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Samenvatting 

In de Neonatale Intensive Care Unit van het Sint Joseph Ziekenhuis te Veldhoven worden emstig 
zieke, meestal te vroeg geboren, kinderen verpleegd. De belangrijkste lichaamsfuncties worden 
geregistreerd aan de hand van gemeten fysiologische signalen, zoals het hartritme uit het ECG en de 
systole en de diastole uit de arteriële bloeddruk. Voor analyse van deze signalen is een informatie
vootzieningssysteem opgezet, waarmee het mogelijk is de gemeten signalen op te slaan, te 
bewerken en te analyseren. 

De arteriële bloeddrukgolfvorm wordt invasief gemeten met een catheter manometer systeem 
(CMS). Dit systeem introduceert een vervorming van het bloeddruksignaal. Deze vervorming is 
beschreven met het gedempte tweede orde model, dat vastgelegd wordt met de natuurlijke 
eigenfrequentie fo en de dempingscoëfficiënt ö. Uit een simulatiestudie blijkt dat een onvervormd 
bloeddruksignaal een meetsysteem met een vlakke frequentieoverdracht tot 30 Hz vereist. Tevens 
blijkt dat de afwijkingen in de systole kunnen oplopen tot circa 20 %. De diastole is veel minder 
gevoelig voor de vervorming. 

Uitgaande van een ondergedempt tweede orde systeem kan de overdrachtsfunctie van het CMS 
bepaald worden met de reeds eerder ontwikkelde flush-puls methode. De nieuw ontwikkelde 
software maakt het mogelijk dit tijdens een invasieve bloeddrukmeting te doen. De resultaten 
worden uitgedrukt in een gemiddelde eigenfrequentie fo en demping ö, waarvoor geldt: a1 < 5 Hz en 
aö < 0.1. Het ±3 dB punt van het CMS blijkt vaak ruim beneden 30 Hz te liggen. 

De gemeten bloeddrukgolfvorm is niet periodiek met het hartinterval, maar bevat laagfrequente 
variaties ( < 1.5 Hz). Ondetzoek naar deze bloeddrukvariabiliteit heeft als doel het inzicht in de 
regelmechanismen van het lichaam te vergroten. Bij pasgeborenen is hierover nog zeer weinig 
bekend. Voor analyse van de bloeddrukvariabiliteit in het frequentiedomein is in een eerder stadium 
de beat-to-beat methode ontwikkeld. De invloed van de vervorming van het bloeddruksignaal 
door het CMS op de resultaten van deze methode zijn ondetzocht. Hiertoe is eerst de invloed van de 
signaalbewerkingen van deze methode geanalyseerd. De beat-to-beat methode kenmerkt zich door 
sampling met het hartritme, dat niet constant is, en introduceert vervormingen als gevolg van 
speetral leakage, cardiac aliasing, interpolatie en resampling. De invloed van resampling is 
verminderd door de resamplefrequentie te verlagen van 6 Hz naar 4 Hz. Interpolatie is overbodig 
geworden door te zorgen dat het aantal datapunten altijd een macht van twee is. 
De vervormingen van het bloeddruksignaal door het CMS blijken via cardiac aliasing de resultaten 
te kunnen beïnvloeden, indien er sprake is van een modulerende variabiliteitscomponent. De 
afwijkingen hierdoor liggen maximaal in de orde van enkele procenten. 
In een nieuw ontwikkelde analysemethode voor bloeddrukvariabiliteit komen cardiac aliasing, 
interpolatie en resampling niet voor. Nadeel is echter wellicht dat het geanalyseerde signaal niet 
bestaat uit beat-to-beat parameters, waardoor een vergelijking tussen de invloed op systole en op 
diastole niet mogelijk is. 
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1 Inleiding 

Het Sint Joseph Ziekenhuis (SJZ) in Veldhoven heeft een speciale afdeling waar ernstig zieke, 
veelal te vroeg geboren, kinderen verpleegd worden. Deze Neonatale Intensive Care Unit (NICU) 
heeft momenteel een capaciteit van 14 couveuseplaatsen. Hier registreren bewakingsmonitoren 
continu de belangrijkste fysiologische signalen, zoals het elektrocardiogram (ECG) en de invasieve 
arteriële bloeddruk (ABP). Uit deze signalen worden een aantal belangrijke parameters 
geëxtraheerd, zoals het hartritme uit het ECG en de systole en diastole bloeddruk uit de ABP. De 
signalen en de parameters worden gebruikt voor bewaking en visuele presentatie. Mede hieruit 
wordt door de artsen een diagnose gesteld en de te volgen behandelingsstrategie uitgestippeld. Om 
deze signalen achteraf te kunnen analyseren is in 1990 begonnen met het opzetten van een 
informatievoorzieningssysteem, genaamd PINO (Physiologisch lnformatievoorzieningssysteem 
voor Neonatologisch Onderzoek). Om dit informatievoorzieningssysteem op te kunnen zetten is 
een samenwerkingsverband met de Technische Universiteit Eindhoven aangegaan. 

Met behulp van het PINO-systeem is het bijvoorbeeld mogelijk om de golfvorm van de arteriële 
bloeddruk nauwkeurig te analyseren. De golfvorm biedt namelijk meer informatie dan alleen de 
systole en de diastole druk die door de bewakingsmonitor worden weergegeven. Zo geeft 
bijvoorbeeld de steilheid (dP!dt) van de druk in het traject van diastole naar systole informatie 
omtrent de prestaties van de hartspier. Daarnaast is het circulaire systeem van pasgeborenen tijdens 
de eerste levensdagen aan grote veranderingen onderhevig. Wellicht kan dit gerelateerd worden aan 
veranderingen in de bloeddrukgolfvorm. Voor een dergelijk onderzoek, maar ook voor een juiste 
weergave van systole en diastole op de bewakingsmonitor, is het noodzakelijk dat de meting van de 
bloeddrukgolfvorm valide is. 

Een andere toepassing van het PINO-systeem is een studie naar natuurlijke variaties in 
bijvoorbeeld het hartritme of de systole bloeddruk. Deze cardiovasculaire variabiliteit wordt onder 
andere veroorzaakt door ademhaling en bepaalde regelmechanismen in het lichaam. Bij 
(volwassen) patiënten met cardiovasculaire ziekten, harttransplantatie patiënten en patiënten met 
diabetische neuropathie wordt hartritmevariabiliteit gebruikt bij het stellen van een diagnose of 
prognose. In de verloskunde wordt hartritmevariabiliteit gebruikt om de gezondheidstoestand van 
foeten te kunnen beoordelen middels een cardiotachogram. 
Bij pasgeborenen is nauwelijks onderzoek naar cardiovasculaire variabiliteit gedaan. Met name 
over bloeddrukvariabiliteit is weinig bekend. Onderzoek naar variabiliteit bij pasgeborenen is nodig 
om juist bij deze groep de kennis van fysiologische fenomenen te vergroten en meer inzicht te 
verkrijgen in de regelmechanismen. Bovendien zijn deze mechanismen bij te vroeg geboren 
kinderen nog niet goed berekend op de nieuwe eisen, die er na de geboorte aan gesteld worden. 
Wellicht is dit terug te zien in de cardiovasculaire variabiliteit. 

De bloeddrukgolfvorm wordt op de NICU van het SJZ invasief gemeten met behulp van een 
catheter manometer systeem (CMS). Een dergelijk systeem kan een vervorming van het 
bloeddruksignaal introduceren. De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen in de 
mate van vervorming door het CMS en de gevolgen voor de hieruit geëxtraheerde parameters. Er is 
daartoe een meetmethode uitgewerkt die gebruikt kan worden in de klinische praktijk. Tevens is de 
eventuele invloed van het catheter manometer systeem op de analyse van bloeddrukvariabiliteit 
onderzocht. In een eerder stadium is voor deze analyse binnen het PINO-project een methode 
ontwikkeld. De methode maakt gebruik van Discrete FourierTransformatie voor analyse in het 
frequentiedomein. Om een goed antwoord te kunnen geven op de vraag in welke mate het CMS de 



16 Inleiding 

resultaten van deze methode kan beïnvloeden, zijn de diverse signaalbewerkingen die hierin 
gebruikt worden geanalyseerd. Op deze manier is tevens inzicht verkregen in de invloed van deze 
signaalbewerkingen op de resultaten. Een aantal essentiële problemen zijn vervolgens verholpen in 
een nieuw opgezette methode voor het meten van bloeddrukvariabiliteit 

Dit verslag is ingedeeld in zes hoofdstukken. Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de fysiologische 
achtergronden van onderzoek naar de bloeddrukgolfvorm en bloeddrukvariabiliteit Hoofdstuk 3 
behandelt de verschillende onderdelen van het PING-meetsysteem en beschrijft het meten van 
arteriële bloeddruk hiermee. Het onderzoek naar de vervorming van het catheter manometer 
systeem op het bloeddruksignaal wordt beschreven in hoofdstuk 4. De methode voor het meten van 
deze vervormingen is hier eveneens in opgenomen. Hoofdstuk 5 gaat in op de meetmethode voor 
bloeddrukvariabiliteit Veel aandacht gaat daarbij uit naar de Discrete Fourier Transformatie en de 
wijze waarop deze toegepast wordt. Tevens wordt in dit hoofdstuk de invloed van het CMS op 
bloeddrukvariabiliteit beschreven alsmede de nieuw opgezette analysemethode. In hoofdstuk 6 zijn 
de conclusies en aanbevelingen voor mogelijk verder onderzoek opgenomen. 



2 Bloeddrukgolfvorm en variabiliteit 

Dit hoofdstuk beschrijft de kenmerken van de arteriële bloeddrukgolfvorm en gaat 
tevens in op bloeddrukvariabiliteit De belangrijkste eigenschappen van een perifere 
bloeddrukvorm van een pasgeborene worden behandeld in§ 2.1. Vervolgens beschrijft 
§ 2.2 in het kort de fysiologische achtergronden van cardiovasculaire variabiliteit. De 
aandacht gaat daarbij vooral uit naar het onderzoek van bloeddrukvariabiliteit bij 
pasgeborenen. 

2.1 Kenmerken van het bloeddruksignaal 
De golfvorm van de bloeddruk verschilt van kind tot kind en hangt verder af van de plaats in het 
lichaam waar deze gemeten wordt. In figuur 2.1 is een voorbeeld van een perifere (in de pols 
gemeten) arteriële bloeddrukgolfvorm afgebeeld, die representatief is voor wat vaak gemeten wordt 
bij een pasgeborene. 

figuur 2.1: Voorbeeld van een perifere arteriële bloeddrukgolfvonn van een pasgeborene 

De snelle opgaande flank (systole) als gevolg van de contractie van het hart ligt gemiddeld op 
ongeveer 230 mmHgls. De waarde is onder andere afhankelijk van de prestatie van de hartspier. Het 
maximum (systole druk) ligt gemiddeld op circa 60 mmHg en wordt voornamelijk bepaald door de 
hartfrequentie en het per slag uitgepompte bloedvolume. Het eind van een golf wordt gekenmerkt 
door een minimum (diastole druk), waarna een volgende systole volgt. De hoogte van de diastole 
wordt bepaald door het tijdstip waarop de aortakleppen zich sluiten en de stroomsterkte door het 
perifere vaat bed. Het minimum ligt gemiddeld op ongeveer 40 mmHg. De duur waarin de druk van 
diastolische naar systolische waarde wordt opgebouwd (het systolisch interval) is vrij constant. 
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Veranderingen in de hartfrequentie uiten zich dus in wijziging van het diastolisch interval (waarin 
de druk van systole afvalt tot diastole). 
Ongeveer halverwege tussen systole en diastole ligt de zogenaamde dicrotic notch, wat een gevolg 
is van het sluiten van de aortaklep. Tussen de systole en de dicrotic notch bedraagt de gemiddelde 
helling circa -150 mmHgls. Het gedeelte tussen de dicrotic notch en de diastole wordt de 'diastole 
helling' genoemd. De bloeddruk neemt hier bij benadering lineair af met de tijd. De gemiddelde 
helling ligt hier in de orde van -50 mmHgls. 

2.2 Cardiovasculaire variabiliteit 
Wanneer de bloeddrukgolfvorm over een periode van meerdere hartslagen (bijvoorbeeld 30 
seconden) wordt bekeken, zijn hierin duidelijk golfpatronen met frequenties beneden 1.5 Hz te 
ontdekken. Hetzelfde geldt voor het hartritme. Dit is onder andere te zien in figuur 3.8. Deze 
cardiovasculaire variabiliteit wordt onder andere veroorzaakt door regelmechanismen in het 
lichaam. In § 2.2.1 wordt uitgelegd welke delen van het zenuwstelsel hierbij een rol spelen. Een 
indruk van de werking van het regelmechanisme wordt gegeven in § 2.2.2. Tenslotte worden in § 
2.2.3 de belangrijkste kenmerken en oorzaken van bloeddrukvariabiliteit genoemd. 

2.2.1 Het autonome zenuwstelsel 

Het menselijk zenuwstelsel kan functioneel worden ingedeeld in een willekeurig en onwillekeurig 
zenuwstelsel [BER -88]. Het willekeurige zenuwstelsel, ook wel het somatische zenuwstelsel 
genoemd, houdt zich met name bezig met de informatieve wisselwerking van de mens met de 
buitenwereld, middels sensorlek (zintuigen) en motoriek (spieren). Het onwillekeurige of autonome 
zenuwstelsel (AZS) regelt de materiële en energetische uitwisseling tussen het externe milieu van 
de mens en de cellen. De bloedsomloop is daarbij een transportmiddel voor materie en energie. Zo 
is het autonome zenuwstelsel betrokken bij de innervatie van hart, klieren en bloedvaten. Het AZS 
bestaat uit een parasympathisch en een sympathisch systeem, waarvan het innerverend effect op een 
orgaan in de regel tegengesteld is. Vrijwel alle autonoom geregelde organen worden door beide 
systemen geïnnerveerd. Een uitzondering vormen onder andere de perifere bloedvaten die alleen 
sympathische invloed ondergaan. Een overzicht van de innervatie van beide systemen is 
weergegeven in figuur 2.2. Uit deze figuur blijkt een duidelijk verschil in de netwerkstructuur van 
de sympathicus en de parasympathicus. De parasympathische zenuwen lopen over het algemeen 
direct naar het te innerveren orgaan. De sympathische zenuwbanen daarentegen lopen via meer 
'tussenstations', waar de elektrische prikkel op chemische wijze wordt overgebracht op een 
volgende cel. Zo'n overgang, die synaps wordt genoemd, veroorzaakt een vertraging in de 
prikkelgeleiding. Mede hierdoor is het sympathische systeem trager dan de parasympathicus. Als 
regel werkt de parasympathicus activerend op organen die bijdragen tot anabole stofwisseling 
('opbouwen van reserves') en remmend op katabole functies ('verbruiken van reserves'). Voor het 
sympathische systeem geldt in het algemeen precies het omgekeerde. Zo activeert de 
parasympathicus de maagactiviteit, terwijl de sympathicus deze juist afremt. Een ander voorbeeld is 
het hartritme dat door sympathische activiteit toeneemt, terwijl de parasymphaticus hierop 
verlagend werkt. 
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figuur 2.2: Overzicht van sympatische (ononderbroken lijnen) en parasympathische (onderbroken lijnen) innervatie. 
Bron: [BER-88] 

2.2.2 Cardiovasculaire regulatie 

Het cardiovasculaire systeem heeft tot taak een juiste bloedstroom naar en door de organen te 
sturen. Deze is onder andere afhankelijk van de behoefte aan zuurstof en voedingsstoffen van het 
specifieke orgaan. Zo zal bij een lichamelijke inspanning de doorbloeding van . de actieve spieren 
sterk toenemen. Om dit te kunnen bewerkstelligen zal het hart meer bloed per minuut rond moeten 
pompen (hartminuutvolume verhogen). Tevens zal een vernauwing van de arteriolen van de 
overige organen optreden, uitgezonderd de hersen- en coronairvaten. Deze bloedstroomregeling 
heeft echter als belangrijke randvoorwaarde dat de bloeddruk binnen relatief nauwe grenzen 
gehandhaafd moet blijven. Een minimum druk is noodzakelijk voor een goede doorstroming. Een 
te hoge druk kan echter schadelijk zijn voor onder andere de hartspier en het vaatstelsel. Naast een 
bloedstroomregeling is dus ook een bloeddrukregeling nodig. Dit alles wordt geregeld door het 
autonome zenuwstelsel. In bloedvaten zitten receptorcellen die gevoelig blijken te zijn voor 
uitrekking, de baroreceptoren. De belangrijkste zitten in de aortaboog en twee carotissini 
(halsslagaders). Indien om welke reden dan ook de bloeddruk daalt, leidt de verminderde prikkeling 
van de baroreceptoren tot een verlaagde parasympathische en verhoogde sympathische activiteit. 
Hierdoor neemt het hartritme en de contractiekracht van het hart toe. De verhoogde activiteit van de 
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sympathicus zorgt verder voor een algemene vaatvernauwing (vasoconstrictie), waardoor het 
aanbod van bloed naar het hart toeneemt. Dit is in vogelvlucht de werking van de 
baroreceptorrejlex, die in dit geval ervoor zorgt dat de bloeddruk stijgt en de hartfrequentie daarbij 
toeneemt. 

2.2.3 Bloeddrukvariabiliteit 

In bloeddrukvariabiliteit zijn bijna altijd, naast andere ritmen, twee duidelijke laagfrequente ritmen 
te onderscheiden. Ze worden de Traube-Hering golven en de Mayer golven [PEN-78] genoemd. 
De Traube-Hering golven hebben een frequentie die gelijk is aan die van de ademhaling (in de orde 
van 0.5 tot 1.5 Hz) en hebben diverse oorzaken. Ten eerste neemt tijdens inademing de veneuze 
terugstroom toe, waardoor het hartminuutvolume en daarmee de bloeddruk stijgt. Het omgekeerde 
gebeurt tijdens uitademing. Ten tweede is er sprake van een directe doorgifte op het vaatstelsel van 
de intrathoracale druk, die door de adembewegingen varieert. Op deze bloeddrukschommelingen 
wordt gereageerd door het cardiovasculaire regulatiesysteem. Bovendien wordt deze regulatie zelf 
via het zenuwstelsel beïnvloed vanuit het ademhalingscentrum. Voor de regulatie wordt 
voomarnelijk de parasympathicus verantwoordelijk geacht, omdat de sympathische systeem te 
traag zou zijn om variabiliteit met deze frequentie te regelen. 
Daarnaast zijn in de bloeddrukgolfvorm de Mayer golven te onderscheiden, met een frequentie van 
ongeveer 0.1 Hz bij volwassenen. Bij pasgeborenen ligt deze frequentie nog iets lager, met als 
ondergrens ongeveer 0.05 Hz. Ze worden waarschijnlijk veroorzaakt door een trage oscillatie in het 
vasomotorencentrum, die de vasoconstrictie en -dilatatie regelt. Dit is voornamelijk het gevolg van 
sympathische activiteit. Een mogelijke oorzaak van de oscillaties zou de vertraging door de 
synapsen in het sympathische regelsysteem kunnen zijn. 

Bij te vroeg geboren kinderen is het autonome zenuwstelsel nog niet berekend op de het leven 
buiten de baarmoeder. Hierdoor zijn deze pasgeborenen minder goed in staat hun bloeddruk te 
reguleren. Zo zijn er nieuwe invloeden op de bloeddruk, onder andere door de op gang gekomen 
ademhaling. Dit is wellicht terug te zien in de bloeddrukvariabiliteit Naarmate het zenuwstelsel 
zich verder ontwikkelt, is het lichaam beter in staat de bloeddruk binnen bepaalde grenzen te 
houden. 
Verder is het waarschijnlijk zo dat de verhouding tussen sympathische en parasympathische 
activiteit afneemt naarmate het kind ouder wordt. De met de leeftijd afnemende hartfrequentie is 
een indicatie hiervoor. Dit zou betekenen de cardiovasculaire systeem beter in staat is om de 
snellere variaties beter te reguleren, zodat de amplitude van de Traube-Hering golven meer afneemt 
met de leeftijd dan de amplitude van de veellangzamere Mayer golven. 
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In dit hoofdstuk zal het gehele acquisitiesysteem van het PINO-project besproken 
worden. Met dit systeem kunnen diverse physiologische signalen afkomstig van de 
pasgeborenen gemeten, bewaard, gevisualiseerd en digitaal bewerkt worden. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen zogenaamde golfsignalen en parametersignalen. Een 
golfsignaal is de analoge golfvorm als functie van de tijd van bijvoorbeeld de invasief 
gemeten arteriële bloeddruk {ABP) of het elektrocardiogram1 (ECG). Een parameter
signaal is discreet en geeft met een bepaalde update (meestal één maal per seconde) de 
waarde van een bepaalde physiologische parameter. Deze kan bepaald zijn uit het 
golfsignaal, bijvoorbeeld het hartritme (HR) uit ECG of de systole druk uit ABP, maar 
kan ook afkomstig zijn van een andere meting, bijvoorbeeld lichaamstemperatuur 
(IEMP). 
De beschrijving in dit hoofstuk richt zich vooral op het meten van arteriële bloeddruk 
met het PINO-systeem. Daartoe worden in § 3.1 de hiervoor gebruikte meet
instrumenten besproken. In § 3.2 komt het acquisitiesysteem aan de orde, waarbij de 
nadruk weer ligt op het meten van ABP met dit systeem. Tenslotte beschrijft § 3.3 kort 
enkele aanpassingen aan de software. 

