties berekend worden. Dit gaan we in dit 
Jioofdstuk verder uitwerken, bovendien nemen we ook de bepaling van de accelera
tiehelling van de systolische top in beschouwing. We proberen te achterhalen welke 
tijdresolutie minimaal nodig is om een kwantitatieve beoordeling van de conditie van 
de circulatie te geven. We hebben hiertoe deze parameters berekend voor alle 
volledige hartslagen uit de Dopplerspectra die met verschillende tijdresoluties 
gemeten zijn bij een proefpersoon. 

In de volgende paragraaf beschrijven we de manier waarop de parameters bepaald 
worden. 

§ 8.2 Bepaling van de parameters. 

In § 5.6 is de betekenis van de parameters Pulsatility Index (P.I.) en Resistance 
Index (R.I.) voor de interpretatie van het spectrum aangeduid. Volgens deze definitie 
worden deze parameters bepaald uit de TMF-curve. Deze curve is de som van de 
advancing en receding curve en daardoor erg gevoelig voor artef acten in een van 
deze twee curven. Orn deze reden kiezen we ervoor om de P.I. en R.I. uit de 
afzonderlijke advancing en receding curve bepalen. 

Voor de bepaling van de P.I. uit de afzonderlijke advancing en receding curve gaat de 
definitie (5.1) over in: 

P.I. = fmax - fmin 
(8.1) 

hierin is : de gemiddelde waarde van de advancing curve 

de gemiddelde waarde van de receding curve 

Het vermogen in de receding curve is in het algemeen erg laag. De gemiddelde 
waarde van de curve ligt hierdoor zeer dicht bij nul. De bepaling van de gemiddelde 
waarde is door het lage vermogen echter erg gevoelig voor artefact en. Daarom 
kiezen we ervoor om deze factor te verwaarlozen. De fout die we introduceren is 
klein terwijl we de invloed van artefacten verminderd hebben. Formule (8.1) wordt 
dan: 
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fmax - fmin P.l.a = 
/gem 

(8.2) 

hierin is: de gemiddelde waarde van de advancing curve. 
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In het geval dater tijdens een hartslag geen (of nauwelijks) terugflow aanwezig is, 
bijvoorbeeld tijdens hyperemie, is de waarde van fmin ( vrijwel) gelijk aan nul. De 
bepaling van fmin wordt zeer gemakkelijk verstoord door artefacten. Daarom wordt in 
zo' n geval dikwijls de volgende waarde als P. I. beschouwd: 

P.l.b = fmax - fdia 
/gem 

In het geval dat fmin vrijwel gelijk aan nul is, zal het verschil fmax-fdia is minder 
gevoelig voor artefacten dan het verschil fmax-fmin• 

We bepalen uit de advancing curve van een hartslag: 

-fmax' de maximale positieve dopplerfrequentie; 
-fgem.' de gemiddelde frequentie van de advancing curve; 
-fdia' de eind-diastolische waarde van de curve, in de praktijk bepalen 
we deze enkele ms voor het begin van de hartslag en is dus de eind
diastolische waarde van een hartslag eerder. 

En uit de receding curve: 

-fmin' de meest negatieve dopplerfrequentie. 

(8.3) 

De P.I. berekenen we met behulp van (8.2) en (8.3) en met (5.2) berekenen we R.I. 
uit fmax en fdia . 

De acceleratie-helling wordt bepaald door lineaire regressie toe te passen op de 
punten die de opgaande flank van de systole beschrijven. Het tijdsverschil tussen het 
begin- en eindpunt van deze flank is typisch tussen 60 en 150 ms. Het aantal punten 
dat tussen het begin- en eindpunt ligt is afhankelijk van de tijdresolutie van de curve. 

§ 8.3 De waarde van de parameters in rust. 