3.1 Arteriële bloeddrukmetingen bij pasgeborenen 

3.1.1 Twee vormen van bloeddrukmonitoring op een NICU 

De bloeddruk van een pasgeborene op een NICU kan op diverse manieren gemeten worden. Een 
belangrijke vorm is de niet-invasieve methode, waarbij met behulp van een opblaasbaar manchet 
de systole en diastole bloeddruk gemeten wordt door te luisteren naar de Korotkow-tonen [BER-
88]. Deze methode kan geautomatiseerd worden met behulp van apparatuur die de Korotkow
tonen detecteert. Door de manchet met een bepaald interval automatisch op te pompen en leeg te 
laten lopen, kan men de niet-invasieve methode gebruiken voor monitoring op een NICU. Nadeel 
van deze methode is dat slechts een indruk gekregen wordt van de gemiddelde systole en diastole 
waarde over een bepaalde periode. Wanneer de toestand van de patiënt minder stabiel is, kan het 
noodzakelijk zijn de bloeddruk continu te bewaken via een invasieve bloeddrukmeting met behulp 
van een catheter manometer systeem (CMS). Hierbij wordt een flexibele holle buis (catheter) in het 
bloedvat van de patiënt gebracht en het uiteinde opgeschoven naar de plaats in het bloedvat waar 
men de bloeddruk wilt meten. Zie voor een schematische weergave van een CMS figuur 3.1. De 
catheter is verbonden met een flexibel slangensysteem met aan het eind hiervan de druktransducer 
(manometer). Bij de meeste uitvoeringen is dit een membraan met daarop een rekstrookje, die de 
vervorming van het membraan omzet in een elektrische weerstandsverandering. 
Met de invasieve meting wordt in tegenstelling tot de niet-invasieve meting de gehele golfvorm 
gemeten en biedt daardoor de mogelijkheid voor continue monitoring. Nadeel van de invasieve 
methode is echter de kans op infecties door het inbrengen van de catheter. Daarom moet de 
noodzaak voor het aanbrengen van de catheter duidelijk aanwezig zijn. 

1 Het bedoelde signaal mag eigenlijk geen ECG genoemd worden, omdat bij de plaatsing van de elel..1roden niet voldaan wordt aan een 
standaardafleiding volgens bijvoorl>eeld Einthoven ofWilson [BER-88]. Aangezien de enige infonnatie die uit dit signaal gebruikt 
wordt de plaats vandeR-top is, is de gebruikte methode geoorloofd. Voor het gemak wordt het signaal ECG genoemd 
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3.1.2 Het catheter manometer systeem in de NICU van het SJZ 

Het in de NICU van het Sint Joseph Ziekenhuis gebruikte CMS bestaat uit de volgende onderdelen 
(zie figuur 3.1): 

Catheter 
De perifere arteriële bloeddruk wordt gemeten in de pols (arterie radialis) of enkel (arterie tabialis). 
De beide slagaders liggen vlak onder de huid zodat kan worden volstaan met een korte, relatief 
stijve catheter. De arteriële bloeddruk wordt soms ook in de aorta gemeten door een catheter in te 
brengen in de navel en via de arterie umbilicalis (het bij pasgeborenen afstervende bloedvat van de 
aorta naar de navel) opgeschoven richting aorta. Voor deze meting dient de catheter lang en flexibel 
te zijn. De belangrijkste afmetingen van de gebruikte typen catheters alsmede andere onderdelen 
van het CMS zijn weergegeven in tabel3.1. 

MerWfype Binnendiameter Buitendiameter Lengte 
[~rT'IL ___ ___,[,__m_m_,__] ___ __,[1!1~1 _ _ 

Viggo Neoflon (perifere catheter) 
Secton lnsyte (perifere catheter) 
Vygon 1270.04 (umbilical catheter) 
Vygon 1270.05 (umbilical catheter) 
Vygon 1155.01 (slangeije) 
Viggo Conn~39.~~,Çl~~~i~l 

0.4 0.56 29 
0.5 0.53 28 
0.8 1.5 400 
1.0 1.7 400 
1 2 1~ 

2à3 35 

tabel 3.1: Afmetingen van de componenten van het CMS 

Druktransducer 
De gebruikte druktransducer heeft aan beide zijden van het membraan een rekstrookje. De 
uitwijking van het membraan wordt hiermee geregistreerd als een weerstandsverschil tussen beide 
rekstrookjes. Dit weerstandsverschil wordt gemeten via een brug van Wheatstone, die vanuit de 
bewakingsmonitor geëxciteerd wordt door een sinusvormige ingangsspanning met een frequentie 
van 2400 Hz. De transducer is zo geijkt dat deze via de weerstandsbrug een gemoduleerd signaal 
met een amplitude modulatie van 5 f.t V per volt ingangsspanning per mmHg aan de monitor 
doorgeeft. De binnen het SJZ gebruikte transduceris de IDN-R van de firma Viggo-Spectramed. 

electrisch signaal 
Bloedafnarresysteem 

naar bewakingsrronitor 

'----~-J~ --<== - ~------------
.-----------~~r----r-------------

catheter 
druktransducer 

figuur 3.1: Schematische weergave van het catheter manometer systeem 
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Slangensysteem 
Het slangensysteem verbindt de catheter met de druktransducer en geeft tevens de mogelijkheid om 
bloedmonsters bij de patiënt af te nemen. De continu toegankelijke opening naar de slagader via de 
catheter maakt het CMS daarvoor uitermate geschikt, zeker als het noodzakelijk is deze 
bloedmonsters meerdere malen per dag te nemen. 
Het slangensysteem bestaat uit twee slangetjes en twee driewegkraantjes. Op het driewegkraantje 
aan de transducerkant is een 3 cc injectiespuit gezet. Wanneer het kraantje zo gezet wordt dat het de 
patiënt met deze spuit verbindt en daarbij de weg naar de transducer afsluit, kan met deze spuit de 
vloeistof in het CMS en bloed aangezogen worden. Op het andere kraantje is een dopje gemonteerd, 
waarin zich een rubber membraan bevindt. Hierin kan men een tweede injectiespuit met een naald 
steken, waarmee dan het bloedmonster genomen wordt. Na afloop wordt het bloed vanuit de 3 cc 
spuit teruggespoten in de patiënt, om de totaal afgenomen hoeveelheid bloed bij de pasgeborene zo 
klein mogelijk te houden. Bij het meten van de bloeddruk staan de twee kraantjes zodanig dat 
zowel het dopje als de 3 cc spuit van het CMS afgesloten worden. 

Bushsysteem 
Het slangensysteem staat tevens in verbinding met het zogenaamde flush-systeem. Dit systeem 
zorgt voor een kleine constante flow van een 0,45% NaCl oplossing vanuit een reservoir in de 
richting van het bloedvat, om te voorkomen dat de catheter door bloedstolsels of de neerslag van 
zoutkristallen dichtslibt. Aan de vloeistof is het stolselvorming afremmende heparine toegevoegd. 
Het vloeistofreservoir zit in een 60 cc spuit die gemonteerd is in een infuuspomp. De infuusstroom 
wordt ingesteld op 0.5 tot 1 cc per uur. 
Op de druktransducer zit een flushklep geïntegreerd. Normaal sluit deze klep de verbinding tussen 
het CMS en het vloeistofreservoir op een kleine opening na af. De flushklep kan handmatig 
geopend worden waardoor de opening die het CMS met het vloeistofreservoir verbindt veel groter 
wordt. Door de infuusstroom op de pomp nu sterk te vergroten kan het CMS doorgespoeld worden. 
Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt na het nemen van een bloedmonster. 
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3.2 Acquisitiesysteem 

Het acquisitiesysteem van het PINO-project wordt in figuur 3.2 schematisch weergegeven. 
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figuur 3.2: Schematische weergave van de meetopstelling 
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Centraal in deze figuur staat de Noveli fileserver, die zorgt voor de opslag en distributie van de 
gemeten physiologische signalen. De signalen zijn afkomstig van de bewakingsmonitoren, die elk 
één couveuseplaats bewaken in de Intensive Care zalen 1 en 2. V oor de distributie van de 
parametersignalen wordt gebruik gemaakt van het Serial Distribution Network (SDN) van Hewlett 
Packard, waarmee de bewakingsmonitoren van de verschillende couveuses onderling verbonden 
zijn. Voor de doorgifte van de parameterdata naar de Noveli server is een careport aangesloten op 
het SDN. Dit is een programmeerbare interface die continu de parameterdata van alle in gebruik 
zijnde couveuseplaatsen van het SDN haalt en via een RS232 verbinding doorgeeft aan het 
parameterstation. Dit is een PC-386, die de parameterdata via het Novell netwerk doorgeeft aan de 
server. 
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De opbouw van de bewakingsmonitoren wordt nader toegelicht in§ 3.2.1. Voor de doorgifte van de 
analoge golfsignalen naar de Noveli server wordt gebruik gemaakt van het PhyDAS (Physics Data 
Acquisition System), die in§ 3.2.2 wordt beschreven. Paragraaf 3.2.3 gaat verder in op het Noveli 
netwerk. 

3.2.1 Bewakingsmonitor 

Bij elke couveuse staat een Hewlett-Packard type Merlin bewakingsmonitor voor continue 
registratie en bewaking van de belangrijkste physiologische grootheden van de pasgeborene. De 
monitor bestaat uit een module rack, een computermodule en een displaymodule, zoals 
weergegeven in figuur 3.3. In het module rack kunnen modulen voor het meten van een bepaalde 
grootheid gestoken worden. Via de computermodule worden de signalen automatisch verwerkt. 

Module 

++tH rack 150 

I 

I TEMP I ~60/40(51) 

I ECG I 

) 

) 

) I DRUK I Display module 

I I 

Computer ---~> Parameters 

module ---+Golven 

I 

figuur 3.3: Schematische weergave HP-Mer/in monitor 

De insteekmodule die ontworpen is voor invasieve bloeddrukmeting, kortweg drukmodule 
genoemd, is van het type M1006A van Hewlett Packard. De drukmodule zorgt voor de 
excitatiespanning van 2400 Hz over de brug van Wheatstone in de druktransducer van het catheter 
manometer systeem (zie § 3.1.2). Het gemoduleerde signaal afkomstig van het CMS komt weer 
binnen op deze zelfde module. De drukmodule en de computermodule van de HP-monitor voeren 
diverse bewerkingen uit op dit analoge signaal, die hieronder worden beschreven . 
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figuur 3.4: Blokschema drukmodule HP monitor 

Het signaal afkomstig van het CMS wordt in de drukmodule eerst gedemoduleerd, zoals 
weergegeven in figuur 3.4. Vervolgens passeert het resulterende analoge druksignaal een driepolig 
laag doorlaat filter met een -3 dB punt op 40 Hz, om hoogfrequente storingen uit het signaal te 
elimineren. Het gefilterde signaal wordt nu bemonsterd en gedigitaliseerd door de analoog-digitaal 
convertor (ADq. Het resultaat is een met 500 Hz bemonsterd 12 bits digitaal signaal. Afhankelijk 
van het bereik van het analoge signaal wordt dit eerst versterkt door een voorversterker met een 
factor 1 of 4, om het bereik van het digitale signaal optimaal te benutten. De versterkingsfactor 
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wordt ingesteld door het microcontroller systeem, die dit beslist aan de hand van de amplitude van 
het digitale signaal. Aan het digitale signaal wordt nu een 13e bit toegevoegd, die aangeeft welke 
versterkingsfactor gebruikt is. Dit 13 bits signaal wordt via een seriële verbinding doorgegeven aan 
de computermodule. De computermodule is omwille van de patiëntveiligheid galvanisch 
gescheiden van de drukmodule door middel van opto-couplers. Het blokschema van de 
computermodule is weergegeven in figuur 3.5. 

druk /· 
module 13 bit 

·1aa9 do&Jaáf 
,H,,,.,' filter ·:!UU>·, 

feut = 12.5 Hz 

figuur 3.5: Blokschema computennodule HP monitor 

In de computermodule is een digitaallaag doorlaatfilter ingebouwd met het -3 dB punt op 12.5 Hz. 
Via de configuratie van de bewakingsmonitor kan dit digitale driepolige filter aan of uitgeschakeld 
worden. De bedoeling van dit filter is onderdrukking van oscillerende effecten door het catheter 
manometer systeem. Op de oorzaak van deze oscillaties wordt uitgebreid ingegaan in hoofdstuk 4. 
Het digitale gefilterde signaal wordt nu geschaald op TIL bereik [- 5 V, 5 V]. Dit gebeurt door van 
het signaal een instelbare DC-offset af te trekken en het resultaat te delen door een eveneens 
instelbare gain. De bloeddrukwaarden van een pasgeborene vallen binnen het bereik [0,100] (in 
mmHg). Daarom wordt meestal een offset van 50 en een gain van 10 gebruikt. Voor een correcte 
schaling wordt gebruik gemaakt van het 13e bit afkomstig van de drukmodule. Het resultaat is een 
12-bits digitaal signaal met maximaal bereik[- 5 V, 5 V], zodat het least-significant bit (LSB) 2.5 
mV bedraagt. Vervolgens vindt een digitaal-analoog conversie (DAC) plaats volgens het sample & 
hold principe. Het analoge sample & hold signaal is 'blokkerig' van aard, wat hogere 
frequentiecomponenten introduceert. Deze hogere frequenties worden onderdrukt door een analoog 
driepolig laagdoorlaat filter met een -3 dB punt op 150 Hz. Het gefilterde analoge signaal wordt 
doorgegeven naar het PhyDAS, waar het opnieuw wordt bemonsterd. Zie hiervoor de volgende 
paragraaf. 

3.2.2 PhyDAS 

Het Physics Data Acquisition System is een krachtig en flexibel multitasking meetsysteem, dat 
ontwikkeld wordt op de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit 
Eindhoven. Binnen het PINU-project wordt het PhyDAS gebruikt om de analoge golfsignalen te 
samplen. 
De gebruikte versie van het PhyDAS is gebaseerd op een M68030 microprocessor (CPU). De 
communicatie met het systeem verloopt via een VT420 terminal. De verschillende interfaces in het 
PhyDAS zijn met elkaar verbonden via het PhyBUS, de interne databus van het PhyDAS. De 
busstructuur is weergegeven in figuur 3.6. De CPU en het geheugen communiceren via een andere 
busstructuur, de VME-bus. V oor communicatie tussen beiden busstructuren is de Phy BUS 
controller ontwikkeld. Via de PhyiAN controller is het PhyDAS aangesloten op het Physics Local 
Area Network. In dit netwerk is een PC-386 fileserver geplaatst die tevens als cliënt fungeert op het 
Noveli netwerk. Dit maakt het mogelijk om met het PhyDAS de gesampelde data via het PhylAN 
op de Noveli fileserver te plaatsen. 
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PhyBUS 

Phyl...AJ\1 

Noveli Fileserver 

figuur 3.6: De busstructuur van het PlzyDAS 

Het PhyDAS heeft een eigen programmeertaal, EPEP (Eindhoven Program Editor and Processor) 
genaamd. In EPEP is het mogelijk om meerdere programma's tegelijk te laten werken. 
Voor de bemonstering van de analoge golfsignalen is het PhyDAS uitgerust met een Parallel 
Sampler (PARSAM). De gebruikte versie, de PARSAM-25, beschikt over 16 ingangskanalen met 
elk een 12 bits ADC. Het is de bedoeling dat het aantal P ARSAM's binnenkort uitgebreid wordt tot 
4, zodat dan simultaan 64 analoge signalen gemeten kunnen worden. Een triggersignaal afkomstig 
van de Preset Scaler bepaalt het moment waarop een sample genomen wordt. De Preset Scaler 
wordt zelf weer aangestuurd door een interne klok. 
Voor het meten van de golfsignalen zijn de ingangen van de PARSAM via analoge bekabeling 
verbonden met de HP-bewakingsmonitoren in de Intensive Care zalen. Dit is in figuur 3.2 
aangegeven voor één couveuseplaats. In werkelijkheid zijn er analoge verbindingen met alle 
bedden. De golfsignalen afkomstig van één of meerdere pasgeborenen kunnen simultaan 
bemonsterd worden. De samplefrequentie bedraagt voor alle signalen 100 Hz, behalve voor het 
ECG (400 Hz), omdat hieruit zeer nauwkeurig de afstand tussen de R-toppen bepaald moet 
worden. 
Het resultaat is een digitaal signaal van TIL-niveau, dat in blokken van drie seconden via het 
PhylAN wordt verstuurd naar de Noveli server. Bij meting van ABP worden voor de conversie 
naar bloeddrukwaarden in mmHg de gebruikte gain en offset meegegeven. Deze worden handmatig 
ingesteld op het PhyDAS en moeten overeenkomen met de gain en offset zoals ingesteld op de HP 
monitor. 

De meting van een bepaalde golfvorm vindt in tegenstelling tot de meting van de parameterdata 
uitsluitend op aangeven een arts of andere gebruiker plaats. De reden hiervan is de zeer grote 
datastroom die zou ontstaan als de golfsignalen van alle bedden automatisch gemeten zouden 
worden. In tabel 3.2 is aangegeven hoeveel kilobytes per uur op de harde schijf van de Noveli 
server worden opgeslagen als van één bed ECG, ABP en RESP gemeten worden. 

_!ype si9~ ·---- freg:J.tfz)_~e~per~~pl_e ______ --c-~ per u~ 
ECG 400 2 400•2•3600/1 024 = 2812 
ABP 100 2 1 00•2•3600/1 024 = 703 
RESP 100 2 1 00•2•3600/1 024 = 703 

totaal 4218 

tabel 3.2: Berekenütg van de grootte van de datastroom bij metütg van ECG, ABP en RESP 
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Als deze drie signalen bij alle 14 bedden simultaan zouden worden gemeten (hiervoor zijn 
overigens wel3 PARSAM's nodig), betekent dit een datastroom van ruim57Mb per uur. Met de 
huidige capaciteit van file server (1 Gb, zie § 3.2.3) is de meettijd dan zeer beperkt. 

3.2.3 NoveH-netwerk 

De taak van het NoveH-netwerk is de opslag, administratie en distributie van de metingen. Het 
bestaat uit een fileserver (PC-486DX op 33 Mhz en 20 MB RAM) met daaraan gekoppeld 9 PCs 
als cliënts. De server heeft een harde schijf met een opslagcapaciteit van 1 Gb, die zowel de 
metingen als software bevat. De tape unit verzorgt eens in de twee dagen een automatische backup 
van de gehele harde schijf [KRE-96]. Tevens is de server voorzien van een magnetisch optische 
schijfunit, waarmee schijven van 580 Mb gelezen en beschreven kunnen worden. Deze schijven 
worden gebruikt voor de opslag van oudere metingen, die dan van de harde schijf worden 
verwijderd. Op deze manier wordt de opslagcapaciteit optimaal benut. 
De parameterdata wordt in blokken van een uur door het parameterstation doorgegeven aan de 
Novell-server. De gemeten golfdata komt op de server in blokken van drie seconden binnen. Elk 
blok wordt opgeslagen in een aparte file. Op deze manier is de golfdata in principe drie seconden na 
meting reeds beschikbaar. De consequentie is dat het aantal golfdata-files op de server zeer groot 
wordt (1200 per uur). 

Copyright <c> SJZ 1993 
PJH:13049440212 BE0:10 OATUM:03-06-1994 TJJ0:03:00 
2 

60 

40 
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0 
03:00 03:10 03:20 03:30 03:40 03:~0 

<PagaOown) = volgend schar" <PagaUp) = vorig sch•r" <ESC> = stoppan 

HR 
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Fi02 

04:00 

<S> = stapgrootte <A> = ander startuur <P> = Printen <T> = Teken opnieuw 
<V> = Max. A"plitude (K) = keuze para"eter <H> = Marker Henu 
<G> = Schakel tussen Grartek van "in/"ax or grartek van "ediaan. Nu: "edlaan 

figuur 3. 7: VISUalisatie van parameters van een J...ind over 1 uur door NEODAT. 

Op de werkstations in de artsen- en de technische ruimte (zie figuur 3.2) is de gemeten data te 
bekijken met behulp van zelf ontwikkelde software. Zo is voor de visualisatie van de parameterdata 
het programma NEODAT [ASS-93] ontwikkeld. Een voorbeeld van een NEODAT-scherm is 
weergegeven in figuur 3.7. 
Het programma WaveView [HUL-95] maakt het bekijken van gemeten golfdata mogelijk. De 
golven kunnen bekeken worden over een korte tijdsduur, waarbij het detail duidelijk wordt, of juist 
over een langere periode om trends of variabiliteit te onderzoeken. In figuur 3.8 is dit weergegeven 
voor het ECG, ABP en de impedantie over de borstkas. Deze laatste wordt gemeten tussen twee van 
de drie ECG-elektroden en is onder andere afhankelijk van het longvolume. Het impedantiesignaal 
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kan daardoor worden gebruikt voor het registreren van de respiratiebewegingen, wat de hier 
gebruikte afkorting (RESP) verklaart. 

ECO 

FIESP 

.100 

-
0 

.1 ?9!1-·.l0-.13 .tel: 2!1: .1!1 El4od :? 
<PgUp) Terug <Pg Dwn> Uooruit <A> Auto on <P> Print <Eac> StaD 

figuur 3.8: Vzsualisatie van de golfvonnen van ECG, impedantie (RESP) en arteriele bloeddruk (ABP) 
over 30 seconde~~ door WaveVzew. 