Figuur 8.1 en 8.2 tonen het resultaat van de bepalingen van de maximale en minimale 
dopplerfrequentie uit de advancing en receding curve bij verschillende tijdresoluties 
van deze curven. Horizontaal zien we de verschillende tijdresoluties van de Doppler
spectra, verticaal de waarden van de betreff ende parameter berekend bij die 
tijdresolutie. We zien in figuur 8.1 en 8.2 dat de waarden van fmax en fmin ongeveer op 
een horizontale lijn liggen, dit betekent dat ze bij alle tijdresoluties goed te bepalen 
zijn. Dit is dan ook precies wat we verwachtten (zie vorige hoofdstuk). 
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Figuur 8.1 De maximale Dopplerfrequen-
tie van een hartslag, bepaald 
bij verschillende tijdresoluties. 
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Figuur 8.1 De gemiddelde waarde van de 
maximale Dopplerfrequentie
curve, bepaald bij verschillen -
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Figuur 8.4 
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De einddiastolische waarde 
van de maximale Dopplerfre
quentiecurve, bepaald bij ver-

schillende tijdresoluties. 

In figuur 8.3 en 8.4 zijn van de verschillende hartslagen de waarden van fgem en fdia 
weergegeven. Ook deze waarden liggen vrijwel op een lijn. In figuur 8.4 zien we vijf 
punten waarvan de waarde van F dia vrijwel nul is. De bijbehorende hartslagen 
vertonen, in tegenstelling tot andere slagen, geen einddiastolische flow. De perifere 
weerstand is in deze gevallen blijkbaar net iets groter dan bij de andere slagen, 
waarschijnlijk door een onbewuste vasoconstrictie in de perif erie. In figuur 8.5, 
waarin R.I. is uitgezet, vinden we deze hartslagen weer terug rond de waarde 1. De 
overige waarden tonen slechts een kleine spreiding rond 0.8. 
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Ook P.I.a geeft een resultaat dat onafhankelijk van de tijdresolutie is (figuur 8.6). 
De waarden van P.I.a liggen rond 4. 

R.I. 
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Figuur 8.5 
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De waarde van R.l. berekend 
bij verschillende tijdresoluties. 
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Figuur 8.7 De acceleratiehelling berekend 
bij verschillende tijdresoluties. 
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van de acceleratiehelling dat 
over slechts twee punten kan 
worden uitgevoerd. 

In figuur 8. 7 zien we de berekende waarden van de acceleratie-helling van de 
hartslagen bij verschillende resoluties. Voor het eerst zien we nu een duidelijk 
neerwaartse tendens in de punten bij een slechter wordende tijdresolutie. Dit is het 
gevolg van het feit dat de helling over steeds minder punten berekend kan worden. 
De waarden van de acceleratiehellingen berekend met de vier beste tijdresoluties 

80 

80 
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liggen nog enigszins op een lijn, bij slechtere resoluties zien we een neerwaartse 
ten dens. 

52 

Het prograrnma berekent ook de standaarddeviatie van de helling. Bij de slechtere 
tijdresoluties zien we dat deze vaak de waarde nul aanneemt. In dat geval is dus de 
lineaire regressie met slechts twee punten uitgevoerd. Als we voor elke tijdresolutie 
bekijken hoe vaak dit voorkomt verkrijgen we de grafiek in figuur 8.8. Hierin is weer 
horizontaal de tijdresolutie weergegeven, verticaal zien we het percentage bereke
ningen van de acceleratiehelling waarbij de lineaire regressie over slechts 2 punten 
·uitgevoerd wordt. 
We kunnen uit figuur 8.8 opmaken dat bij een tijdresolutie slechter dan 40 ms. de 
helling altijd over slechts twee punten berekend wordt. Andersom kunnen we uit de 
grafiek ook concluderen dat bij tijdresoluties beter dan 30 ms., minimaal 3 punten op 
de acceleratie-helling liggen. 

§ 8.4 De waarde van parameters tijdens hyperemie. 

Figuur 8.9 t/m 8.15 geven alle parameters weer die berekend zijn uit de hartslagen 
van Dopplerspectra die tijdens hyperemie gemeten zijn. 
Bij de interpretatie van deze resultaten moeten we ons ervan bewust zijn hoe de 
meting precies is verlopen. Orn hyperemie op te wekken lieten we de proefpersoon 
gedurende 5 minuten hardlopen. Hierna werd direct met de meting begonnen, de 
spectra zijn direct na elkaar opgenomen, beginnend met een tijdresolutie van 11.3 ms 
oplopend tot 72.3 ms. Eventuele tendensen in de parameters kunnen we niet alleen 
toeschrijven aan een andere tijdresolutie, want gedurende de tijd die voor deze 
metingen nodig was, zal het vaatbed zich zijn gaan herstellen omdat er steeds minder 
extra bloedtoevoer nodig was. 
Zo zien we dat fmax bij de eerste 4 punten een neerwaartse tendens vertoont en 
daarna ongeveer constant blijft. F gem en fdia vertonen eenzelfde verloop. Deze afname 
schrijven we dan ook toe aan het herstel van het vaatbed. 
Hoewel we weten dat er in het geval van hyperemie geen terugflow plaats vindt, zien 
we dat fmin nooit werkelijk nul is. Het receding gedeelte van het spectrum bevat 
signaal dat afkomstig is van het advancing deel. Het grootste deel hiervan wordt 
weggefilterd, een deel wordt echter als terugflow aangezien en daardoor is de 
receding curve op die plaatsten niet nul. De waarde van fmin die we meten is dus 
duidelijk het gevolg van een artefact. We zien in figuur A.2 dat vooral bij de 
slechtere tijdresoluties de invloed van artefacten op de receding curve erg groot is. 
Dit zien we ook in figuur 8.10 terug: In het geval van een slechtere tijdresolutie 
nemen de artefacten in het receding signaal toe. 

De waarden van P.I.b zijn weergegeven in figuur 8.14. deze zijn berekend uit de 
waarden van fmax' fwa en fgem die alle drie hetzelfde verloop vertonen bij het herstel 
van het vaatbed. De waarde van P.I.b is dan ook constant rond 1. De waarden van 
R.I. in figuur 8.16 liggen vrijwel op een lijn, waarden tussen 0.6 en 0.7. 

Figuur 8.15 toont de berekende acceleratiehelling van de hartslagen bij hyperemie. 
Deze laat net als de acceleratiehelling in rust een grote afname zien bij een slechte
re tijdresolutie, in dit geval bij alle tijdresoluties. In figuur 8.16 zien we dat bij een 
dt van 18.1 ms en groter, de berekening over slechts 2 pun ten plaatsvindt. In rust 
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zagen we dat de berekening van de helling goed verliep in het geval dat dt< 30 ms., 
nu voldoet alleen de beste tijdresolutie. De oorzaak van dit verschil is een kortere 
acceleratietijd tijdens hyperemie dan in rust, bij deze proefpersoon. 
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Figuur 8.15 De acceleratiehelling tijdens 
hyperemie, bij verschillende 
tijdresoluties. 
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Hoofdstuk 9 Conclusies 

Uit het onderzoek is gebleken dat de maximale Dopplerfrequentiecurve het beste kan 
worden gefilterd met een filter die een breed verloop in het frequentiedomein heeft. 
Op deze manier gefilterd, vertoont de curve geen aanslingerverschijnselen. De 
afsnijfrequentie en het verloop van het filter moeten worden bepaald op basis van 
kennis van de signaalinhoud van de curve en het filter functioneert onafhankelijk van 
9-e tijdresolutie van de curve. Op basis van metingen bij een proefpersoon is gekozen 
voor een afsnijfrequentie µ van 11 Hz met een breedte a van 5 Hz. 