Aan de hand van deze visuele check beslissen artsen welke stukken van de gemeten data interessant 
en bruikbaar zijn voor verdere analyse. Dit geven zij dan aan met behulp van het database
programma NEOBASE [MEU-94]. Deze database bevat tevens alle patiëntgegevens die worden 
ingevoerd door de verpleging. Hiervoor zijn de twee werkstations op de Intensive Care zalen 
beschikbaar. Eens in de drie dagen wordt automatisch die data vexwijderd die niet als interessant is 
aangemerkt. Dit wordt verzorgd door het datastation, een PC-486 die een continue batch-job 
afwerkt. Het datastation zorgt tevens voor een juiste structuur van de gemeten datafiles op de 
fileserver. Daarnaast voert het direkt een aantal analyses uit op zojuist gemeten data. Dit is een 
eerste aanzet naar online analyse, die wellicht in de toekomst verder uitgewerkt wordt met behulp 
van speciale Digital Signal Processing (DSP) chips. Het is mogelijk om de taken parallel te 
veiWerken door meerdere datastations, door een willekeurig werkstation te laten fungeren als 
tweede datastation. 
Om golfdata en parameterdata goed te kunnen vergelijken, moet de tijd voor deze twee typen 
signalen exact overeenkomen. Dit is gerealiseerd door in het PhyDAS een klok te installeren, die de 
Preset Scaler (zie § 3.2.2) aanstuurt en tevens zijn tijd met een update van drie seconden in een file 
op de server schrijft. Het parameterstation en het datastation maken hun systeemtijd gelijk aan de 
tijd in deze file, zodat dezelfde tijd gewaarborgd blijft voor alle datastromen. 
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3.3 Aanpassingen aan het acquisitiesysteem 
Er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd aan de software van het acquisitiesysteem. De 
belangrijkste worden hieronder kort genoemd. 
Het visualisatie-programma WaveView is uitgebreid met een meer gebruiksvriendelijk 
invoerscherm. Bovendien worden de ingevoerde parameters (datum, tijdstip, bednummer, etc) 
bewaard in deuser-directory op het NoveH-netwerk (filenaam 'F:\WA VEVIEW.CFG'). Op deze 
manier krijgt elke gebruiker automatisch zijn eigen configuratiefile, die aangeeft welk stuk data de 
laatste keer bekeken is. Bij het starten van het programma verschijnt automatisch dat stuk data 
opnieuw op het scherm. 
Het programma is nu ook in staat om een gemeten dataset 'als een film' stuk voor stuk achter elkaar 
te laten zien. Zo kunnen artsen die op zoek zijn naar een interessant stuk data in een lange dataset 
dit gemakkelijk doorzoeken. De afspeelsnelheid is instelbaar. 

Er is een eerste aanzet gegeven om de batch-verwerking op het datastation makkelijker te kunnen 
volgen. Tot nu toe bestond de batch-job uit een serie programma's met ieder hun eigen 
schermindeling. Dit is gewijzigd zodanig dat steeds zichtbaar is welk proces actief is, alsmede de 
status van dat proces. Tevens is te zien welke processen op eventuele parallelle datastations actief 
zijn. 
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Dit hoofdstuk behandelt de mogelijke vervorming van de bloeddrukgolfvorm bij het 
gebruik van een catheter manometer systeem. In§ 4.1 zal worden geïnventariseerd aan 
welke eisen het CMS moet voldoen voor een juiste registratie van de bloeddrukgolfvorm 
van een pasgeborene. Daarna wordt een model voor het CMS opgesteld (§ 4.2), waaruit 
blijkt hoe de overdrachtsfunctie wiskundig beschreven kan worden. Tevens blijkt hieruit 
welke wiskundige parameters belangrijk zijn voor dit model en op welke manier ze van 
natuurkundige grootheden afhangen. Het model wordt vervolgens in een computer 
geprogrammeerd en als input wordt een gesimuleerde bloeddrukgolfvorm genomen 
(§ 4.3). Op deze wijze wordt inzicht verkregen in hoe het bloeddruksignaal als functie 
van de wiskundige parameters vervormd wordt. De volgende stap is het ontwikkelen van 
een meetmethode voor een werkelijk CMS, waaruit de wiskundige parameters bepaald 
kunnen worden (§ 4.4). Deze methode moet zowel in een laboratorium opstelling als in 
de klinische praktijk kunnen werken. Paragraaf 4.5 beschrijft de mogelijke invloed van 
de overige onderdelen van de gebruikte meetketen. In § 4.6 wordt beschreven hoe de 
meetmethode is geautomatiseerd, zodat een snelle procedure in de klinische situatie 
mogelijk is. Enkele mogelijke toepassingen van deze automatische meetmethode 
worden beschreven in§ 4.7. Tenslotte sluit § 4.8 het hoofdstuk af met enkele conclusies. 

4.1 Probleemstelling 

Een van de problemen bij een invasieve bloeddrukmeting met een catheter manometer systeem ligt 
in het feit dat de gemeten bloeddruk aan het begin van de catheter doorgegeven moet worden naar 
de druktransducer aan het eind van het slangensysteem. De bloeddrukgolfvorm kan tijdens deze 
weg vervormd worden, waardoor de bewakingsmonitor en het acquisitiesysteem geen correct beeld 
van de patiënt geven. De uit de golfvorm te extraheren parameters, zoals de systole en diastole 
bloeddrukwaarde, kunnen daardoor afwijken van de werkelijke waarde. 
De oorzaak van dit probleem ligt in het feit dat het catheter manometer systeem geen perfecte één
op-één overdracht heeft, maar gezien moet worden als onderdeel van een dynamisch systeem met 
een bepaalde overdrachtsfunctie, die de relatie tussen het ingang- en uitgangsignaal weergeeft. 
Deze relatie is in het algemeen afhankelijk van de frequentie van het ingangsignaal. 

figuur 4.1: De meetketen van de invasieve bloeddruk als een dynamisch systeem 

De ingang van dit dynamisch systeem is de bloeddruk die heerst in de arterie op de plaats waar de 
catheter zit (zie figuur 4.1). De uitgang vormt de bloeddruk zoals het acquisitiesysteem deze 



32 Catheter manometer systeem 

registreert. Volgens deze definitie bestaat het dynamisch systeem dus uit het CMS, de HP 
bewakingsmonitor, het PhyDAS en de elektrische verbindingskabels. Het is mogelijk om het 
dynamische systeem op te delen in deze vier deelsystemen, ieder met hun eigen overdrachtsfunctie. 
In dit hoofdstuk gaat de aandacht vooral uit naar het CMS, maar ook de andere onderdelen van het 
dynamisch systeem kunnen het bloeddruksignaal vervormen. 

Een catheter manometer systeem dat in staat is een bloeddruksignaal onvervormd door te geven 
moet aan bepaalde eisen voldoen. Om deze eisen te bepalen moet eerst gekeken worden naar de 
eigenschappen van de te meten bloeddrukgolfvorm. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het perifere 
bloeddruk signaal gemeten in de pols (arterie radialis) of enkel (arterie tabialis) van een 
pasgeborene, omdat deze op de NICU het meest gemeten wordt. In§ 2.1 zijn de kenmerken van een 
gemiddeld perifeer bloeddruksignaal van een pasgeborene reeds beschreven. In diverse andere 
studies [KLE-89], [GAR-81], [HIP-89] zijn analyses van de golfvorm in het frequentiedomein 
uitgevoerd. De conclusie hieruit is dat golfvormen van pasgeborenen vaak frequentiecomponenten 
tot circa 30 Hz bevatten. Dit betekent dat een nauwkeurige registratie van de neonatale 
bloeddrukgolfvorm een meetsysteem vereist die frequenties tot 30 Hz onvervormd kan doorgeven. 
Een voorbeeld van een bloeddruk spectrum van een pasgeborene is weergegeven in figuur 4.2. 
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figuur 4.2: Bloeddrukspectrum van een pasgeborene 

De vraagstelling is nu om een meetprocedure te ontwikkelen die inzicht kan verschaffen in de 
overdrachtsfunctie van het CMS en vervolgens aangeeft hoe groot de vervorming van het 
bloeddruksignaal en de daaruit geëxtraheerde parameters als gevolg hiervan zal zijn. Het moet 
mogelijk zijn deze procedure in de klinische situatie uit te voeren, omdat de overdrachtsfunctie van 
het CMS beïnvloed wordt door parameters die van patiënt tot patiënt kunnen verschillen en tevens 
tijdafhankelijk kunnen zijn. Daarom wil men de dynamische eigenschappen van een CMS tijdens 
een bloeddrukmeting kunnen bepalen. 
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4.2 Modellering van het CMS 

4.2.1 Inleiding 

Om een theoretische beschrijving van het catheter manometer systeem mogelijk te maken moeten 
enkele aannamen worden gedaan. De configuratie van het CMS met de verschillende componenten 
zoals de slangeljes, de driewegkraantjes en de catheter (zie§ 3.1.2), elk met hun eigen afmetingen 
en eigenschappen is te ingewikkeld om in één theorie te beschrijven. Als eerste aanname wordt het 
CMS daarom voorgesteld als één uniforme cylindrische buis, met een lengte die vele malen groter 
is dan de diameter. Bovendien wordt gesteld dat de lengterichting van de buis loodrecht op de 
richting van de zwaartekracht georiënteerd is. Verder wordt er van uitgegaan dat de vloeistof in het 
catheter manometer systeem homogeen en incompressibel is en dat de optredende schuifspanning 
evenredig is met de snelheidsgradiënt (zogenaamde Newtonse vloeistof). 
In de stromingsleer wordt voor het gedrag van de vloeistof in een dergelijk systeem de wet van 
Navier-Stokes afgeleid1

. Gezien bovenstaande aannamen betreffende de afmetingen en oriëntatie 
van het systeem is het geoorloofd de invloed van de zwaartekracht hierbij te verwaarlozen. 
Wanneer aangenomen wordt dat de vloeistof in de cylindrische buis geen roterende beweging 
maakt, kan de driedimensionele Navier-Stokes vergelijking gesplitst worden in twee 
deel vergelijkingen, één voor de beweging in axiale en één voor de beweging in radiale richting. Als 
tevens aangenomen wordt dat de wanden van de buis inelastisch zijn, beweegt de incompressibele 
vloeistof niet in radiale richting, zodat de radiale deelvergelijking vervalt. De axiale 
deelvergelijking kan dan voor enkele speciale gevallen opgelost worden. 

In dit onderzoek gaat de interesse echter niet uit naar een exacte beschrijving van de 
stromingsprofielen, waarbij de snelheid van elk vloeistofdeellje afhankelijk van zijn positie 
berekend kan worden, maar naar de dynamische eigenschappen van het systeem als geheel. Er is 
dan ook gekozen voor een theoretische beschrijving waarbij de vloeistofkolom in het CMS als één 
bewegend lichaam wordt gezien. De op de vloeistofdeeltjes werkende krachten worden hierbij 
beschouwd als resulterende krachten op het totale systeem. Deze theoretische beschrijving is los 
van deze inleiding opgenomen in de volgende paragraaf. 

4.2.2 Het CMS als gedempt tweede orde systeem 

Het CMS wordt voorgesteld als een inelastische holle buis met een lengte L en een binnenstraal r 
(zie figuur 4.3). De buis is gevuld met een incompressibele, homogene, Newtonse vloeistof met 
dichtheidpen dynamische viscositeit ll· De ene zijde van de buis is open en staat in verbinding met 
een vloeistofreservoir (het bloedvat). Aan de andere zijde bevindt zich de transducer. Deze heeft een 
membraan met een bepaalde compliantie. In dit model wordt dit voorgesteld als een verschuifbare 
onsamendrukbare afsluiting van de buis, die via een veer verbonden is met een punt dat in rust is ten 
opzichte van de buis. De verschuiving van de afsluiting geeft de axiale verplaatsing x van de 
vloeistofkolom weer. De veerconstanteSis afhankelijk van de compliantie van het membraan. 

1 Zie voor een afleiding van de Navier-Stokes vergelijking bijvoorbeeld [VOS-86]. 
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figuur 4.3: Weergave CMS in modelvonn 

De krachten op de vloeistofkolom als gevolg van de druk in het bloedvat worden verondersteld 
alleen in de bewegingstichting van de vloeistofkolom te werken. In de krachtenbalans worden de 
volgende drie krachten onderscheiden ( dikgedrukte variabelen zijn vectoren): 

Fin: De kracht die als gevolg van de druk Pin in het bloedvat aan het begin van het CMS op de 
vloeistofkolom wordt uitgeoefend. Hierbij geldt: 

(4.1) 

met A het kontaktoppervlak van het CMS met het bloedvat. De vector A is de vloeistofkolom 
in gericht. 

F ......,.: De wrijvingskracht van de wand die de vloeistofkolom ondervindt. Deze kracht werkt tegen 
de bewegingstichting van de kolom in en wordt recht evenredig met de grootte van de 
snelheid dx!dt verondersteld: 

dx 
F =-R-

wr dt (4.2) 

De evenredigheidsconstante R is de weerstandscoëfficiënt, die een maat is voor de demping 
van de beweging van de vloeistofkolom. 

F veer: De veerkracht van het membraan op de vloeistofkolom. Deze werkt ook tegen de 
bewegingstichting van de vloeistofkolom in en wordt recht evenredig verondersteld met de 
grootte van de verplaatsing x van de vloeistofkolom: 

Fveer = -SX (4.3) 

Uit de totale krachtenbalans volgt nu een ééndimensionale bewegingsvergelijking (daarom blijft de 
vectornotatie nu verder achterwege): 

(4.4) 

Hierin is M de totale massa van de vloeistofkolom. Invullen van ( 4.2) en ( 4.3) geeft: 
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d 2 x dx 
M-+R-+Sx =Fin 

dt2 dt 
(4.5) 

De verplaatsing x(t) vormt hierin het via de druktransducer gemeten uitgangsignaal, veroorzaakt 
door het ingangsignaal F ult). 

Bewegingsvergelijking ( 4.5) is precies die van een gedempt massa-veer systeem. Rietvan is 
bekend dat het beschreven kan worden met een gedempte 2e orde overdrachtsfunctie. Dit volgt met 
behulp van de Laplace transformatie (met de Laplace getransformeerde van f(t) gedefinieerd 

00 

alsF(s)- L (f(t))- Jo e-st f(t)dt)vanvergelijking(4.5): 

(Ms 2 + Rs + S)X(s)- Fin(s) (4.6) 

De complexe overdrachtsfunctie ( uitgangsignaal gedeeld door ingangsignaal) wordt: 

H(s) _ X(s) ... 1 
F;n (s) Ms 2 + Rs + S 

(4.7) 

Als het ingangsignaal F in(t) bekend is, dan is het uitgangsignaal x(t) via de Laplace transformatie te 
berekenen. Eerst wordt daartoe de Laplace getransformeerde Fin(s) van Fin(t) berekend. Het Laplace 
getransformeerde uitgangsignaal volgt dan uit: 

X(s) = H(s)Fin (s) (4.8) 

De uitgangx(t) is dan de inverse Laplace getransformeerde vanX(s): 

x(t)'"' L -1(X(s)) .. L -1(H(s)Fin(s)) = (h •Fin)(t) (4.9) 

Het rechterlid van bovenstaande vergelijking is de convolutie van h(t) en F in(t) en is als volgt 
gedefinieerd: 

(h *Fin )(t) = jh(-r:)Fin (t - -c)d-c (4.10) 
0 

Het signaal h(t) heet de impulsresponsie van het dynamische systeem. Deze naamgeving wordt 
duidelijk als het ingangsignaalF in(t) gelijk is aan de Dirac deltapuls ö(t): 

x(t) = jh(-c)ö(t- -c)d-c ... h(t) (4.11) 
0 

Dit volgt uit de zeefeigenschap van de Dirac deltafunctie. Hieruit volgt dus dat als de ingang van 
het dynamische systeem een deltapuls is, de uitgang gelijk is aan de inverse Laplace 
getransformeerde van de overdrachtsfunctie. 
De eigenschappen van een tweede orde systeem worden nu in het s-domein nader bekeken. Een 
ideaal dynamisch systeem heeft binnen de bandbreedte van het ingangsignaal een overdracht H(s) = 
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1, zodat het uitgangsignaal een exacte kopie is van het ingangsignaaL De vraag is hoeveel de 
overdrachtsfunctie van het CMS hiervan afwijkt en hoe de ideale situatie kan worden benaderd. 
Als de noemer van (4.7) nul wordt, gaat de overdrachtsfunctie naar oneindig, hetgeen een instabiel 
systeem aangeeft. Fysisch uit zich dit als een systeem dat bij elk ingangsignaal een sinusvormig 
uitgangsignaal vertoont (oscillatie). Dit wordt de eigentrilling van het systeem genoemd. De 
frequentie van deze eigentrilling is een belangrijke parameter voor de overdrachtsfunctie. 
De oplossingen s1 en s2 voors waarvoor de noemer van (4.7) nul wordt worden de polen van het 
systeem genoemd: 

(4.12) 

Het dynamische systeem wordt door de weerstand R, de veerconstante S en de totale massa M 
volledig en eenduidig vastgelegd. Hierop wordt later dieper ingegaan. 
De overdrachtsfunctie is afhankelijk van de frequentie van het ingangsignaaL Analyse in het 
frequentiedomein maakt dit inzichtelijker. V oor de overgang vanuit het I..aplace domein naar het 
frequentiedomein hoeft slechts s door jro te worden vervangen. Door tevens te vermenigvuldigen 
metS wordt H(jro) op 1 genormeerd voor ro = 0: 

H(jro) = Sj M 
(jro- s1)(jro- s2 ) 

(4.13) 

Als R = 0 (het systeem ondervindt geen weerstand, een fysisch onmogelijke situatie) dan volgt voor 
de polen: 

·[-!; s 2 = ±) -
1. M (4.14) 

De polen zijn liggen in het complexe s-vlak op de imaginaire as, die de stabiliteitsgrens vormt 
[STE-84]. Dit is in te zien door ( 4.14) in te vullen in ( 4.13): 

H('ro) = Sj M 
J SjM-ro 2 

(4.15) 

Dit gaat naar oo voor ro-v(S/M). Deze frequentie wordt de natuurlijke of ongedempte 
eigenfrequentie ûJo genoemd. Er geldt dus: 

(J) .. rs 
o VM (4.16) 

Dit is de frequentie van de eigentrilling van het catheter manometer systeem, waarmee het systeem 
gaat trillen als er geen weerstand zou zijn. Met behulp van (4.16) is (4.12) ook te schrijven als: 

s1•2 = ro 0 ( -ö ± -Jo2 -1) (4.17) 

waarbij ö de dempingscoëfficiënt is, gedefinieerd als: 
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2JMS 

Door (4.17) in te vullen in (4.13) kanH(jro) worden geschreven als: 

37 

(4.18) 

(4.19) 

De complexe overdrachtsfunctie H(jw) kan op de volgende wijze worden uitgedrukt in twee reële 
functies, namelijk de absolute overdracht of de modulus IHGoo )I en de fasedraaiing of het argument 
LHGw): 

H(jro) ... Re(H(jro )) + j Im(H(jw )) -IH(jro )I cos( LH(jro )) (4.20) 

met: 

(4.21) 

LH(jw) = arctan( Im(H(joo ))) = - arctan( 2000000 ) 
Re(H(joo )) ro~ - ro 2 

(4.22) 

Deze twee variabelen worden in het Bode-diagram van figuur 4.4 grafisch weergegeven als functie 
van de frequentie. De plot van de modulus IHvw)l geeft de versterkingsfactor en het argument 
LH(jw) geeft het faseverschil aan tussen uitgangsignaal en ingangsignaaL De modulus as van de 
bovenste plot en de frequentie as van beide plots zijn in het Bode-diagram logaritmisch uitgezet. 
In de modulus-plot is te zien dat het systeem voor frequenties ruim beneden de eigenfrequentie een 
vlakke overdracht vertoont. In de buurt van de eigenfrequentie wijkt de overdrachtsfuntie 
afhankelijk van de demping meer of minder af van deze ideale één op één overdracht. V oor 
frequenties boven de natuurlijke eigenfrequentie neemt lH Uw )I voor alle waarden van de demping 
continu af. Uit het fasediagram valt op te maken dat de frequentie waarbij de uitgang begint 'achter 
te lopen' bij de ingang afneemt naarmate de demping toeneemt. 
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figuur 4.4: Bode diagram tweede orde systeem 

Voor ö < lfzv2 vertoont llf(jro)l een maximum [C00-85]. Dit maximum wordt kleiner en ligt bij 
een lagere frequentie naarmate de demping hoger wordt. Bij ö = llzv2 verdwijnt dit extremum 
geheel. Bij deze waarde van de demping is de overdracht over een zo groot mogelijk gebied vlak. 
Het systeem wordt dan optimaal gedempt genoemd, omdat de overdrachtsfunctie in dit geval die 
van een ideale één-op-één overdracht het best benaderd (bij een vaste roo). Voor ö > llzv2 neemt de 
frequentie waarbij llf(jro )I kleiner dan 1 wordt af, naarmate de demping groter wordt. 

Samenvattend kan gesteld worden dat voor een systeem met een zo goed mogelijke overdracht, dat 
wil zeggen een systeem waarbij de vervorming van het ingangsignaal minimaal is, de natuurlijke 
frequentie gemaximaliseerd dient te worden. Bij een gegeven natuurlijke frequentie is de 
overdrachtsfunctie bij een dempingscoëfficiënt ö = lfzv2 optimaal. 

4.2.3 Relatie tussen wiskundige parameters en fysische grootheden 

In § 4.2.2 is een relatie gelegd tussen de wiskundige parameters 00o en ö, die het tweede orde 
systeem geheel vastleggen, en de fysische grootheden M (totale massa), R (weerstandscoëfficiënt) 
en S (veerconstante). In de volgende alinea's wordt beschreven waar deze drie grootheden in de 
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praktijk van afhangen. Dit geeft inzicht in hoe de dynamische eigenschappen van het catheter 
manometer systeem geoptimaliseerd kunnen worden. 

De massa M is de totale massa van de bewegende vloeistofkolom. Aan de hand van figuur 4.3 is 
eenvoudig in te zien dat voor deze parameter geldt: 

(4.23) 

De weerstandscoëfficiënt R kan als volgt afgeleid worden. Uit ( 4.2) blijkt dat R gelijk is aan de 
verhouding tussen de reactiekracht van F 'Wr die op de vloeistofkolom wordt uitgeoefend en de 
hieruit resulterende snelheid v = dx!dt. Deze verhouding is op de volgende manier om te schrijven 
naar de verhouding tussen het uit deze kracht afgeleide drukverschil !lP 'Wr en de resulterende 
vloeistofdebiet Q: 

(4.24) 

In eerste benadering wordt voor de verhouding tussen !lP en Q de Poiseuille weerstand Rpois 

genomen. Deze Poiseuille weerstand kan worden afgeleid2 uit de Navier-Stokes vergelijking onder 
aanname van een constante laminaire stroming van een homogene Newtonse vloeistof in een starre 
cylindrische buis (zie ook de aannamen in het begin van deze paragraaf). Er geldt: 

R = !l.Pwr - 8l}L 
Pois Q 1tr4 

(4.25) 

De weerstandscoëfficiënt R wordt hiermee: 

R = 8rcl}L (4.26) 

In werkelijkheid is de stroming in het CMS pulserend in plaats van constant. Hierdoor wordt R ook 
afhankelijk van de frequentie oo. Het Womersley-model houdt hier rekening mee. De behandeling 
van dit model valt echter buiten het kader van deze scriptie. Zie hiervoor bijvoorbeeld [MIL-82], 
pagina 101 tot en met 115. 
De veerconstante S van het systeem is hoofdzakelijk afhankelijk van de compliantie C. Deze is 
gedefinieerd als de verhouding tussen de volumeverandering ~V van het systeem en het 
drukverschil !lP veer over dit systeem die deze volumeverandering veroorzaakt: 

(4.27) 

Aan de hand van ( 4.3) is voor de veerconstante S te schrijven: 

S ""' !l.P"eer A = !l.P"eer A .., ( 1tr 2) 2 
x ~V/A C 

(4.28) 

2 Zie voor een afleiding van de Poiseuille weerstand bijvoorbeeld [MIL-82]. 
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Dit model gaat uit van een buis met een starre wand gevuld met een incompressibele vloeistof. 
Hierdoor is de samendrukbaarheid van het membraan van de transducer volledig verantwoordelijk 
voor de compliantie van het systeem. 
In werkelijkheid heeft het CMS flexibele slangen met een zekere samendrukbaarheid. Bovendien is 
de compliantie van de vloeistof in de slangen bij aanwezigheid van (micro )luchtbellen zeker niet te 
vetwaarlozen. Het model zal de compliantie C dus te laag in schatten en daardoor de veerconstante 
S ovetwaarderen. De waarde vanS wordt betrouwbaarder als de compliantie van het membraan van 
de druktransducer vervangen wordt door een totale compliantie waarin ook de samendrukbaarheid 
van de andere onderdelen (zoals de buiswand en de vloeistof) vertegenwoordigd zijn3

• 

Met behulp van (4.23), (4.26) en (4.28) zijn nu ook de eigenfrequentie Wo (via invullen in (4.16)) en 
dempingscoëfficiënt ö (via invullen in (4.18)) uit te drukken in de parameters r, p, T),L en C: 

(4.29) 

(4.30) 

Uit deze twee laatste uitdrukkingen is een verband tussen de dempingscoëfficiënt en de natuurlijke 
frequentie af te leiden: 

(4.31) 

Hieruit blijkt dat een verhoging van de eigenfrequentie (= verbetering van de overdracht) een 
verlaging van de demping impliceert, bij constante T), pen r. Zolang ö > lh.v2 draagt dit net als de 
verhoging van Wo bij tot een betere overdracht. Als echter ö < lh.v2 zorgt de verhoging van Wo voor 
een betere overdracht, maar werkt de verlaging van de demping hier negatief op. Het verhogen van 
de eigenfrequentie heeft echter in de praktijk de hoogste prioriteit, omdat de waarde van ö steeds 
minder invloed heeft op de vervorming van het inputsignaal naarmate Wo hoger wordt. Zie hiervoor 
de simulatiestudie beschreven in § 4.3. 

Uit ( 4.29) en ( 4.30) blijkt dat voor optimalisatie van de frequentieoverdracht de volgende methoden 
mogelijk zijn: 

Aanpassen van de len&te L 
Door het slangensysteem te verkorten gaat de eigenfrequentie omhoog, tetwijl de demping 
evenredig afneemt. De minimum lengte wordt uiteraard beperkt door wat in de klinische praktijk 
mogelijk is. De neonatale CMS is gezien de afmetingen van de patient korter dan de systemen voor 
volwassenen. Verder kunnen systemen die de bloeddruk in de pols (arterie radialis) of enkel (arterie 
tabialis) meten aanzienlijk korter zijn, dan de navellijnen die bij pasgeborenen regelmatig gebruikt 
worden voor het meten van de arteriële druk in de aorta (zie§ 3.1.2). 

3 Dit is mogelijk door een elek"trisch analogon op te stellen voor het model en hiermee een vervangingscompliantie te bepalen. 
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Aanpassen van de binnenstraal r 
De eigenfrequentie neemt weliswaar lineair toe met de straal, maar de demping neemt hiermee met 
de derde macht af. De straal is dus een belangrijke parameter voor optimalisatie van de 
dempingscoëfficiënt. De bovengrens voor r wordt voornamelijk bepaald door de buitenstraal van de 
catheter, die in de arterie moet passen. Met name bij de kleine arteriën van pasgeborenen is deze 
beperking belangrijk. 

Aanpassen van de compliantie C 
De invloed van de compliantie op de eigenfrequentie en de demping is gelijk aan die van de lengte. 
Verlaging van de compliantie is te bereiken door het membraan van de druktransducer zo stijf 
mogelijk te ontwerpen. Ook de stijfheid van de slangen dient zo groot mogelijk te zijn, wat strijdig 
is met de handzaamheid in de klinische praktijk. De belangrijkste en meest beïnvloedbare factor 
van de compliantie is de aanwezigheid van luchtbellen in de vloeistof. Het is belangrijk dat het 
CMS met zo min mogelijk luchtbellen gevuld wordt. 

Aanpassen van de dichtheid p 
Verlaging van deze grootheid veroorzaakt een toename van zowel ûJo als ö. De dichtheid is alleen te 
beïnvloeden door de soort flushvloeistof te wijzigen. De meest gebruikelijke vloeistof is 0,45% 
NaCl oplossing (p = 1,00·103 kglm~, maar ook een 5% glucose oplossing in water (p = 1,01·103 

kglm~ wordt gebruikt. Gezien deze geringe verschillen kan de dichtheid als een niet te wijzigen 
constante worden beschouwd. 

Aanpassen dynamische viscositeit u 
Dit is de enige grootheid die alleen de demping en niet de eigenfrequentie beïnvloedt, en kan dus 
interessant zijn om ö te optimaliseren zonder ffio te verstoren. Voor de viscositeit geldt net als voor 
de dichtheid dat hiervoor een andere flushvloeistof gebruikt moet worden. De dynamische 
viscositeit van de 0,45% NaCl oplossing is 0,88·10-3 kglms, en van de 5% glucose oplossing 
0,98·10-3 kglms. De theorie voorspelt een verhoging van de demping met 10% bij gebruik van 
glucose in plaats van de NaCl-oplossing. 

4.3 Vervorming van de bloeddrukgolfvorm 
Om de effecten van het CMS op de bloeddrukgolfvorm te bestuderen is een simulatiestudie 
uitgevoerd. Het CMS is hierin gemodelleerd als een tweede orde systeem, met als parameters de 
natuurlijke frequentie ûJo en de dempingscoëfficiënt ö. De simulaties zijn uitgevoerd met het 
softwarepakket DynaSim. Zie voor een beschrijving van het DynaSim-model appendix A. 

Als ingang van het model wordt een kunstmatige bloeddrukgolfvorm gebruikt, die representatief is 
voor de perifere golfvorm van een pasgeborene. V oor de eigenschappen van dit kunstmatige 
bloeddruksignaal is gebruik gemaakt van de gegevens in [GEV-94]. Er wordt veiWacht dat de 
uitgang meer op de ingang gaat lijken naarmatef0 (= ffio"27t) groter wordt (zie§ 4.2.2). Verder zal de 
faseverschil tussen in- en uitgang toenemen naarmate ö toeneemt. Bij een vaste fo zal de 
vervorming van het uitgangsignaal minimaal zijn bij ö = Yd2. Deze veiWachtingen blijken overeen 
te stemmen met de resultaten van de simulaties. Zie hiervoor figuur 4.5 en figuur 4.6. Uit een 
vergelijking tussen deze twee figuren blijkt verder dat de invloed van de demping op de vervorming 
van het signaal afneemt bij een toenemende eigenfrequentie 
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figuur 4.5: Vervonning bloeddruk go/foonn bij fo=l 0 Hz 

Zoals genoemd in § 4.2.2 worden componenten uit het bloeddruksignaal met een frequentie 
rondom de eigenfrequentie versterkt, indien ö < Y2V2. Dit manifesteert zich als het 'doorschieten' 
(overshoot) van het uitgangsignaal tot boven de topwaarde van het ingangsignaal4

• De snelste 
veranderingen in de tijd vinden plaats tijdens de systolische opgaande flank. Hier spelen de hogere 
frequentiecomponenten dus de grootste rol. Als een deel van het frequentiegebied van deze hogere 
componenten samenvalt met het gebied rondom de eigenfrequentie, dan zal de oversboot tijdens 
systole groter zijn dan tijdens diastole. Ook deze verwachting stemt geheel overeen met de 
resultaten van de simulatiestudie. Dit is goed te zien in figuur 4.5 voor ö = 0.1. 

Indien ö > YzV2 worden alle frequentiecomponenten van het ingangsignaal verzwakt. De 
verzwakking is groter voor de hogere frequentiecomponenten. Daardoor zal het systeem 
ingangsignalen met hoge frequentiecomponenten niet goed kunnen 'volgen'. Opnieuw wordt 
daarom verwacht dat het effect hiervan het grootst zal zijn tijdens de systolische flank. Dat deze 
verwachting overeenkomt met de simulatieresultaten blijkt duidelijk uit figuur 4.5 voor ö = 1.4. De 
topwaarde van de systole ligt lager dan bij het ingangsignaaL De uitgang loopt uiteindelijk wel naar 
de diastole waarde van de ingang toe, maar in deze simulatie is als ingang één enkele hartslag 
genomen, waarna de ingang constant de diastole waarde houdt. In werkelijkheid komt hierna 
natuurlijk de volgende systole, waardoor het systeem niet in evenwicht raakt. Hierdoor zal de 
diastole waarde van de uitgang hoger zijn dan die van de ingang. 

4 Mits HGro) op 1 genonneerd is voor ro = 0. 
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figuur 4.6: Vervorming bloeddruk golfoorm bij fo=50 Hz 

Uit het bloeddruksignaal kunnen een aantal parameters geëxtraheerd worden, zoals de systole en de 
diastole bloeddruk, steilheid van de systolische flank, etcetera. Op de NICU van het SJZ is wat 
betreft de bloeddruk vooral de systole en diastole waarde belangrijk voor de diagnostiek. Daarom 
zijn vooral de afwijkingen hiervan door vervormingen van het inputsignaal belangrijk. Deze 
afwijkingen zijn kwantitatief onderzocht door H. van Genderingen, M. Gevers en W. Hack in een 
vergelijkbare simulatiestudie als hierboven beschreven [HAC-90], [GEV-94]. Als ingang van de 
simulatie gebruikten zij een reeks bloeddrukgolfvormen van pasgeborenen die gemeten waren met 
een catheter tip manometer met een ±3 dB punt op minimaal 50 Hz. De vervorming door dit 
catheter manometer systeem is zo gering dat men de uitgang ervan als waarheidsgetrouwe ingang 
voor de simulatie gebruikt. De systole en diastole bloeddrukwaarde van de uitgang van de simulatie 
zijn in deze studie vergeleken met de ingang onder variatie van fo en ö. De gemiddelde procentuele 
afwijkingen van deze twee grootheden zijn in figuur 4.7 als functie vanf0 en ö weergegeven. 
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figuur 4. 7: Procentuele afwijkingm voor systole (Iuiks) m diastole (rechts) als JUnctie van fo e11 ö. 
Bron: [GEV-94]. 

Ook uit deze figuren blijkt weer dat de invloed van de demping op de vervorming afneemt bij 
toenemende eigenfrequentie. Tevens is het verschil in foutgevoeligheid tussen systole en diastole 
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duidelijk zichtbaar. Deze resultaten worden in dit afstudeeronderzoek gebruikt om, na meting vanf0 

en ö in de klinische praktijk, een uitspraak te doen over de te verwachten afwijkingen in systole en 
diastole. 

4.4 Meting van de overdrachtsfunctie in de klinische praktijk 

Om de dynamische eigenschappen van het CMS in de klinische praktijk te bepalen, wordt gebruik 
gemaakt van de zogenaamde flush-puls methode. Hierbij wordt een analyse van een 
impulsresponsie uitgevoerd. Immers de impulsresponsie h(t) is de inverse Laplace getransformeerde 
van de overdrachtsfunctie H(s). Laplace transformatie van de gemeten impulsresponsie is dus 
voldoende voor het bepalen van de overdracht. 
Bij dit onderzoek wordt aangenomen dat CMS goed kan worden beschreven als een tweede orde 
systeem (zie§ 4.2.2). Voor meting van de overdrachtsfunctie is het in dat geval voldoende om de 
natuurlijke eigenfrequentie ffio en de dempingscoëfficiënt ö te bepalen. De extractie van deze 
parameters is in het tijddomein mogelijk door analyse van de impulsresponsie van het systeem (zie 
§ 4.4.1). 

De flush-pulsmethode is een op het Sint Joseph Ziekenhuis ontwikkelde methode, die gebruik 
maakt van de speciale omstandigheden en apparatuur op de NICU [BRI-91 ], [I.AN-93]. Door de 
flushklep van het CMS (zie § 3.1.2) in te drukken en vervolgens zeer snellos te laten (bijvoorbeeld 
door het met de nagel te laten schieten), veert de afsluitende dop in axiale richting naar de patiënt 
toe. Hierdoor wordt de druk in het CMS kortstondig sterk verhoogd. Hierdoor is het mogelijk een 
pulsvormig inputsignaal op te wekken. De responsie van dit inputsignaal wordt door het 
acquisitiesysteem gemeten en opgeslagen, waarna analyse achteraf mogelijk is. Het probleem 
hierbij is dat het aangeboden inputsignaal slechts een benadering zal zijn van een Dirac-delta puls, 
zodat de vorm van de responsie zal afwijken van een impulsresponsie. Om inzicht te krijgen in de 
eisen waar de opgewekte puls aan moet voldoen, zodat de impulsresponsie voldoende benaderd 
wordt, is een simulatiestudie uitgevoerd (zie § 4.4.2). De flush-puls methode moet bruikbaar zijn 
tijdens een bloeddrukmeting in de klinische praktijk. De hiervoor noodzakelijke uitbreidingen op de 
meetmethode zijn beschreven in§ 4.4.3. 

4.4.1 Berekening van ro0 en ö uit de impulsresponsie 

Deze methode gaat er van uit de demping kleiner is dan één. Uit andere studies [BRI-91 ], [KLE-
89] is gebleken dat aan deze voorwaarden in de praktijk meestal is voldaan. Het tweede orde 
systeem wordt dan ondergedempt genoemd. De polen van de overdrachtsfunctie uit vergelijking 
( 4.17) zijn onder deze voorwaarde elkaars complex geconjugeerde: 

(4.32) 

Inverse Laptace-transformatie (met s=jro) van H(jro) geeft de impulsresponsie h(t) in het 
tijddomein. Voor een ondergedempt tweede orde systeem geeft dit voor h(t): 

(4.33) 

Deze impulsresponsie heeft de vorm van een gedempte oscillatie. Dit is weergegeven in figuur 4.8, 
waar tevens uit blijkt dat het oscillerend karakter verdwijnt voor ö 0!:: 1. De frequentie van de 
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oscillatie wordt de resonantie- of gedempte eigenfrequentie oor genoemd. Aan ( 4.33) is te zien dat 
geldt: 

ro, =ro 0 .J1-Ö2 (4.34) 

figuur 4.8: Impulsresponsies van een tweede orde systeem voor verschillende dempingen 

De extrema (kortweg pieken) van de gedempte oscillatie vallen op de volgende momenten: 

1 (.J1-Ö
2

) (k-1):n; t(k) = -arctan + metk=1,2,3, ... 
oo, ö oo, 

(4.35) 

Hierin is k het rangnummer van de piek van de gedempte oscillatie, zoals aangegeven in figuur 4.9. 
De resonantiefrequentie kan nu eenvoudig uit de tijdsduur tussen twee opeenvolgende pieken 
afgeleid worden. Dit resulteert in een reeks waarden voor de resonantiefrequentie uit één responsie. 
Door meerdere pulsen op te wekken kan dit voor elke responsie herhaald worden. Voor de 
resonantiefrequentie/,. ( = oo,/2Jt) berekend uit de opeenvolgende pieken k en k + 1 van de responsie n 
geldt: 

1 
(4.36) 

2(t(k + 1)n -t(k)n) 

De dempingscoëfficiënt wordt afgeleid uit de relatieve afname van de hoogte van de extrema 
h(t(/c)). Hiertoe wordt een parameter A(k) als volgt gedefiniëerd: 

A(k) = ln.,....--'1'--:--h_(t(_k)_J---o--h_(t(-,---k _+ 1_)n_).:__l 
n 1 h(t<k + 2)J-h(t<k + 1)J 1 

(4.37) 
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figuur 4.9: Impulsresponsie met piekûuiicatie 

Met behulp van ( 4.33), ( 4.35) en ( 4.37) volgt nu: 

(4.38) 

De analysemethode komt met de reeks frequentie- en dempingswaarden op de volgende manier tot 
een eindresultaat. Eerst wordt van de reeksenf,.(k)n en ö(k)n een gemiddelde per pieknummer k over 
het totaal aantal responsies N bepaald. Het voordeel van het bepalen van deze piekafhankelijke 
gemiddelden is dat afwijkingen in de responsvorm van de theoretische voorspelling hierin terug te 
vinden zijn. Zo zal het ingangsignaal een eindige tijdsduur hebben. Dit heeft met name gevolgen 
voor de gevonden frequenties en dempingen bij de lage pieknummers. Zie hiervoor ook § 4.4.2. 
Door te werken met de piekafhankelijke gemiddelden zijn deze afwijkingen te detecteren en is 
hiermee rekening te houden in het eindresultaat. De piekafhankelijke gemiddelden voor de 
resonantiefrequentie en demping zijn: 

(4.39) 

ö(k) = _!_ ± ö(kt 
N n•l 

(4.40) 

De bijbehorende standaarddeviaties af_k) en aö(k) zijn respectievelijk gedefinieerd als: 

N 

L[t,(k)- t,(k)n12 

n•l 

N-1 
(4.41) 
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N 

~ [ö(k)- ö(k)J2 

n•l 

N-1 
(4.42) 

Het eindresultaat van de analyse is het gemiddelde van de resonantiefrequenties en 
dcmpingscoëfficiënten over alle pieknummers en alle responsies: 

(4.43) 

N K.-2 

Ö = k ~Ö(k)n 
N 

(4.44) 

~(Kn -2) 
n•l 

Hierin is Kn het aantal pieken in responsienummer n. De respectievelijke standaarddeviaties zijn: 

N K.-1 k ~[fr- fr(k)n]
2 

[~(K, -1)]-1 

(4.45) 

N K,. -2 k ~[ö-ö(k)J2 

[~ (K, - 2) l -1 

(4.46) 

Hier kan er voor gekozen worden een bepaald pieknummer niet mee te nemen in het totaal 
gemiddelde, als het piekafhankelijke gemiddelde of standaarddeviatie van dit pieknummer 
duidelijk afwijkend is. 
Tenslotte kan uit deze uitkomsten de natuurlijke eigenfrequentie berekend worden: 

ç fr 
Jo=~ 

-vl-ö-

De standaarddeviatie afJ vanf0 is: 

(l-ö2 ) 2 o~, + f/ö2a~ 
(1-ö2)3 

(4.47) 

(4.48) 
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4.4.2 Afwijkingen van de impulsresponsie 

Zoals gezegd is de overdrachtsfunctie van een dynamisch systeem bekend door een Laptace 
transformatie uit te voeren op de impulsresponsie. Het probleem in de praktijk hierbij is dat voor het 
meten van de impulsresponsie een Dirac deltapuls aan de ingang moet worden gegenereerd. Zo'n 
een oneindig korte en oneindig hoge piek is fysisch onmogelijk te creëren. Een puls in de praktijk 
zal altijd een eindige tijdsduur en hoogte hebben. Dit heeft gevolgen voor het frequentiespectrum 
van zo'n puls. In een Dirac deltapuls zijn alle frequentiecomponenten van het hele spectrum in 
dezelfde mate vertegenwoordigd. In het frequentiespectrum van een puls in de praktijk zullen met 
name de hogere frequenties minder of niet aanwezig zijn. Hierdoor wijkt de responsie af van een 
perfecte impulsresponsie, waardoor de hierboven beschreven methode van bepaling van roo en ö 
minder betrouwbaar is. 
Om het effect van een pulsvorm die afwijkt van een deltapuls te analyseren, is gebruik gemaakt van 
het simulatiemodel dat beschreven is in § 4.3. Als ingangsignaal zijn een aantal verschillende 
pulsvormen gebruikt die meer of minder lijken op een Dirac delta puls. Als eerste is als ingang een 
genormeerde blokgolf is met lengte T genomen: 

{

_!_ voor - T < t < T 
/;n(t) = T 2 2 

0 elders 
(4.49) 

In de limiet voor r-o geeft dit de Dirac deltafunctie ö(t). In feite hebben we hier te maken met een 
opeenvolging van twee stapresponsies. De eerste is een positieve stap op t=-T(2, de tweede een 
even grote negatieve stap op t=T(2. Indien T voldoende klein is, komt de neergaande flank van de 
blokfunctie veel eerder dan dat de stapresponsie als gevolg van de opgaande flank is 'uitgedoofd'. 
Hierdoor is de uitgang een superpositie van twee stapresponsies met een tegengestelde ingang, die 
ten opzichte van elkaar een tijdsduur T verschoven zijn. Als T > 1//,. begint de responsie ten gevolge 
van de neergaande flank voorbij het eerste minimum van de responsie door de opgaande flank. Dit 
geeft een hoger gelegen eerste minimum vergeleken met die van een impulsresponsie. Dit is 
geillustreerd in figuur4.10, waarbij geldt dat/0=20 Hz, Ö=0.1 en T=0.06 s (>1/f,.). 

figuur 4.10: Responsie van een blokgolf als superpositie van 2 stapresponsies, voor fo=20 Hz, Ö=O.l en T=0.06 s. 
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In dit voorbeeld is een betrouwbare berekening van de dempingscoëfficiënt uit de eerste drie 
gevonden pieken niet mogelijk. Bovendien ontstaat na het eerste minimum een extra lokaal 
maximum als gevolg van de superpositie (in figuur 4.10 aangeduid met 'extra piek'). Dit komt 
doordat de helling van de stapresponsie door de opgaande flank hier positief is, terwijl het begin van 
de tweede stapresponsie sterker negatief is. Berekening van de eigenfrequentie uit de afstand tussen 
het eerste minimum en deze extra piek is natuurlijk niet betrouwbaar. Hetzelfde geldt voor de 
berekening van de eigenfrequentie tussen deze extra piek en het volgende minimum. 
Als 11(2!,.) s T s 1/fr zal deze extra piek niet ontstaan, omdat de helling van de beide stapresponsies 
dan negatief is. De plaats van het eerste minimum van de totale responsie wordt voomarnelijk 
bepaald door de stapresponsie van de neergaande flank, die T seconden later is begonnen dan de 
eerste stapresponsie. Daardoor zal de afstand tussen de eerste twee pieken van de totale responsie te 
groot zijn, waardoor de eigenfrequentie te laag geschat wordt. 
Als T s 1/(2!,.), dan verschuift de eerste piek naar links, omdat de neergaande flank van de blokgolf 
nu eerder komt dan het tijdstip waarop het eerste maximum van de stapresponsie zou vallen. De 
afwijking in de afstand tussen de eerste twee pieken vergeleken met die van een impulsresponsie is 
in dit geval kleiner dan de tijdresolutie van de simulatie (2 ms). 