Voor de kwantitatieve interpretatie van een Dopplerspectrum spelen parameters als 
acceleratiehelling, Pulsatility Index en Resistance Index een belangrijke rol. Uit dit 
onderzoek is gebleken dat voor de bepaling van P.I. en R.I. geen hoge tijdresolutie 
vereist is. Bij alle tijdresoluties in dit onderzoek (dt < 73 ms) konden deze twee 
parameters goed bepaald worden. Het bleek dat de tijdresolutie van een Dopplerspec
trum wel een rol speelt in de bepaling van de acceleratiehelling. Voor een juiste 
bepaling van de acceleratiebelling zijn minimaal 3 punten op de belling vereist. De 
minimaal vereiste tijdresolutie wordt bierdoor bepaald door de tijdsduur tussen begin
en topsystole (acceleratietijd). In dit onderzoek met een proefpersoon was de 
acceleratietijd in rust en tijdens hyperemie verschillend. Hierdoor kon in rust 
(acceleratietijd ea. 120 ms) de belling goed bepaald worden met een tijdresolutie van 
30 ms of beter. Voor de bepaling van de acceleratiehelling tijdens byperemie 
(acceleratietijd ea. 50 ms) voldeed alleen de beste tijdresolutie, dt = 11 ms. 

Orn iets te kunnen voorspellen van de benodigde tijdresolutie voor de bepaling van de 
acceleratiebelling voor de interpretatie van bet Dopplerspectrum, bekijken we de 
acceleratietijd van Dopplerspectra gemeten aan een groep patienten. Van Asten 
[Ast91] beeft van de Dopplerspectra van een groep patienten de waarden van de 
parameters in rust en tijdens byperemie geanalyseerd. Deze metingen zijn eveneens in 
de arteria femoralis communis uitgevoerd en badden een tijdresolutie van 8.3 ms. De 
metingen zijn ingedeeld in twee groepen, een groep met en een zonder een occlusie in 
de aorta iliaca. In de groep met een occlusie in de aorta iliaca is de acceleratietijd 
voor 98% van de gevallen boven 60 ms. Orn in deze gevallen de acceleratiehelling met 
zekerbeid goed te kunnen bepalen zijn er minimaal 5 punten in deze tijd nodig, zodat 
er minimaal 3 punten op de acceleratiebelling liggen. De maximale tijdsduur tussen 
twee punten is dan: dt = 15 ms. In de andere groep (zonder occlusie in de aorta 
iliaca) is de acceleratietijd in enkele gevallen korter. In zo'n geval kan de accelera
tiebelling niet goed berekend worden. Voor de interpretatie van bet spectrum is dit 
echter niet meer van belang omdat immers dan al bekend is dater geen significante 
obstructie in de aorta iliaca aanwezig is. 

De bevindingen van dit onderzoek zijn niet alleen van toepassing snelheidsgolfvormen 
die verkregen zijn met Doppler spectrale analyse. Ook in het geval van bepaling van 
snelbeidscurven met MRA is bet voor een goede interpretatie van belang dat de 
acceleratiebelling op een juiste wijze bepaald wordt. Hiervoor is dus wat betreft de 
acceleratiebelling een betere tijdresolutie nodig dan tot nu toe mogelijk met MRA. 
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Curven niet gefilterd Curven gefilterd(ll,5,0) 

figuur A.1.a Tijdschaal: 1,6 sec., tijdresolutie: 13,2 ms., frequentieschaal: 8 kHz. 

Curven niet gefilterd Curven gefilterd(ll,5,0) 

figuur A.1.b Tijdschaal: 2,2 sec., tijdresolutfe: 18,1 ms., frequentieschaal: 8 kHz. 

Curven niet gefilterd Curven gefilterd(ll,5,0) 

figuur A.1.c Tijdschaal 3,0 sec., tijdresolutie: 24,1 ms., frequentieschaal 8 kHz. 
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figuur A.1.e Tijdschaal: 4,5 sec., tijdresolutie: 36,1 ms., frequentieschaal: 8 kHz. 