Tevens is het effect op de responsie onderzocht als de ingang een Gauss-functie is, die het in de 
werkelijkheid opgewekte ingangsignaal beter benadert dan de blokgolf: 

1( t ) 2 

fin(t)= 
1 e-2 ~ (4.50) 

oJ2it 
De breedte van de Gauss golfvorm op halve hoogte is 2o. In de limiet voor o-o gaat deze functie 
net als de blokgolf naar de Dirac delta functie ö(t). Naarmate o groter wordt, zijn de hogere 
frequentiecomponenten minder in dit signaal vertegenwoordigd, waardoor de responsvorm emstig 
kan gaan afwijken van een pulsresponsie. De responsvorm van dit ingangsignaal met / 0=20 Hz, 
Ö=O.l en o=0.02 wordt weergegeven in figuur 4.11. 

figuur 4.11: Responsie van een Gaussisch verdeeld ingangsignaal voor f0=20 Hz, Ö=O.l en o=0.02. 
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Om het effect op de berekende eigenfrequenties en dempingen te bepalen zijn uit de responsies van 
de blok- en de Gaussfunctie voor elke piek de plaats en de hoogte bepaald. Vervolgens zijn de 
hieruit berekende resonantiefrequenties en dempingen vergeleken met de parameters / 0 en ö zoals 
die in de simulatie gekozen zijn. Hierbij is gevarieerd met fOt ö, T (voor de blokgolf) en a (voor de 
Gaussfunctie ). De resultaten van deze simulatiestudie zijn opgenomen in appendix B. Hieronder 
volgen de belangrijkste conclusies die uit de resultaten getrokken zijn. 

Voor de berekende eigenfrequenties kan geconcludeerd worden: 
• De procentuele afwijking neemt af met het rangnummer k van de piek. De plaats van de eerste 

piek is dus het minst betrouwbaar. 
• De procentuele afwijking neemt toe met ö. 
• De procentuele afwijkingen nemen toe met T respectievelijk a. 
• Indien T < 11('2fr) respectievelijk a < 1/( 4/,.) ligt de afwijking van de gemeten 

resonantiefrequentie tussen de eerste twee pieken ({,.(1)) binnen de meetnauwkeurigheid van de 
simulatie. De tijdresolutie van de simulatie bedraagt 2 ms. 

• Indien 1/(Lfr) s T s 1/f,. respectievelijk 1/{ 4/,.) s a s 11(2/,.) geeft /,.(1) een te lage waarde. 
• De afwijking voor een blokgolf als ingang is kleiner dan bij de Gaussfunctie indien T = 2o. 

Ten aanzien van de berekende dempingscoëfficiënten geldt: 
• De procentuele afwijking neemt af met het rangnummer k van de piek. 
• De procentuele afwijking neemt af met ö. 
• De procentuele afwijkingen nemen toe met T respectievelijk a. 
• Indien T < 11(2/,.) respectievelijk a < 11( 4/,.) ligt de afwijking van de gemeten demping tussen de 

eerste twee pieken (ö(1)) binnen de meetnauwkeurigheid van de simulatie. 
• De afwijking voor een blokgolf als ingang is kleiner dan bij de Gaussfunctie indien T = 2o. 

De belangrijkste algemene conclusie uit deze simulatiestudie is dat voor een goede benadering van 
de impulsresponsie de breedte van de aangeboden puls kleiner moet zijn dan 1/(2[,.). Aangezien[,. s 
fo kan als eis voor de breedte van de puls T geformuleerd worden: 

1 
Ts-

2fo 
(4.51) 

Indien in de praktijk natuurlijke eigenfrequenties van het catheter manometer systeem tot 50 Hz 
verwacht worden, moet de duur van de gegeven puls dus korter zijn dan 0.01 seconde. Aan de vorm 
van de responsies die opgewekt worden volgens de flush-puls methode is te zien dat deze 
maximale pulsduur regelmatig overschreden wordt. In dat geval is het aan te raden de eerste piek 
niet mee te nemen voor de berekeningen van[,. en ö. 

4.4.3 De overdrachtsmeting in de klinische situatie 

In de klinische situatie zit de catheter in een arterie van de patiënt. Het CMS blijft vaak langere tijd 
(soms een aantal dagen) zitten en gedurende die tijd kan de overdracht door diverse invloeden 
veranderen. Zo kan het aantal luchtbellen in het slangensysteem gedurende de tijd toenemen. 
Bovendien wordt hetzelfde systeem ook gebruikt om bloedsamples van de patiënt af te nemen. 
Eventueel overblijvende bloedstolsels kunnen de dynamische eigenschappen van het systeem 
beïnvloeden. 
De flush-puls methode moet in staat zijn de overdracht in deze klinische situatie te kunnen bepalen. 
Het te analyseren signaal bestaat nu uit de bloeddrukgolfvorm waar de impulsresponsies op 
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gesuperponeerd zijn. Dit heeft een aantal gevolgen voor de detectie en analyse van het signaal. Ten 
eerste moeten extrema als gevolg van het bloeddruksignaal onderscheiden worden van de pieken 
van een responsie. Daarnaast worden de impulsresponsies vervormd door de onderliggende 
bloeddrukgolfvorm. De mate van deze vervorming hangt af van het moment waarop de responsie 
wordt opgewekt. De responsie in de linkergrafiek van figuur 4.12 valt ongeveer samen met een 
systole, waardoor deze responsie sterk vervormd is. De rechtergrafiek van figuur 4.12 laat een 
responsie zien die samenvalt met de diastole helling. Wanneer de responsie tijdens deze helling 
plaatsvindt, is de vervorming minimaal, zoals ook in [BRI-91] is gerapporteerd. Alleen op deze 
responsies zijn betrouwbare analyses uit te voeren. 
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figuur 4.12: Impulsresponsie tijdens systole (links) en diastole helling (rechts). 

De diastole helling heeft wel invloed op de hoogten van de extrema in de gemeten oscillatie, 
waardoor de dempingscoëfficiënten ö(k) beïnvloed worden. Dit probleem is op te lossen door het 
signaal eerst te differentiëren [BRI-91]. Het is namelijk te bewijzen dat op identieke wijze als in 
( 4.36) en ( 4.38) de resonantiefrequentie fr en dempingscoëficiënt ö ook uit het afgeleide signaal kan 
worden bepaald. Bij differentiatie blijft van de lineair afnemende helling in de afgeleide alleen een 
horizontale rechte over (zie figuur 4.13). 
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figuur 4.13: lmpu/srespo11Sie tijdens diastole helling en zijn afgeleide 

De verticale verschuiving van de pieken van de afgeleide van de impulsresponsie die hierdoor 
ontstaat heeft geen invloed op de berekening van de demping. Immers in ( 4.37) zijn alleen de 
hoogteverschillen van de extrema belangrijk. 
Een nadeel van deze methode is dat bij differentiatie de signaaVruis verhouding kleiner wordt. Dit is 
geillustreerd in figuur 4.14, waarbij kunstmatige ruis met een amplitude van 1 mmHg is 
toegevoegd. Storingsvrije detectie van de extrema uit het afgeleide signaal wordt op deze manier 
moeilijker. 
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figuur 4.14: Impulsresponsie met ruis tijdens diastole helling en zijn afgeleide 

Vanwege dit probleem is in dit onderzoek gekozen voor een andere oplossing. Door met behulp 
van de kleinste kwadraten methode een rechte te bepalen die zo goed mogelijk de diastole helling 
benadert en deze van de gevonden responsie af te trekken, is het effect van de onderliggende 
diastole helling grotendeels verdwenen. De input van de least-square fit vormen de punten op de 
diastole helling vóór en na de responsie. Dit is geïllustreerd in figuur 4.15. 
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figuur 4.15: Benndering diastole helling met lineaire fit 

Een voordeel van deze methode is zoals gezegd een betere signaaVruis verhouding. Een nadeel is 
echter dat er een rechte lijn getrokken wordt door twee 'puntenwolken', terwijl daar tussenin geen 
punten voorradig zijn. Dit heeft een negatief effect op de betrouwbaarheid van de lineaire fit. Een 
foutief getrokken lijn beïnvloedt waarden van de berekende dempingscoëfficiënten, maar het 
vinden van de extrema wordt hierdoor niet bemoeilijkt. 

4.5 De invloed van de bewakingsmonitor op de bloeddrukgolfvorm 

In deze paragraaf wordt de invloed van de overige deelsystemen van figuur 4.1 op de 
bloeddrukgolfvorm besproken. Als eerste wordt de invloed van de HP-bewakingsmonitor bekeken. 
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De signaalbewerkingen die de monitor uitvoert, zijn reeds besproken in § 3.2.1. Door deze 
bewerkingen wordt zowel het bloeddruksignaal als de impulsresponsies beïnvloed. De grootste 
vervorming is afkomstig van het digitale filter met het -3 dB punt op 12.5 Hz. Dit filter kan de 
afwijking van met name de systolen van een bloeddrukgolfvorm verminderen in geval van een 
ondergedempt CMS, doordat het de oversboot enigszins compenseert. Voor een correcte 
overdrachtsmeting van het catheter manometer systeem dient dit filter echter worden uitgeschakeld. 
De overdracht van de HP-monitor wordt dan bepaald door het analoge 40 Hz filter aan het begin 
van de drukmodule. Volgens de fabrikant heeft de monitor dan een vlakke overdracht tot aan 40 
Hz. Om dit te testen is een elektrisch sinusvormig signaal aangeboden aan de ingang van de 
drukmodule. Omdat de drukmodule als ingang een met 2400 Hz gemoduleerd signaal verwacht, is 
door Hewlett Packard een speciale opzetmodule ontwikkeld die het sinusvormige signaal eerst 
moduleert. Met behulp van sinusoïdale frequentie analyse is op deze manier een poging gedaan de 
overdrachtsfunctie van de HP-monitor te bepalen. Het bleek echter dat de invloed van de 
opzetmodule te groot is voor een betrouwbare overdrachtsmeting. 
Naast de vervorming als gevolg van het filter in de bewakingsmonitor is zijn de DIA en AID 
conversies door de monitor en het PhyDAS mogelijke bronnen van verstoring. Zo produceert het 
sample & hold circuit een enigszins blokkerig signaal aan de uitgang van de analoge kaart op de 
monitor. De samplefrequentie en refreshfrequentie van de conversies zijn echter dermate hoog (500 
Hz) dat deze vervorming verwaarloosbaar is met die van het CMS en het analoge filter. Hetzelfde 
geldt wat dit betreft voor de overdracht van de elektrische bekabeling. De 12-bits AID conversies 
van de bewakingsmonitor en het PhyDAS zorgen wel voor een beperking van de resolutie in de 
bloeddrukwaarden. Bij een gain van 10 voor de conversie naar een TIL-signaal (zie § 3.2.1) 
betekent dat deze resolutie 25·10-3 mmHg bedraagt. 

4.6 Automatisering van de overdrachtsmeting 

4.6.1 Structuur van de software 

Voor de analyse van de impulsresponsies van het CMS is software ontwikkeld, die in staat is 
impulsresponsies te detecteren en te onderscheiden van ruis. Het tijdstip van elke piek van iedere 
responsie wordt bepaald en in een tweedimensionale array opgeslagen. Hetzelfde geldt voor de 
hoogte van alle gedecteerde pieken. Na afloop van de detectie berekent het programma de 
gemiddelden en standaarddeviaties van de resonantiefrequentie en demping per piek en voor het 
totaal (zie§ 4.4.1). 
Van het programma is een versie geschreven voor laboratoriummetingen en een versie die bedoeld 
is voor gebruik in de klinische situatie. In deze tweede versie verwacht de software een 
bloeddruksignaal gesuperponeerd op de impulsresponsie. Als een responsie is gevonden, wordt 
gecontroleerd of deze wel op de diastole helling valt. Is dit het geval, dan zoekt het programma 
punten op de diastole helling vóór en na de responsie om hiermee een lineaire fit te doen. De 
berekende rechte lijn wordt van de gevonden responsvorm afgetrokken, waarna de berekening van 
de diverse resonantiefrequenties en dempingscoëfficiënten plaatsvindt. Na het middelen van de 
uitkomsten wordt de natuurlijke eigenfrequentie berekend uit de gevonden gemiddelde 
resonantiefrequentie en de demping (zie§ 4.4.1). 
Aan de hand van de gevonden 00o en ö doet de software een voorspelling over de te verwachten 
minimale en maximale procentuele afwijking in systole, diastole en pols (systole minus diastole) 
bloeddruk. De resultaten van het onderzoek van H. van Genderingen, M. Gevers en W. Hack 
[GEV-94] (zie§ 4.3) zijn hiertoe in het programma in tabelvorm opgenomen. 
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4.6.2 Detectie van een responsie 

De software detecteert de responsie aan de hand van een reeks criteria. Een en ander is in figuur 
4.16 weergegeven in de vorm van een flowchart. Het begin van een responsie wordt herkend aan 
een piek in de tweede afgeleide van het signaal. Immers in theorie heeft de eerste afgeleide van het 
signaal aan het begin de impulsresponsie een discontinuïteit. De tweede afgeleide gaat in dit 
limietgeval op dit tijdstip naar oneindig. In de praktijk, waar de input geen perfecte deltapuls is, zal 
de tweede afgeleide op deze plaats zeer groot worden. Experimenteel is bepaald dat voor de situatie 
op de NICU van het SJZ de tweede afgeleide in de orde van 105 mmHg/s2 ligt. Komt de tweede 
afgeleide op een bepaald punt boven de drempelwaarde, die is vastgelegd op 5·104 mmHg/s2

, dan is 
het begin van een responsie gevonden. Voor een foutloze detectie van deze snelle veranderingen in 
het signaal is het noodzakelijk dat het te analyseren signaal op minimaal400Hz bemonsterd is. 

figuur 4.16: Algoritme van de responsie-detectie 

In de 'kliniekversie' van het programma wordt vervolgens gecontroleerd of dit punt op de diastole 
helling ligt. Het programma analyseert daartoe de samples die voorafgaan aan de responsie. Is de 
eerste afgeleide hier voor een minimum tijdsperiode van 0.02 seconde kleiner dan 0 mmHg/s en 
groter dan -100 mmHg/s, dan interpreteert de software dit als de diastole helling (die in de praktijk 
vrijwel altijd binnen deze grenzen valt). Valt de eerste afgeleide ergens buiten deze grenzen, dan 
wordt gecontroleerd hoe lang dit duurt voordat de afgeleide weer wel aan de gestelde voorwaarden 
voldoet. Indien dit binnen 0.02 seconde is, wordt deze tijdelijke afwijking van de gestelde norm 
geïnterpreteerd als afkomstig van ruis. Is deze periode echter langer, dan wordt ervan uitgegaan dat 
het gebied tussen de systole en de dicrotic notch voorafgaand aan de responsie bereikt is. Het 
programma stopt dan met zoeken naar de diastole helling en er wordt gecontroleerd of de tijdsduur 
van de gevonden diastole helling voldoende punten voor de lineaire fit bevat. 
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Voorafgaand aan de diastole helling moet een systole gedetecteerd kunnen worden. Deze wordt 
herkend aan een stijging met een minimum duur van 0.02 seconde. Als zowel een systole als een 
diastole helling gevonden zijn, mag worden aangenomen dat de responsie valt op de diastole 
helling. Vervolgens wordt gecontroleerd of het begin van de responsie niet te laat (afhankelijk van 
het hartritme) op de diastole helling valt. Is dit namelijk het geval, dan bestaat de kans dat het eind 
van de responsie samenvalt met de volgende systole, met als gevolg de in § 4.4.3 beschreven 
vervorming van het signaal. Als het begin van de responsie niet te laat valt, is in principe een 
geldige responsie gevonden en wordt begonnen met het zoeken naar de extrema hierin. 

4.6.3 Detectie van de extrema in een responsie 

De procedure hiervoor is weergegeven in figuur 4.17. Elk lokaal extremum wordt gedetecteerd door 
te kijken naar drie opeenvolgende samples met waarden sb s2 en SJ. De enige voorwaarde is dat de 
middelste van deze drie samples een absoluut minimum of maximum van dit trio is. Is dit het geval, 
dan wordt door deze drie samplewaarden een parabool (a:i + bx +c) getrokken. Voor de 
coëfficiënten van de parabool geldt: 

a=~ (s1 - 2s2 + sJ) 
b = ~(sJ -s1) 

c=s2 

(4.52) 
(4.53) 
(4.54) 

Hierbij valt t=O s samen met de middelste van de drie samples. Later rekent de software dit terug tot 
een tijdstip vanaf het begin van de te analyseren dataset. De plaats en hoogte van het extremum 
wordt dan bepaald door de top van de parabool. Op deze manier wordt de gemaakte fout in het 
tijdstip bij sampling op 400 Hz verkleind tot gemiddeld 2 ms [MUN-94]. Het tijdstip van het 
extremum wordt: 

b 
t =--

top 2a 

De hoogte van het extremum wordt: 

b2 
h =C--

top 4a 

(4.55) 

(4.56) 
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figuur 4.17: Algoritme voor het vinden van de extrema van een responsie 
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Als een extremum is gevonden wordt het getoetst aan een aantal criteria om te beslissen of dit 
extremum een piek van de impulsresponsie kan zijn. De belangrijkste criteria waaraan de extrema 
moeten voldoen zijn: 

• De tijdsduur tussen de pieken moet binnen bepaalde grenzen vallen. Deze grenzen worden 
bepaald door de frequentieband waarin de eigenfrequentie mag liggen. Deze frequentieband kan 
door de gebruiker van het programma worden aangepast. Het is zaak om de band zodanig te 
specificeren dat alle mogelijke eigenfrequenties hierin vallen. Als de bandbreedte echter te groot 
wordt gekozen, dan liggen de grenzen voor de tijdsduur dusdanig ver uit elkaar, dat teveel 
pieken geaccepteerd kunnen worden. Na elk gevonden extremum wordt de minimum en 
maximum tijdsduur aangepast volgens: 

.. d 4 .. d 1( ) 
tllj ",·euw • - tllj -··-' + - t 1 - t 1 1 5 """ 5 -

(4.57) 

Hierin zijn (tk- tk_z) de tijdsduur tussen de twee laatst gevonden extrema. Naarmate meer pieken 
gevonden zijn, worden de eisen voor het tijdstip van de eerstvolgende gevonden piek dus steeds 
strenger. Als een piek te vroeg komt (tijdsduur tussen dit en vorig extremum te kort) wordt deze 
door het programma genegeerd en gaat de software op zoek naar een volgende piek. Komt de 
eerstvolgende piek echter te laat, dan is heeft de software de gevonden responsie blijkbaar geheel 
doorlopen. De zoekprocedure wordt dan gestopt en de gevonden pieken kunnen geanalyseerd 
worden. 

• Een piek met een oneven volgnummer moet een maximum zijn en een even piek een minimum. 
Dit criterium is toegevoegd om het programma het eerstvolgend gevonden extremum te laten 
overslaan als de laatst gevonden piek vetworpen is. Immers als een gevonden minimum niet 
wordt geaccepteerd (omdat deze bijvoorbeeld te vroeg komt), zal gezocht moeten worden naar 
het eerstvolgende minimum dat wel voldoet. Een en ander is gei1lustreerd in figuur 4.18. 
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figuur 4.18: Voorbeeld van twee verworpen pieken 
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4.6.4 Controle van de gevonden extrema 

In de laatste fase van de detectie worden de gevonden extrema nogmaals geanalyseerd (zie figuur 
4.19). Als eerste wordt gecontroleerd of er minimaal drie pieken gevonden zijn. Immers voor het 
bepalen van de dempingscoëfficiënt uit een responsie zijn drie extrema nodig. Is hier aan voldaan 
dan wordt de lineaire fit uitgevoerd om de diastole helling met een rechte lijn te benaderen. Deze 
lineaire fit vindt plaats volgens de kleinste kwadraten methode. Als inputwaarden van deze least
square fit worden een aantal samples die voor en na de responsie op de diastole helling vallen 
genomen. Dit is tevens weergegeven in figuur 4.15. Deze rechte lijn wordt vervolgens afgetrokken 
van de gevonden responsie, zodat de invloed van de onderliggende bloeddrukgolfvorm grotendeels 
verdwenen is. 

figuur 4.19: Flowchart van de controle procedure 

Na deze procedure volgt de laatste check. Het hoogteverschil tussen de eerste twee pieken moet een 
minimum waarde van 10 mmHg hebben. Experimenteel is bepaald dat responsies die op juiste 
wijze zijn gegenereerd, ruimschoots aan deze voorwaarde voldoen. Is dit echter niet het geval, dan 
worden de eerste twee pieken geïnterpreteerd als ruis en wordt de derde piek nu de eerste piek. 
Vervolgens wordt de test herhaald, tenzij het aantal extrema door het afvallen van de eerste twee 
pieken nu lager is dan drie. In dat geval valt de responsie alsnog af. 

4.7 Toepassingen 

De ontwikkelde meetmethode en software bieden een manier om op een snelle en eenvoudige wijze 
een indruk te krijgen van de dynamische eigenschappen van het catheter manometer systeem in de 
klinische praktijk. Het programma geeft naast het gevonden gemiddelde en standaarddeviatie voor 
eigenfrequentie en demping ook aan hoe groot de te verwachten procentuele afwijkingen voor 
systole en diastole waarden zullen zijn. Met deze klinisch meer relevante uitkomsten kan de 
procedure gebruikt worden voor een kwaliteitscheck van een CMS tijdens een invasieve 
bloeddrukmeting. 

De flush-puls methode kan ook gebruikt worden voor vergelijking tussen verschillende typen van 
het catheter manometer systeem. In dit afstudeeronderzoek is dit bestudeerd voor verschillende 
configuraties van het CMS, die alle op de NICU van het SJZ gebruikt worden. Het doel is daarbij 
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niet om te bepalen welke overdracht van het CMS maximaal mogelijk is. Er worden dan ook geen 
uitgebreide maatregelen getroffen om de overdracht te optimaliseren, zoals bij in de literatuur 
beschreven laboratoriummetingen [GEN-94] vaak het geval is. Wel wordt getracht de hoeveelheid 
luchtbellen in de vloeistof klein te houden, maar dit is ook in de klinische situatie gebruikelijk. 

__!ype cathe!_~'-'--r -..,.,-------'b=in_nendiameter ["'-'-m"--'-m'-] ----':cle'-'-"ngte [mm) 
Viggo Neoflon (perifere catheter) 0.4 29 
Viggo Venfton (perifere catheter) 0.6 40 
Vygon 1270.05 (umbilical catheter) 1.0 400 
Gesco UCS 5 (umbilical catheter) 1.0 400 

tabel 4.1: Afmetingen van de gebruikte catheters 

Het systeem is getest in een laboratoriumsituatie met de laboratoriumversie van het programma, die 
geen bloeddruksignaal gesuperponeerd op de responsie verwacht. Er zijn metingen uitgevoerd met 
verschillende typen catheters en diverse soorten flushvloeistoffen. Zie voor een overzicht tabel 4.1 
en tabel4.2. 

Soort vloeistof p [kg/m1 (T =293 K) TJ (Pa·slJ!: =293 K) 
w -at-er _ __ ___ --=-------1~oo· iö3 1.00·10 

0,45% NaCI oplossing 1.00·103 0.88·10-3 
~ Glucose C?J>Iossing.;;r.. ___ _..;1..:.;;.0:..:..1·...:..10;;..3 

____ o:.:;.9;;.;:8;..;·1..;.0-3 __ _ 

tabel 4.2: Dichtheid en viscositeit van de gebruikte vloeistoffen 

Water wordt als flushvloeistof in de klinische praktijk niet gebruikt, maar is als extra vergelijkings
mogelijkheid toegevoegd. Momenteel wordt alleen een 0,45% NaCl-oplossing als flushvloeistof 
gebruikt. Bij de verpleging gaan echter stemmen op voor het flushen met een 5% glucose
oplossing. Dit heeft het volgende voordeel. Regelmatig raakt een CMS verstopt door stolsels in de 
catheter of elders in het systeem. Deze stolselvorming kan verminderd worden door de 
flushsnelheid te verhogen. Echter bij gebruik van de 0,45% NaCl oplossing kan flushen met een 
flow groter dan 0,5 mVuur leiden tot hypematriaemie van het kind (te hoog natrium gehalte in het 
bloed). F1ushen met een glucose oplossing kent dit probleem niet. Echter, over de gevolgen voor de 
overdracht bij het gebruik van glucose was uit de praktijk nog niets bekend. Theoretisch wordt een 
verhoging van de dempingscoëfficiënt ö verwacht, omdat de dynamische viscositeit 'l1 van de 
glucoseoplossing groter is dan die van 0,45% NaCl oplossing (zie ook § 4.2.3). Aangezien de 
demping meestallager is dan lhv2 betekent dit dus een verbeterde overdracht. De eigenfrequentie 
ffio wordt door de viscositeit niet beïnvloed. 
Voor elke catheter zijn met gebruik van de drie vloeistoffen (voor de navellijnen alleen NaCl
oplossing) enkele tientallen responsies geanalyseerd. Na een aantal responsies is het systeem steeds 
opnieuw met vloeistof gevuld. De resultaten voor de gemeten resonantiefrequenties zijn 
weergegeven in tabel 4.3, terwijl tabel 4.4 de gemeten dempingscoëfficiënten laat zien. De getallen 
geven het berekende gemiddelde en de standaarddeviatie aan, met tussen haakjes het aantal 
berekende resonantiefrequenties respectievelijk dempingscoëfficiënten waarover is gemiddeld. 

GescoUCS5 _______ __,.geen ~~'-r ----'::'VIg9C> Neofton•-'---Vi-'-::.199(). Ven:::fton:-=-:-_ ___:_.o~ 1270.05 
water 27:1:4 (414) 27 :t: 8 (213) 21 :1:4 (736) 
0,45% NaCI-oplossi)g 29 :1:4 (428) 40:1: 6 (324) 25 :1:3 (674) 15:1:2 (790) 15:t:2 (554) 

_5_%~2~~---~~~~·~~---4~7_:t:~5~~~~n~--3~2:t:5t290~1 _____ 3;;..5~:t:;..;3~($~~~----------------

water 
0,45% NaCI-oplossi)g 

5% guoo~.~ssi!lJ. 

tabel4.3: Resultaten voor de gemeten resonantiefrequenties 

o.38 :1: o.1 o 1221 1 o.22 :1: o.06 163n 
0.~ :1: 0.00 (222) 0.21 :1: 0.07 (569) 0.17 :1: 0.07 (643) 0.23 :1: 0.07 (431) 

0.15 :1: 0.06 (328) 
0.20 :1: 0.07 (336) 
0.12 :1: 0.00 (~_?'9) 0.41 :1: o.oo 1~21::.::0!..1 _..;.o·:..:..15::...;:t:;;.:0::.;.;.06:.::...l.,(465=1------------

tabel 4.4: Resultaten voor de gemeten dempingscoëfficiënten 
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De gemiddeld hogere dempingscoëfficiënt voor de Viggo Neoflon is te verklaren met de sterke 
afhankelijkheid van de straal r (zie vergelijking ( 4.30)), die bij deze catheter klein is. De 
eigenfrequentie (voor deze demping ongeveer gelijk aan de resonantiefrequentie) van dit type 
catheter is minder afwijkend, wat verklaarbaar is met het feit dat tevens de lengte L klein is (zie 
vergelijking (4.29)). Voor de lagere resonantiefrequenties van de beide navellijnen is waarschijnlijk 
de grote lengte verantwoordelijk. Een hierdoor te verwachten verhoging van de demping wordt 
gecompenseerd door de grotere straal. De verwachte iets hogere ö voor de 5% glucose oplossing 
wordt niet bevestigd door deze metingen. 

4.8 Conclusies 

V oor een onvervormde invasieve bloeddrukmeting bij pasgeborenen, moet het totale meetsysteem 
een vlakke overdracht tot circa 30 Hz hebben. Uitgaande van het tweede orde model blijkt uit de 
simulatiestudie dat de hoogte van de systole sterker beïnvloed wordt door het CMS dan de diastole. 
Bij een overgedempt systeem wordt de systole altijd lager en de diastole hoger dan die van het 
ingangsignaal. Een ondergedempt systeem leidt systematisch tot te hoge systolische waarden en te 
lage diastolische waarden. De invloed van de dempingsfactor op de overdracht neemt af naarmate 
de eigenfrequentie toeneemt. 

De flush-puls methode kan gebruikt worden om een overdrachtsmeting tijdens een 
bloeddrukmeting in de klinische praktijk uit te voeren. Uit testmetingen is wel gebleken dat eerste 
twee pieken van een responsie regelmatig afwijken van wat theoretisch verwacht mag worden. De 
mogelijke verklaring is dat de pulsduur niet kort genoeg is. Uit de simulatiestudie is gebleken dat 
deze voor correcte metingen van eigenfrequenties tot 50 Hz maximaal 0.01 seconde mag bedragen. 

De ontwikkelde software is in staat om impulsresponsies op de juiste wijze te detecteren en te 
analyseren. Het begin van een responsie kan alleen foutloos gedetecteerd worden als het signaal op 
minimaal 400 Hz bemonsterd is. Speciale ruisonderdrukkingsalgoritmen zorgen voor een 
betrouwbare detectie van de pieken in een responsie. Impulsresponsies die tijdens een 
bloeddrukmeting zijn gegenereerd kunnen worden onderscheiden van het bloeddruksignaaL Alleen 
die responsies die op de diastole helling vallen, worden geanalyseerd. Het gebruik van een lineaire 
fit voor aftrek van de diastole helling is een minder ruisgevoelige methode dan differentiatie. 
Door eerst de gemiddelde en standaarddeviaties van de eigenfrequenties en dempingen per 
pieknummer te bepalen, zijn duidelijk afwijkende pieken terug te vinden. De gebruiker kan dan 
kiezen om deze pieken niet mee te nemen in de berekening van de totaal gemiddelden. Op deze 
manier wordt de betrouwbaarheid van dit eindresultaat vergroot. 

Uit de metingen is gebleken dat voor de standaarddeviatie van de berekende gemiddelde 
eigenfrequentie fo en demping ö geldt: Or < 5 Hz en oö < 0.1. Tevens blijkt dat het ±3 dB punt van 
het catheter manometer systeem meestal lager dan 30 Hz ligt. Om dit punt te verhogen is de 
compliantie de belangrijkste grootheid die kan worden aangepast binnen de randvoorwaarden van 
de kliniek. Deze kan namelijk verlaagd worden door bij het vullen van het systeem met vloeistof te 
zorgen, dat het aantal (micro) luchtbellen in het systeem minimaal wordt. Het gebruik van het 
digitale filter op de HP-monitor met het -3 dB punt op 12.5 Hz kan bij een ondergedempt CMS de 
oversboot soms iets compenseren. Dit filter moet worden uitgezet om vervorming van de 
impulsresponsies te voorkomen. De invloed van het analoge filter van deze monitor vcrdient nadere 
aandacht. 
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In hoofdstuk 4 is beschreven hoe en in welke mate het catheter manometer systeem het 
bloeddruksignaal kan vervormen. Dit bloeddruksignaal wordt binnen het PINU-project 
onder andere gebruikt om ondeiZoek te doen naar bloeddrukvariabiliteit bij 
pasgeborenen. Hiervoor is in een eerder stadium een analysemethode ontwikkeld. De 
analyse van bloeddrukvariabiliteit vindt voornamelijk plaats in het frequentiedomein. 
Dit heeft als voordeel dat gemakkelijker naar frequentiespecifieke componenten gekeken 
kan worden. Zo kan het spectrum worden verdeeld in een hoogfrequent (rondom de 
respiratiefrequentie, ruwweg van 0.3 tot 1.5 Hz) en een laagfrequent deel (beneden de 
0.3 Hz). Zie voor de fysiologische achtergronden hiervan § 2.2. 
De vraag is nu of de vervorming van het bloeddruksignaal door het CMS de resultaten 
van de variabiliteitsanalyse kan beïnvloeden. Daarnaast kunnen deze resultaten wellicht 
ook beïnvloed worden door de analysemethode zelf. Hierbij is de vraag hoe en in welke 
mate dit gebeurt. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is de ontwikkelde methode 
grondig geanalyseerd. De methode maakt voor de analyse in het frequentiedomein 
gebruik van Discrete FourierTransformatie. Paragraaf 5.1 gaat in op de wiskundige 
achtergronden hiervan, waarna de analysemethode § 5.2 wordt beschreven. De 
mogelijke vervormingen van het spectrum als gevolg van deze methode zijn ondeiZocht 
(zie § 5.3). Er zijn enkele aanpassingen aan de methode doorgevoerd om de 
vervormingen te verkleinen. Deze worden in§ 5.4 beschreven. In§ 5.5 wordt ingegaan 
op de invloed van de signaalvervorming door het CMS op de resultaten van de 
variabiliteitsanalyse. Daarnaast is een alternatieve analysemethode ontwikkeld (§ 5.6), 
die een aantal essentiële problemen van de bestaande methode niet kent. Tot slot worden 
in § 5.7 een aantal technieken beschreven die gebruikt worden om deze resultaten te 
interpreteren. Voor één van deze programma's is binnen dit afstudeerproject een 
programma ontwikkeld. 

5.1 Spectraal analyse met behulp van Discrete FourierTransformatie 

5.1.1 Grafische en wiskundige uitwerking 

Om het bloeddruksignaal h(t) in het tijddomein te transformeren naar het signaal rn het 
frequentiedomein H(/) wordt gebruik gemaakt van de Fourier-transformatie: 

H(f)- Jh(t)e_2".ftdt (5.1) 
-oo 

De complexe grootheid H(/) heet de spectrale dichtheid. Volgens het theorema van Parsevalis de 
totale power in het tijddomein gelijk aan de totale power in het frequentiedomein: 

00 00 

fih(ttdt = fiH(ftdf (5.2) 
-GO -00 
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In de praktijk vindt de analyse plaats op een bemonsterd bloeddruksignaal met een sample interval 
!!J. De tijdspanne die dit tijddiscrete signaal bestrijkt is niet oneindig, maar heeft een grootte T. In 
deze zogeheten recordlengte T passen N - T / !!J samples. Het discrete signaal kan dan als volgt 

worden beschreven: 

k- 0,1,2, ...... ,N -1 (5.3) 

V oor transformatie van het signaal h1c is een discrete vorm van de Fourier transformatie nodig, die 
aan de hand van figuur 5.1 wordt uitgewerkt. In de linkerkolom van deze figuur staat steeds het 
signaal in het tijddomein, terwijl rechts hetzelfde signaal in het frequentiedomein is weergegeven. 
Merk op dat de gekozen h(t) even is, zodat H(/) reëel is. Dit maakt een grafische uitwerking 
eenvoudiger. 

(a) 

1111flllttftt11l.tll1111 
(b) 

~ 
(c) 

I w(t) 

I I 
(d) 

-T/2 T/2 

(e) 

1 I (f) 

IIIfifiiiiftiiiifiiiifi -,;r -T T 

(g) !~ 
figuur 5.1: Grafische uitwerking van de discrete Fourier trans{o1711iltie 
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Bemonstering in het tijddomein is een vermenigvuldiging van het continue signaal van figuur 5.1a 
met een trein van eenheidspulsen, met onderlinge afstand l!J (zie figuur 5.1b). Volgens het 
convolutietheorema betekent dit in het frequentiedomein een convolutie van het continue spectrum 
met de Fourier getransformeerde van deze pulstrein. Deze Fourier getransformeerde is weer een 
trein van pulsjes, nu met zowel hoogte als onderlinge afstand 1/ l!J. Het gevolg is dat het spectrum 
periodiek wordt met periode 1/l!J en geschaald wordt met een factor 1/l!J (zie figuur 5.1c). 
Het discrete signaal hk heeft zoals gezegd een eindige lengte T. Dit signaal wordt verkregen door het 
oneindige lange discrete signaal van figuur 5.1c te vermenigvuldigen met het rechthoekige window 
van figuur 5.1d. In het frequentiedomein wordt hierdoor geconvolueerd met de Fourier 
getransformeerde van dit window. Hierdoor wordt het periodieke spectrum enigszins vervormd 
(figuur 5.1e) en geschaald met een factor T. In§ 5.1.2 wordt hierop nader ingegaan. 
Het spectrum wordt nu bemonsterd met een sample interval !l/=1/T om een discreet spectrum te 
verkrijgen. Hierdoor wordt het signaal in het tijddomein geconvolueerd met een pulstrein met 
zowel hoogte als onderlinge afstand T (figuur 5.1f). Omdat deze afstand precies gelijk is aan de 
breedte van het rechthoekige window, wordt door de convolutie het signaal hk periodiek voortgezet 
met periode T (figuur 5.1g). Merk op dat hk nu geschaald is met een factor T. 
Het frequentiegebied [ -11(2/!J), 1/(2/!J)] wordt beschreven met N samples volgens: 

N N N 
n=--,-- +1, ...... ,--1 

2 2 2 
(5.4) 

DeN punten in het tijddomein beschrijven dus één periode van het periodieke signaal hk> terwijl de 
N punten in het frequentiedomein één periode van het periodieke spectrum beschrijven. 

Om tot een wiskundige beschrijving van de discrete Fourier transformatie te komen wordt de 
integraal uit (5.1) benaderd volgens: 

Hierbij is gebruik gemaakt van (5.3) en (5.4). De discrete Fourier transformatie is hierin 
gegedefinieerd als: 

n = O, .... ,N -1 (5.6) 

Hn is de discrete spectrale dichtheid in het frequentiegebiedje of frequentiebin rfn-lhAJ, fn+~. 
Voor de wiskundige consistentie is het gebruikelijk om het binnummer n van 0 tot N-1 te laten 
lopen en niet van -(N/2) tot (N/2)-1. Aangezien het spectrum periodiek is maakt dit verder geen 
verschil. 
De discrete vorm van het theorema van Parsevalluidt: 

(5.7) 

De totale power in het tijddomein is een benadering van de continue 'mean squared amplitude' 
[PRE-88] over de recordlengte T: 
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(5.8) 

5.1.2 Spectralleakage 

Een van de effecten van een discrete Fourier transformatie is dat het signaal in het tijddomein buiten 
het te analyseren stuk (met recordlengte 1) periodiek wordt voortgezet (zie figuur 5.1). Dit zal een 
perfecte beschrijving van het oneindig lange discrete signaal zijn, als het signaal inderdaad 
periodiek is met periode T. In het algemeen zal aan deze voorwaarde echter niet voldaan zijn. Het 
gevolg hiervan in het tijddomein is weergegeven in figuur 5.2. 

figuur 5.2: Periodieke voortzetting van een hannonisclz signaa~ waarbij de recordlengte T geen veelvoud 
is van de periode Th 

Het spectrum wordt hierdoor uiteraard ook vervormd. Dit is als volgt in te zien: zoals genoemd in 
§ 5.1 wordt, om een eindige dataset te verkrijgen, het discrete signaal vermenigvuldigd met een 
window w(t) van de volgende vorm: 

( ) 
{

1 voor ltl < T 
w t - 2 

0 elders 

(5.9) 

Het tijdstipt = 0 is hierbij halverwege de dataset gekozen1 (zie ook figuur 5.3). Het spectrum wordt 
door deze vermenigvuldiging geconvolueerd met de Fourier getransformeerde W(f) van dit window 
w(t): 

W(f) = jw(t)e-2lliftdt = J e-21tiftdt ... Tsin(rr.Tf) 
-oo -T/2 rtTf 

(5.10) 

Dit wordt ook wel genoteerd als TSinc(rtT.f). 

1 Een verschuiving van de oorsprong leidt slechts tot een faseverandering van de Fourier-getransfonneerde. De fase wordt echter in dit 
onderzoek verder geheel buiten be.<;chouwing gelaten. 
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figuur 5.3: De functie waannee de dataset in tijddomein vennenigvuldigd wordt om een eindige dataset te 
verhijgen (links) en zijn Fourier-getransfonneerde (rechts). 
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Stel dat het signaal h(t) periodiek is met periode Th, bijvoorbeeld h(t) ... cos(231:t I T") (zoals in 
figuur 5.2). Het continue spectrum bestaat dan uit een piek op f = 1/Th en een piek op f = -1/Th. Na 
de convolutie ontstaat rondom de plaats van elke piek de Sinc-functie van de rechtergrafiek van 
figuur 5.3, met het maximum op f = ±1/Th. 
Stel nu dat de recordlengte T zo is gekozen dat geldt: T = mTh (m EN). Als vervolgens het 
spectrum bemonsterd wordt met sample interval 1/T, dan blijkt dat steeds exact op de nul 
doorgangen van de Sinc-functie bemonsterd wordt, behalve op f = ±l!Th = ±m/T, waar de Sinc
functie zijn absolute maximum heeft. Hieruit blijkt dat in dit geval zowel het continue als discrete 
spectrum slechts bestaat uit pieken op f = ±1/Th. 
Als echter de recordlengte zo gekozen is dat T geen veelvoud van Th is, zullen de nul doorgangen en 
het maximum op f = ±1/Th niet samenvallen met de samplepunten n/T (n E Z). Dit is voor het 
gebied rondom.f=l/Th geïllustreerd in figuur 5.4. Het effect is dat in het discrete spectrum de pieken 
op f = ±l!Th zijn "doorgelekt" naar de omgeving. Vandaar dat dit verschijnsel spectralleakage 
wordt genoemd. 

figuur 5.4: Voorbeeld van spectralleakage. Het maximum op f=l!I'h en de nuldoorgangen van de Sûzc
functie vallen niet samen met de samplepwzten (aangegeven met pijlen). 