Curven niet gefilt~rd Curven gefilterd(ll,5,0) 

figuur A.1.f Tijdschaal: 6,0 sec., tijdresolutie: 48,2 ms., frequentieschaal: 8 kHz. 
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Curven niet gefilterd Curven gefilterd(ll ,5,0) 

figuur A.1.g Tijdschaal: 7,5 sec., tijdresolutie: 60,2 ms., frequentieschaal 8kHz. 
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Curven niet gefilterd Curven gefilterd(ll,5,0) 

figuur A.1.h Tijdschaal 9,0 sec., tijdresolutie: 72,3 ms., frequentieschaal: 8 kHz. 

In figuur A. l.a t/m h zijn geheel links de dopplerspectra weergegeven die bij een 
proefpersoon gemeten zijn tijdens rust. De tijdschaal en tijdresolutie zijn bij elk 
spectrum verschillend, de frequentieschaal is bij deze spectra gelijk: 8 kHz, de 
frequentieresolutie is 167 Hz. In het midden is bij elk spectrum de curve afgebeeld 
die door het programma Quindops berekend is. Rechts is het spectrum nogmaals 
weergegeven, samen met de curve die nu gefilterd is met de filter die in hoofdstuk 7 
beschreven wordt. 

In figuur A.2.a t/m g zijn dopplerspectra weergegeven die bij dezelfde proefpersoon 
tijdens hyperemie gemeten zijn. De tijdschaal en tijdresolutie zijn weer bij elk 
spectrum verschillend, de frequentieschaal is in alle gevallen 16 kHz, de frequentie
resolutie is 333 Hz. Weer is links het spectrum alleen weergegeven, in het midden 
met de berekende curve, rechts met de gefilterde curve. 
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Curven niet gefilterd Curven gefilterd(ll,5,0) 

figuur A.2.a Tijdschaal: 1,4 sec., tijdresolutie: 11,3 ms., frequentieschaal 16 kHz. 

Curven niet gefilterd Curven gefilterd(ll,5,0) 

figuur A.2.b Tijdsclrnal: 2,2 sec., tijdresolutie: 18,1 ms., frequentieschaal: 16 kHz. 
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Curven niet gefilterd Curven gefilterd(ll,5,0) 

figuur A.2.c Tijdschaal: 3,0 sec., tijdresolutie: 24,1 ms., frequentieschaal: 16 kHz. 
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Curven niet gefilterd Curven gefilterd(ll,5,0) 

figuur A.2.d Tijdschaal: 3,7 sec, tijdresolt1tie: 30,1 ms, frequentieschaal: 16 kHz. 
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Curven niet gefilterd Curven gefilterd( 11, 5, 0) 

figuur A.2.e Tijdschaal: 4,5 sec., tijsresolt1tie: 36,1 ms., frequentieschaal: 16 kHz. 
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Curven niet gefilterd Curven gefilterd( 11, 5, 0) 

figuur A.2.f Tijdschaal: 6,0 sec., tijdresolutie: 48,2 ms., frequentieschaal 16 kHz. 



Appendix A 62 

Curven niet gefilterd Curven gefilterd(ll,5,0) 

figuur A.2.g Tijdschaal: 9,0 sec., tijdresolutie: 72,3 ms., frequentieschaal: 16 kHz. 
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Appendix B 

Bij alle spectra uit appendix A is een hartslag geselecteerd. In de volgende figuren is 
de maximale dopplerfrequentiecurve van een hartslag van elk spectrum als functie 
van de tijd weergegeven. 
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Figuur B.1 De maximale dopplerfrequentiecurven van hartslagen bij verschillende 
tijdresoluties in rust. 
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Figuur B.2 De maximale dopplerfrequentiecurven van hartslagen bij verschillende 
tijdresoluties tijdens hyperemie. 