Spectralleakage neemt af als de Sinc-functie sneller afloopt naar nul. Aan figuur 5.3 is te zien dat 
dan de recordlengte T moet toenemen. Bij een vaste T kan de vorm van speetral leakage verder 
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worden gewijzigd door geen rechthoekig tijdwindow, maar een andere vorm voor w(t) te kiezen. 
Hierdoor verandert uiteraard ook W(f). In figuur 5.5 zijn een drietal veel gebruikte windows 
weergegeven. De bijbehorende vormen van speetral leakage van deze windows zijn weergegeven 
in figuur 5.6. 
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figuur 5.5: Enkele veel gebruikte tijdwuulows 

Het streven is een zodanige W(f) te creëren die zoveel mogelijk een Dirac deltapuls benadert. Het 
blijkt echter dat versmallen van de hoofdlob in figuur 5.6 bij een vaste T, altijd ten koste gaat van de 
snelheid waarmee de zijlobben naar nul gaan, en vice versa. 
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figuur 5.6: De vorm van spectralleakage bij verschillende tijdwuulows. De getoonde grafiek 
klat IW(f)l zien met het maximum genormeerd op 1. Dit is dus de vorm waarmee llf(f)l geconvolueerd 

wordt op een constante factor na. 

Kleine zijlobben betekent minder spectralleakage, maar een brede hoofdlob veroorzaakt een lager 
onderscheidend vermogen. Hoewel de samples in het frequentiedomein altijd M=l/T uit elkaar 
liggen, wordt de werkelijke resolutie dus bepaald door het gebruikte tijdwindow w(t). 
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5.1.3 Fast Fourier Transform 

Voor de discreteFouriertransformatie met N datapunten zijn in de orde van# operaties nodig. 
Rond 1965 is er door J.W. Cooley en J.W. Tukey een algoritme ontwikkeld, de Fast Fourier 
Transform (FFI), die de transformatie met ongeveer Nelog)V) bewerkingen kan uitvoeren [PRE-
88]. De rekentijd voor een discreteFouriertransformatie is hierdoor drastisch verminderd. In zijn 
originele vorm gaat de FFf uit van een complex tijddiscreet signaal h1c. Voor reële signalen is in een 
later stadium een speciale versie van de FFf (genaamd REAL-FFf [PRE-88]) ontwikkeld, die N 
getallen kan transformeren met ongeveer Y2Nelog)V) berekeningen. 

In de afleiding van (5.6) is het sampleinterval N als constant beschouwd. Hoewel er andere vormen 
van discreteFouriertransformatie zijn die deze veronderstelling niet doen [ROM-86], moet de data 
hieraan voldoen voor gebruik van het FFf -algoritme. Een tweede eis die de Fast Fourier Transform 
aan de data stelt, is dat N een macht van twee is. Er zijn diverse mogelijkheden om te zorgen dat 
hieraan wordt voldaan, waarvan er hieronder drie worden genoemd. 

1. Maak vóór het samplen N enT afhankelijk, zodat altijd voldaan wordt aan de relatie T - 2P !!J, 
met p E W. 

2. Er worden nieuwe tussenliggende samples berekend uit de werkelijke samples door middel van 
interpolatie. Het aantal berekende punten wordt zodanig gekozen dat er in Teen macht van twee 
aan samples passen. De recordlengte blijft dus constant, maar de samplefrequentie is 
toegenomen. In het frequentiedomein betekent dit dat de binbreedte !!/constant blijft, maar dat 
de maximale frequentiebiniN-I toeneemt tot de helft van de nieuwe samplefrequentie. 

3. Voeg na het samplen zoveel nullen aan het eind van de dataset toe totdatNeen macht van twee 
wordt. Deze techniek wordt zeropadding genoemd. De recordlengte T wordt op deze manier 
kunstmatig vergroot, terwijl de samplefrequentie ongewijzigd blijft. Dit betekent in het spectrum 
dat de maximale frequentiebin constant is, terwijl de binbreedte kleiner wordt. 

Uiteraard geniet de eerste methode de voorkeur, maar de voorwaarde die hiermee gesteld wordt aan 
Ten/ of N kan een ongeoorloofde belemmering zijn. Echter zowel zeropadding als interpolatie geeft 
aanleiding tot vervorming van het spectrum. Interpolatie introduceert altijd extra 
frequentiecomponenten, tenzij de functie waarmee gefit wordt exact gelijk is aan het continue 
signaal h(t). Zie hiervoor ook§ 5.3.2. 
Soms wordt ten onrechte geconcludeerd dat zeropadding de frequentieresolutie verhoogt, aangezien 
!!/= 1/T afneemt. Dat dit onjuist is kan als volgt worden ingezien: 

0 

figuur 5. 7: Wuuiow waannee de periodieke dataset in het tijddomein vermenigvuldigd wordt bij 
zeropadding. Het aantal samples wordt in een periode daardoor verhoogd van M tot N. 
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In feite wordt de periodiek voortgezette dataset in het tijddomein vermenigvuldigd met het 
periodieke window van de vorm van figuur 5.7. Het effect van zeropadding is dat het spectrum 
wordt geconvolueerd met de Fourier getransformeerde van dit periodieke window. Dit veroorzaakt 
weer een vorm van spectralleakage (zie § 5.1.2). Dit betekent dat de hoogten van de tussenliggende 
bins worden bepaald uit de hoogten van de originele bins en geven daarom geen nieuwe informatie. 
Zoals reeds genoemd in§ 5.1.2 wordt de werkelijke frequentieresolutie bepaald door de vorm van 
de spectralleakage. 

Een probleem bij discrete Fouriertransformatie is dat de standaarddeviatie van de discrete spectrale 
dichtheid in een frequentiebin altijd gelijk is aan de waarde van de discrete spectrale dichtheid in 
die bin [PRE-88]. Dit heeft te maken met het feit dat het aantal vrijheidgraden bij berekening van 
de spectrale dichtheid beperkt tot 1 is, onafhankelijk van het aantal datapunten N. Als N namelijk 
verhoogd wordt, neemt alleen het aantal frequentiebins en daarmee het aantal schatters voor de 
spectrale dichtheid toe. 
De standaarddeviatie kan verkleind worden met een factor vK door uit K naast elkaar gelegen bins 
de gemiddelde spectrale dichtheid te bepalen. Een andere manier om ditzelfde te bereiken is door 
door het stuk datasegment waarover de Fourier transformatie gedaan wordt te verdelen in K gelijke 
segmenten. Elk segment wordt apart getransformeerd en uit de spectra hiervan wordt een 
gemiddeld spectrum berekend. Deze reductie van de standaarddeviatie gaat ten koste van de 
frequentieresolutie. 
Door de segmenten half te laten overlappen is een verdere reductie van de standaarddeviatie 
mogelijk. Het aantal segmenten zal dan 2K -1 bedragen. De standaarddeviatie van het gemiddelde 
spectrum wordt op deze manier niet terug gebracht met een factor (2K -1) h, omdat de segmenten 
niet statistisch onafhankelijk zijn. Te bewijzen valt [CHI-78] dat deze reductiefactor (9(2K-1)/ll)h 
bedraagt, hetgeen nog altijd aanzienlijk groter is dan de factor vK in geval van de niet overlappende 
segmenten. 

5.2 Beat-to-beat meetmethode voor bloeddrukvariabiliteit 

In deze paragraaf wordt de meetmethode voor bloeddrukvariabiliteit beschreven zoals die 
momenteel gebruikt wordt binnen het PINU-project Het uitgangspunt is het digitale 
bloeddruksignaal (zie § 3.2). De variabiliteit in dit bloeddruksignaal wordt geanalyseerd in het 
frequentiedomein. Om tot een spectrum van de variabiliteit te komen worden de volgende 
signaalbewerkingen uitgevoerd, die ook figuur 5.9 zijn aangegeven. 

Als eerste wordt het te analyseren stuk bloeddruksignaal van lengte TtotaaJ (meestal enkele minuten 
lang) opgesplitst in datasegmenten die in het geheugen van de computer passen. Er wordt gewerkt 
met datasegmenten van 36 seconden, zodat het aantal samples in de data-array gelijk is aan 36 
maal de samplefrequentie van het acquisitiesysteem (momenteel 100Hz). 

Binnen elke hartcyclus van een datasegment wordt de systole en diastole in het bloeddruksignaal 
gedetecteerd. Voor het detectie algoritme wordt verwezen naar [MUN-94]. De eerste en laatste 3 
seconden van het datasegment overlappen met respectievelijk het vorige en volgende datasegment 
Dit is om te voorkomen dat een systole of diastole die precies op de grens van een datasegment valt, 
niet gedetecteerd kan worden. Trotaal is dus een veelvoud van 30 seconden. 
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figuur 5.8: Bloeddruksignaal over 5 seconden met hieruit geëxtraheerd systogram en diastogram, waarin 
de variabiliteit duidelijk zichtbaar is 
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Van elke systole wordt de plaats en hoogte in een array opgeslagen. De diastolen komen in een 
ander array. Eén element in het array correspondeert dus altijd met één hartslag. Vandaar dat deze 
techniek de beat-to-beat methode wordt genoemd. De reeks systole en diastole waarden worden 
beide als een nieuw signaal beschouwd. Een plot van deze signalen als functie van de tijd worden 
respectievelijk systogram en diastogram genoemd. Dit systogram en diastagram zijn in feite twee 
vormen van een bemonsterd bloeddruksignaaL Het sample interval & is hierbij niet constant, 
vanwege de variaties in het hartritme (hartritmevariabiliteit). 

Detectie systolen/diastolen Interpolatie 

Resampling REAL-FFT 

Laag doorlaat filter Correctie Parzen window 

Halfoverlappende segmenten Correctie laag doorlaat filter 

aftrekken DG-component Middeling over segmenten 

Parzen window Conversie naar An 

figuur 5.9: De signaalbewerkingen van de beat-to-beat metluxle 

Om de data naar het frequentiedomein te transformeren wordt gebruik gemaakt van de Fast Fourier 
Transform. Zoals beschreven in§ 5.1.3 stelt dit algoritme een aantal voorwaarden aan de data: 
• De datapunten moeten equidistant zijn {&constant). 
• Het aantal datapunten moet een macht van twee zijn. 
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Aan beide vo01waarden is in het algemeen niet voldaan. Om aan de eerste vo01waarde te voldoen, 
worden equidistante samples berekend uit de werkelijke samples met behulp van interpolatie. Dit is 
in feite dezelfde techniek die ook toegepast kan worden om een macht van twee aan datasamples te 
creëren (zie § 5.1.3). De hier gebruikte vorm van interpolatie is volgens het sample & hold principe 
(Oe orde fit): de waarde van de berekende sample is gelijk aan de waarde van de laatst gemeten 
systole/diastole. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in figuur 5.15. De sample & hold techniek 
introduceert hogere frequentie componenten in het spectrum (zie § 5.3.2). Deze hogere frequentie 
componenten worden onderdrukt door het sample & hold signaal te convolueren met het 
rechthoekige window (met oppervlak 1) dat is weergegeven in de linkergrafiek van figuur 5.10. 
Hierdoor wordt het spectrum vermenigvuldigd met de genormeerde Sinc-functie zoals afgebeeld in 
figuur 5.10, rechts. 

figuur 5.10: Links: het window waarmee geconvolueerd wordt in het tijddomein. Rechts: Filtereffect van 
diJ window in het frequentiedomein 

Het geconvolueerde sample & hold signaal wordt nu opnieuw bemonsterd ('resampling') met &= 
1
/ 6 seconde om de equidistante dataset te verkrijgen. 

Om de standaarddeviatie in het FFf -spectrum te verkleinen (ten koste van de frequentieresolutie, 
zie§ 5.1.3), wordt de equidistant gemaakte data nu opgesplitst in halfoverlappende segmenten met 
elk recordlengte T. 
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figuur 5.11: Vrer halfoverlappende datasegmenten Merk op dat in diJ voorbeeld 
het gebied tussen 5T/2 e11 T ttoaJ niet geanalyseerd wordt. 

V oor het aantal segmentenK E l!il geldt: 

(
2T - T) K - Trunc tow:; (5.11) 

Hierin is Trunc(x) de naar beneden op een geheel getal afrondende functie. Indien (2T totaal-T)IT ft l!il 
(zoals in het voorbeeld van figuur 5.11), dan wordt de lengte van de in werkelijkheid geanalyseerde 
data hierdoor kleiner dan T totaal· 

Om speetral leakage te verminderen wordt elk segment over de recordlengte T met het Parzen
window vermenigvuldigd. Dit gaat ten koste van de frequentieresolutie, die vaak wordt uitgedrukt 
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in tennen van de 'full width to half maximum value' (FWHM) van de hoofdlob van de Fourier
getransfomeerde van het tijdwindow figuur 5.6. De FWHM voor het rechthoekige window 
bedraagt ongeveer 1.2 maal de binbreedte, terwijl die voor het Parzen-window ongeveer 1.8 maal 
de binbreedte bedraagt. De frequentieresolutie neemt als gevolg van het Parzen-window dus met 
ongeveer een factor 1.5 af. 
Een ander nadeel van het Parzen-window is dat hierdoor speetral leakage vanuit de 0 Hz 
component (DC-component, gemiddelde waarde) kan ontstaan. Bij een rechthoekig window is dit 
nooit het geval. Immers, één van de samplepunten in het frequentiedomein valt altijd exact op 0 Hz. 
Daarom vallen in geval van het rechthoekige window de nuldoorgangen van de Sine-functie, die 
na convolutie rondom 0 Hz ontstaat, exact samen met de samplepunten (zie § 5.1.2). Echter, in 
geval van het Parzen-window ontstaat rondom 0 Hz een andere functie met nuldoorgangen die niet 
samenvallen met de samplepunten. Daardoor veroorzaakt de DC-component van het signaal nu 
wel spectralleakage. Aangezien de gemiddelde systole en diastole bloeddruk een factor 50 tot 100 
groter zijn dan de variabiliteit, wordt de amplitude van de eerste paar frequentiebins zeer sterk 
bepaald door deze leakage. Om dit te voorkomen wordt vóór het toepassen van het Parzen-window 
van elk segment de gemiddelde waarde afgetrokken. 

Indien het aantal datapunten N ( = 61) ongelijk is aan een macht van twee, wordt lineaire interpolatie 
gebruikt om N te vergroten tot de eerstvolgende macht van twee. De breedte van een frequentiebin 
blijft hierdoor gelijk (117), maar de maximale frequentiebin wordt vergroot tot de helft van de 
nieuwe (kunstmatige) samplcfrequentie. Zie hiervoor ook§ 5.1.3. 

Na deze stappen wordt elk segment apart getransfonneerd naar het frequentiedomein met behulp 
van de REAL-FFf. Het resultaat van het FIT algoritme is discrete spectrale dichtheid Hn (in 
mmHg) als functie van frequentiebinnummer n (zie§ 5.1.1). Vervolgens wordt Hn gemiddeld over 

deK segmenten om de standaarddeviatie te verkleinen met ongeveer een factor~ 9 K I 11 . 

Als gevolg van het gebruikte tijdwindow w(t) voor vennindering van spectralleakage is het FFr
spectrum met de Fourier getransfonneerde W(f) van w(t) geconvolueerd. W(f) bevat altijd een 
constante factor die gelijk is aan het gemiddelde van w(t). Door de convolutie is het gehele 
spectrum vennenigvuldigd met deze factor. Dit wordt eenvoudig gecorrigeerd door alle Hn's door 
het gemiddelde van w(t) te delen. 

Vervolgens wordt gecorrigeerd voor het convolutiefilter dat gebruikt is na resampling. Het discrete 
spectrum wordt daarbij gedeeld door de Fourier getransfonneerde van het gebruikte tijdwindow (zie 
figuur 5.10). Wellicht lijkt het dat het filtereffect hierdoor geheel wordt opgeheven. Dat dit onjuist 
is, wordt nader toegelicht in§ 5.3.3. 

Het is gebruikelijk om het slechts een halve periode van het periodieke spectrum af te beelden (van 
f = 0 tot f = 1/2~t). Om zo'n spectrum te creëren wordt gebruik gemaakt van de one-sided power. 
De continue one-sided power Plfn) in een frequentiegebiedje [{" -Y2!!/ ,fn +Y~ is gedefinieerd als: 

f. +'ht.{ 

P(/J = f!H(/)j 2 
+ jH(-ft df (5.12) 

t. -'ht.f 

De power in het frequentiegebiedje [ -fn -Y1Af , -fn +~ is nu in het frequentiegebiedje [{" -Y2!!/ , 
fn+Y~ opgenomen. Aangezien h(t) hier een reële functie is, geldt H(-f)- (H(/)r, zodat 
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lH(- ft -IH(ft. In het discrete geval is het frequentiegebiedje rfn-lfJP{, fn+~ de 

frequentiebin met binnummer n. De continue one-sided power P(f) wordt dan als volgt benaderd: 

(5.13) 

Hierin is de discrete one-sided power Pn gedefinieerd als: 

I 
11 2 

N 2H" N voorn -1,2, ... ,2 -1 

(5.14) 

Als fn = 0, dan vallen de frequentiebins lfn -Y28f, f,. +Yu\f] en [ -fn -Y28f, -fn +~ samen, zodat bij 
de one-sided power in dat geval de factor 2 ontbreekt. Het werken met de one-sided power Pn in 
plaats van de spectrale dichtheid Hn heeft het voordeel dat de Pn onafhankelijk is van de 
recordlengte T. 
De variabeleAn die wordt uitgezet als functie van de frequentie in het uiteindelijke spectrum wijkt 
enigszins af van de hierboven gedefinieerde one-sided power Pn: 

1~:1 voorn =0 

A" ... .J2P: ... I I 
2 ; voor n = 1,2, ... , ~ - 1 

(5.15) 

De grafiek waarbij An (in mmHg) staat uitgezet als functie van de frequentie (lopend van 0 tot 1!21:!.1 
Hz) geeft de amplitude van de variabiliteit als functie van de frequentie weer en wordt daarom het 
amplitudespectrum genoemd. De totale power is bij benadering gelijk aan de helft van de som van 
de kwadraten vanAn: 

(5.16) 

Hierbij is gebruik gemaakt van (5.7) en (5.8). Als voorbeeld geeft figuur 5.12 een 
amplitudespectrum van een gemeten systogram en diastogram van een pasgeborene op de NICU. 
De analyse is uitgevoerd over een periode TtotaaJ van 180 seconden. Dit is verdeeld in 5 
halfoverlappende segmenten met recordlengte T = 60 seconden. Voor de binbreedte geldt daardoor 
!!./ = 1/T = 0.0167 Hz. Door de resamplefrequentie van 6 Hz geldt voor elk segment N = 360. Dit 
wordt met interpolatie verhoogd tot 512. Hierdoor wordt de kunstmatige samplefrequentie 
verhoogd tot 512 * !!.f = 8.533 Hz. De maximale frequentiebin in het spectrum ligt daardoor op 
4.267Hz. 
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figuur 5.12: AmpliJudespectra van systogram en diastogram, gemiddeld over 5 halfoverlappende 
segmenten van 6() seconden. 
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In het spectrum van het systogram is duidelijk een piek zichtbaar rondom de respiratiefrequentie 
van dit kind, die ongeveer 0.75 Hz bedroeg. In het diastagram is deze piek minder duidelijk. Verder 
is tussen 0.05 en 0.5 Hz laagfrequente activiteit te zien. De grote piek beneden 0.05 Hz is het gevolg 
van een trend die in dit stuk bloeddruksignaal zit. Deze trend kan zijn oorsprong hebben in een zeer 
laagfrequent ritme of het gevolg zijn van een drift in de meetapparatuur. 
De deling door de Sinc-functie voor correctie van het convolutiefilter veroorzaakt de piek op 3 Hz, 
omdat de Sinc-functie daar zijn nuldoorgang heeft (zie figuur 5.10). Rondom 3 Hz is deze deling 
numeriek instabiel. 
Van het spectrum is alleen het frequentiegebied van 0 Hz tot de helft van de gemiddelde 
hartfrequentie (maximaal circa 1.5 Hz) zinvol te analyseren. Het feit dat het spectrum verder 
doorloopt en dat daar tevens amplituden groter dan nul te vinden zijn, is het gevolg van de beat-to
beat methode. Paragraaf 5.3 komt hier uitgebreid op terug. 
Het is gebruikelijk om een amplitudespectrum als een staafgrafiek af te beelden, omdat dit duidelijk 
aangeeft dat elke discreteAn geldig is voor de gehele frequentiebin ffn-Y2lif Jn+Y2MJ. Aangezien in 
dit geval het spectrum 256 bins bevat, wordt de resolutie van het beeldscherm van het werkstation 
benaderd. Om deze reden wordt het spectrum als een vaak op bovenstaande wijze afgebeeld, wat de 
suggestie van een continu spectrum wekt. Als 'ingezoomd' wordt op een deel van het spectrum, is 
het beter om een staafgrafiek te gebruiken. 

5.3 Vervorming van de spectra door de beat-to-beat methode 
De discrete spectra die van het systogram en diastagram op de in§ 5.2 beschreven wijze verkregen 
zijn, wijken af van de spectra van een vergelijkbaar continu signaal. Deze afwijkingen kunnen 
aanzienlijk van omvang zijn en aanleiding geven tot misinterpretaties. Eén oorzaak hiervan, speetral 
leakage, is al behandeld in § 5.1.2. Twee andere bronnen van vervorming worden hieronder 
genoemd. 
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5.3.1 Cardiac aliasing 

Volgens hetNyquist theorema kan een bandgelimiteerd signaal met een bandbreedte [-fc,fc] correct 
gereconstrueerd worden na bemonstering, indien voor het sample-interval & geldt: 

(5.17) 

Met andere woorden, indien een signaal bemonsterd wordt met een sample-interval &, dan worden 
componenten met frequenties tot aan dé Nyquist frequentie fc correct waargenomen. Hogere 
frequentiecomponenten zorgen ervoor dat de bandbreedte fb van het signaal groter is dan de periode 
van het periodieke spectrum (met periode 1/& =2/c), dat ontstaat door bemonstering (zie§ 5.1.1). 
Het spectrum in [ -fc, fc] gaat hierdoor overlappen met zijn periodieke voortzetting, zodat 
frequentiecomponenten van de naastliggende spectra aanleiding geven tot signaal binnen [-fc, fc]. 
Dit verschijnsel, dat aliasing wordt genoemd, wordt gei1lustreerd in figuur 5.13. 

figuur 5.13: Voorbeeld van aliasing in/zet frequentiedomein De bandbreedte fb van het zwarte spectrum 
is groter danfc waardoor overlap met de periodieke voortzettû1g (in grijs) ontstaat. 

In het algemeen kan gezegd worden dat een signaalcomponent met een frequentie /1o met nfc < / 1 ~ 

(n+ 1) fc, wordt waargenomen als een component met een frequentie fa1w waarvoor geldt: 

{
-nfc +ft 

falias = (n + 1)/c -ft 
indien n even 

indien n oneven 
(5.18) 

Bij het creëren van systogram en diastagram uit het bloeddruksignaal komt aliasing altijd voor. Het 
systogram en diastagram ontstaan na bemonstering van het bloeddruksignaal met een sample 
interval & = 60/HR, met HR het hartritme in slagen per minuut (bpm, beats per minute). Stel even 
dat het hartritme van een kind geen variabiliteit vertoont, zodat de Nyquist frequentie fc gelijk is aan 
de constante HR/120. Het gewenste effect van de bemonstering is dat door aliasing het met de 
hartslag periodieke gedeelte van het bloeddruksignaal verdwijnt. Dit periodieke gedeelte is te 
beschrijven met een Fourierreeks: 
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(5.19) 

Doordat bemonsterd wordt met een samplefrequentie die precies gelijk is aan de grondhannonische 
van dit periodieke signaal (HR/60), vallen alle componenten van de Fourierreeks via aliasing op de 
0 Hz component. Ze dragen dus alleen bij tot het gemiddelde van de diastolen en systolen. 
Alle andere componenten in het bloeddruksignaal dragen bij tot de variabiliteit. Hierin kunnen 
componenten zitten met een frequentie > fc, die ongewenste aliasing veroorzaken. In de praktijk 
treedt dit probleem bijvoorbeeld op als de frequentie van de Traube-Hering golven (gelijk aan de 
respiratiefrequentie, zie § 2.2) hoger is dan de helft van het hartritme. Dit komt met name bij 
pasgeborenen regelmatig voor [V00-90]. Het spectrum van figuur 5.14laat een voorbeeld hiervan 
zien. Dit kind had een gemiddeld hartritme van 140 slagen per minuut, zodatfc -1.15 Hz, en een 
gemiddelde ademhalingsfrequentie van 90 teugen per minuut(= 1.5 Hz). Volgens (5.18) wordt in 
het spectrum van het systogram een piek op 2* 1.15 - 1.5 = 0.8 Hz verwacht. 
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figuur 5.14: Spectrum van systogram met cardiac aliasing. De gemiddelde hartfrequentie bedroeg bij dit 
kind 2.3Hz, terwijl de respiratiefrequentie gemiddeld op 1.5 Hz lag. 

Aliasing ontstaat ook door de hogere hannonischen van de Traube-Hering golven. Over het effect 
hiervan is nog weinig bekend. Verwacht wordt echter dat de amplituden van deze hogere 
hannonischen dermate laag zijn, dat de vervorming van het spectrum verwaarloosbaar is vergeleken 
met bijvoorbeeld spectralleakage of resampling (zie§ 5.3.2). 
Uit dit praktijkvoorbeeld blijkt al dat in werkelijkheid ook het hartritme aan variabiliteit onderhevig 
is. De sampling is dan niet meer equidistant. Hierdoor mag eigenlijk niet meer worden gesproken 
over de Nyquist frequentie, omdat het Nyquist theorema uitgaat van equidistante sampling. In de 
literatuur wordt in plaats daarvan gesproken over 'half the mean heart rate'. De amplitude van de 
variabiliteit van het hartritme is echter meestal dusdanig klein, dat het Nyquist-theorema met 
succes kan worden toegepast (zie ook bovenstaand voorbeeld). 
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5.3.2 Resampling 

Om een equidistante dataset te verkrijgen (noodzakelijk voor de FFI) worden equidistante samples 
berekend uit de werkelijke samples. De gevolgen voor het spectrum worden aan de hand van het 
volgende voorbeeld uitgelegd. 

Stel het sinusvormige signaal dat in figuur 5.15 wordt voorgesteld met de onderbroken lijn, wordt 
bemonsterd met een sample-interval dat niet constant is. De samples worden in de figuur 
voorgesteld door zwarte blokjes. Het bemonsterde signaal heeft een periode T0 van 3.2 seconde 
(frequentie van 0.3125 Hz) en staat model voor een additief laag frequent effect op de bloeddruk. 
De gemiddelde samplefrequentie (die gelijk is aan de gemiddelde hartfrequentie) bedraagt 2 Hz. 

figuur 5.15: Voorbeeld van resampling 

De getoonde 9.6 seconden (3 perioden) zijn in de simulatie periodiek voortgezet tot een 
recordlengte T van 32 seconden. Door deze keuze is T exact gelijk aan 10T0, zodat er (in geval van 
equidistante sampling) geen speetral leakage optreedt (zie § 5.1.2). Bovendien is het aantal 
datapunten N een macht van twee (64), zodat geen extra bewerkingen nodig zijn om dit te 
bewerkstelligen. Met andere woorden: het discrete spectrum van deze dataset bij equidistante 
sampling is onvervormd en heeft alleen een piek op de binrond 0.3125 Hz met hoogte 1. Alle 
mogelijke vervormingen zijn het gevolg van niet equidistante bemonstering en resampling. 

Met behulp van de sample & hold techniek worden equidistante samples berekend. Het sample & 
hold signaal is weergegeven in figuur 5.15 als de ononderbroken lijn. Dit signaal wordt in deze 
simulatie opnieuw bemonsterd met een samplefrequentie van 8 Hz. Dit wijkt af van de in 
werkelijkheid gebruikte frequentie van 6 Hz (zie§ 5.2). De reden hiervoor is datNop deze manier 
over 32 seconden opnieuw gelijk is aan een macht van twee (256), met het eerder genoemde 
voordeel. De samplepunten zijn in figuur 5.15 aangegeven als open cirkeltjes. Over deze dataset 
wordt nu een Fourier-transformatie uitgevoerd. Het resultaat hiervan is weergegeven in figuur 5.16. 
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figuur 5.16: Spectrum va11 sinusvonnig signaal met ee11 frequentie 0.3125 Hz 110 resampling op 8 Hz. De 
recordle11gte bedraagt 32 secorulen. 
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De verklaring in de vervorming van het spectrum ligt in het feit dat het bemonsterde sample & hold 
signaal afwijkt van het oorspronkelijke sinusvormige signaal. Het sample & hold signaal heeft 
discontinuïteiten die hogere frequentiecomponenten introduceren. Deze hogere 
frequentiecomponenten zijn in het discrete spectrum sterker aanwezig naarmate de 
resamplefrequentie toeneemt, omdat de stapgrootte langs de tijd-as rondom een discontinuïteit dan 
afneemt, terwijl de grootte van de discontinuïteit (langs de y-as) gelijk blijft. Het is daarom 
verstandig om de resamplefrequentie zo laag mogelijk te kiezen, zonder extra aliasing te 
introduceren. Resampling met een frequentie gelijk aan de gemiddelde hartfrequentie lijkt daarom 
optimaal. Dit heeft echter het praktische nadeel dat de resamplefrequentie variabel wordt. 

De interpolatie die gebruikt wordt om het aantal datapunten N in een segment gelijk aan twee te 
maken, is in principe dezelfde techniek als die voor het equidistant maken van de dataset. Het 
verschil zit in het feit dat nu een lineaire interpolatie tussen twee opvolgende samples gebruikt 
wordt, terwijl bij het equidistant maken de sample & hold techniek toegepast wordt. Het 
geïnterpoleerde signaal vertoont in tegenstelling tot het sample & hold signaal geen 
discontinuïteiten. De interpolatietechniek introduceert daardoor minder hogere frequenties in het 
spectrum, maar vervorming treedt wel op. Als voorbeeld toont figuur 5.17 het spectrum van een 
cosinus met frequentie van % Hz, met recordlengte T = 9 seconde (dus geen speetral leakage) en 
samplefrequentie van 4 Hz, waardoor het aantal samples N = 36. Door interpolatie wordt N 
uitgebreid tot 64 samples, waarbij T gelijk blijft. Hierdoor wordt de kurutmatige samplefrequentie 
gelijk aan 64;g- 7.1 Hz. 
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figuur 5.17: Gevolg vanlineaire interpolatie voor een sinusvormig signaal met een frequentie van 8/9 Hz, 
bij een recordlengte van 9 seconde en een samplefrequentie van 4 Hz. 

5.3.3 Het gevolg van het convolutiefilter 

Zoals genoemd in§ 5.2 worden de hogere frequentiecomponenten, die geïntroduceerd worden door 
resampling, onderdrukt door het sample & hold signaal vóór resampling te convolueren met het 
window van figuur 5.10, links. Na Fourier-transformatie wordt het spectrum vervolgens gedeeld 
door de Fourier-getransformeerde van dit window, weergegeven in figuur 5.10, rechts. Hierdoor 
wordt het filtereffect weer ongedaan gemaakt, behalve voor die frequentiecomponenten die via 
aliasing in het spectrum van 0 tot 3 Hz terecht zijn gekomen. Na resampling op 6 Hz bedraagt de 
Nyquist-frequentie 3 Hz, hetgeen precies gelijk is aan de plaats van de eerste nuldoorgang van de 
Sinc-functie van figuur 5.10. Een component uit het signaal met een frequentie boven 3 Hz wordt 
vóór resampling vermenigvuldigd met een punt op een zijlob van de Sine-functie. Via aliasing 
komt deze component binnen de hoofdlob van de Sinc-functie te liggen. Bij de correctie in het 
frequentiedomein wordt deze component gedeeld door een punt op de hoofdlob, die een grotere 
waarde heeft dan de vermenigvuldigingsfactor van de zijlob. Het netto effect is voor deze 
component dus een verzwakking. 
Hieruit blijkt dat dit filter alleen in staat is componenten met een frequentie boven 3 Hz gedeeltelijk 
weg te filteren. Een geïntroduceerde piek op 1.7 Hz zoals in figuur 5.16 wordt in het geheel niet 
verzwakt. 

5.4 Aanpassingen aan de beat-to-beat methode 

De in§ 5.2 beschreven beat-to-beat methode was reeds geïmplementeerd door voorgangers binnen 
het PINO-project [MUN-94]. Na de in § 5.3 beschreven analyse van de vervorming van het 
spectrum als gevolg van deze methode zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze 
aanpassingen hebben als doel de vervorming van het spectrum te beperken. 

De belangrijkste aanpassing betreft het overbodig maken van de interpolatie, die nodig is om het 
aantal datapunten N gelijk aan een macht van twee te maken. Daartoe is de resamplefrequentie 
verlaagt van 6 naar 4 Hz, terwijl het aantal seconden dat geanalyseerd wordt in een datasegment is 
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verhoogd van 30 naar 32 seconden. Hierdoor wordt T totaal nu een veelvoud een 32 seconden. De 
lengte van elk datasegment blijft 36 seconden. Hierdoor is de overlap van een datasegment met zijn 
voorganger en opvolger geen constante meer. De reden voor deze variabele overlap ligt in het feit 
dat de golfdata is opgeslagen in blokken van 3 seconden (zie § 3.2.3). De lengte van elk 
datasegment moet daarom een veelvoud van 3 seconden zijn. De variabele overlap is geillustreerd 
in figuur 5.18. 
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figuur 5.18: Nieuwe datasegment-üulelüJg met variabele overlap 
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De datasegmenten zijn weergegeven boven de tijdas. De zwarte uiteinden van de datasegmenten 
stell~n de overlappende stukken voor. De onderbroken lijnen zijn de stukken die gebruikt worden 
voorde analyse. 
De totale dataset met lengte T totaal wordt nu opgesplitst in K halfoverlappende segmenten (zie 
paragraaf 5.2), waarvan de recordlengte Tin seconden gelijk is aan een macht van twee. Omdat 
Ttotaal een veelvoud is van 32 (macht van twee), kan de Trunc-functie van vergelijking (5.11) 
achterwege blijven. Met andere woorden: in T totaal passen nu altijd exact K segmenten. Aangezien 
zowel de resarnplefrequentie als de recordlengte T nu een macht van twee zijn, geldt dit ook voor 
het aantal datapunten N in een segment. Daarom is interpolatie niet meer nodig. 

De keuze voor 4 Hz als resarnplefrequentie komt voort uit het feit dat dit de laagste macht van twee 
is boven het maximale hartritme HR. Deze bovengrens ligt voor pasgeborenen op zo'n 180 bpm (= 
3 Hz). Een resamplefrequentie van 2 Hz zou daarom extra aliasing kunnen introduceren. Een 
hogere resarnplefrequentie (bijvoorbeeld 8 Hz) leidt tot meer vervorming van het spectrum, door 
introductie van extra frequentiecomponenten (zie 5.3.2). 

5.5 Invloed CMS op resultaten beat-to-beat methode 

Het bloeddruksignaal dat met de beat-to-beat methode geanalyseerd wordt voor meting van 
variabiliteit, kan vervormd zijn door het catheter manometer systeem. De vraag is of deze 
vervorming invloed heeft op de resultaten van de analyse. Nu de technieken die de beat-to-beat 
methode gebruikt duidelijk zijn, is een antwoord op deze vraag mogelijk. 

Een exact periodiek bloeddruksignaal zonder bloeddruk- of hartritmevariabiliteit kan wiskundig 
beschreven worden als een sommatie van harmonischen volgens vergelijking (5.19), met HR/60 de 
(constante) hartfrequentie. Het systogram en diastogram van dit signaal zijn constanten in de tijd, 
aangezien elke systole en diastole dezelfde drukwaarde heeft. Het eMS beïnvloedt de hoogte van 
de systole en diastole waarden (zie § 4.3) en daarmee dus de hoogte van de ne-component in de 
spectra. Deze ne-component wordt echter afgetrokken van het systogram en het diastogram (zie § 
5.2), zodat voor deze invloed wordt gecompenseerd. 

De natuurlijke eigenfrequentie van het eMS ligt in de praktijk op minimaal 10 Hz. Bij een 
ondergedempt systeem (0 < ö < 1) betekent dit dat het ±3 dB punt op minimaal5.4 Hz ligt2 (zie ook 

2 Dit kan gemakkelijk bewezen worden door in vergelijking (4.19) ö = 0 enH(jw)= 1.41 (= 3 dB) in te vullen. 
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het Bode-diagram van figuur 4.4). Voor een overgedempt systeem ligt dit punt lager, maar als 
uitgegaan wordt van ö < 2, is de ondergrens ongeveer 2 Hz. Hieruit kan direkt geconcludeerd 
worden dat sinusvormige laagfrequente golven ( <1 Hz), die op het periodieke bloeddruksignaal zijn 
gesuperponeerd niet vervormd worden door het CMS. Dit introduceert immers een piek in het 
spectrum van de bloeddruk die ver beneden het ±3 dB punt van het CMS ligt. 

Wanneer een sinusvormige laagfrequente golf echter gemoduleerd is met het bloeddruksignaal kan 
er wel sprake zijn van vervorming3

• Stel het laagfrequente signaal heeft een modulatiefrequentie fm: 

(5.20) 

Hierin stelt m de modulatiediepte voor. Voor n = 0 komt de modulatie weer neer op een 
superponerend effect. Door de modulatie ontstaan in het spectrum van de bloeddruk twee extra 
pieken rondom de frequentie van elke harmonische, namelijk op de frequentie n(HR/60)-fm en op 
n(HR/60)+/m, met n het nummer van de harmonische (zie figuur 5.19). Deze worden ook wel 
zijbanden genoemd. De extra pieken die boven het ±3 dB punt van het CMS liggen, worden 
versterkt of verzwakt, afhankelijk van de demping (zie figuur 4.4). 

figuur 5.19: Spectrum van gesimuleerd bloeddruksignaal zo1uler variabiliteit (HR = 150 bpm), 
gemoduleerd met sûzusvonnig signaal met fn, = 0.3125 Hz en m = 0.5. 

Alle zijbanden, behalve die rond 0 Hz, worden bij het bepalen van het systogram en diastagram 
door aliasing teruggeklapt naar ±fm Hz, omdat de zijbanden precies rondom n maal de 
samplefrequentie liggen. De hoogte van de piek op fm Hz in het spectrum van systogram en 
diastagram wordt dus bepaald door alle modulatiepieken van het hele spectrum. Deze hoogte wordt 
dus beïnvloed door versterking of verzwakking van de zijbanden van de hogere 
frequentiecomponenten. De grootte van deze invloed hangt af de bijdrage van de vervormde 

3 Er wordt hier alleen onde!ZOCht wat het effect is op een modulerende invloed. Of een dergelijke invloed ook daadwerkelijk aanwezig 
is, is nog weinig over bekend. 
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zijband tot de hoogte van de piek op fm Hz. Deze bijdrage is weer afhankelijk van de amplitude van 
de harmonische van het bloeddruksignaal, waar deze zijband naast ligt. Deze ampltitude neemt snel 
af met het nummer van deze harmonische (zie figuur 5.19 en ook figuur 4.2). De grootste bijdrage 
is afkomstig van de banden rondom 0 Hz, omdat de gemiddelde bloeddruk (circa 50 mmHg bij 
pasgeborenen) groter is dan de eerste harmonische (circa 20 mmHg). Als het ±3 dB punt van het 
CMS op minimaal 5 Hz ligt, worden alleen de zijbanden van de hogere harmonischen versterkt of 
verzwakt. De invloed hiervan op de hoogte van de piek op fm Hz wordt duidelijk gemaakt met het 
volgende voorbeeld (zie ook figuur 5.19): 

Stelfm = 0.3125 Hz,m = 0.5,HR = 150 bpm (2.5 Hz) en een CMS metf0 = 10Hz en Ö = 0.1 (+3 dB 
punt op 5.5 Hz). Dit betekent dat vanaf de derde harmonische (op 7.5 Hz) en de zijbanden daarvan 
(op 7.1875 Hz en 7.8125 Hz) vervorming optreedt. De amplitude van deze zijbanden zijn in dit 
voorbeeld 1 mmHg. De zijbanden worden door het CMS versterkt, de piek op 7.1875 Hz met een 
factor 2 en de piek op 7.8125 Hz met een factor 2.4. Dit veroorzaakt een toename van circa 6% in 
de hoogte op 0.3125 Hz in het systogram en diastogram. 

De conclusie hieruit luidt dus: bij bloeddrukvariabiliteit door sinusvormige laagfrequente golven 
( <1 Hz) kan alleen in geval van modulatie op het bloeddruksignaal de amplitude bij de 
modulatiefrequentie beïnvloed worden door vervorming van het CMS. Het effect hiervan ligt in de 
praktijk maximaal in de orde van procenten. In geval van superpositie wordt het spectrum in het 
geheel niet beïnvloed door het CMS. 

5.6 Een alternatieve meetmethode voor bloeddrukvariabiliteit 

Na inventarisatie en analyse van de in § 5.2 beschreven methode is een nieuwe methode voor 
analyse van bloeddrukvariabiliteit ontwikkeld. Uitgangspunt hierbij was het voorkomen van de 
vervorming van het spectrum door aliasing en niet equidistante sampling. 

5.6.1 Probleemstelling 

Uiteraard kan het bloeddruksignaal eenvoudigweg equidistant bemonsterd worden. Dit wordt zelfs 
al gedaan door het acquisitiesysteem (& = 0.01). Dit signaal kan in principe direct getransformeerd 
worden naar het frequentiedomein. Figuur 4.2 is hiervan een voorbeeld. Een analyse van 
laagfrequente signalen uit dit bloeddrukspectrum stuit op twee bezwaren: 
1. Het amplitudespectrum loopt van 0 tot 50 Hz, terwijl de interesse slechts uitgaat naar het 

frequentiegebied van 0 tot circa 2 Hz. Indien een frequentieresolutie !lf van 0.01 Hz is gewenst, 
is een recordlengte Tvan 100 seconden nodig. Met een samplefrequentie van100Hz leidt dit tot 
een dataset met N = 10000 punten, wat problemen oplevert met de hoeveelheid beschikbare 
computergeheugen. 

2. De pieken van de harmonischen van het bloeddruksignaal overheersen sterk. De amplitude van 
eerste harmonische blijkt een factor 20 tot 500 groter dan de amplituden van de variabiliteit. De 
amplitude in het laagfrequente gebied wordt daardoor sterk bepaald door de speetral leakage 
vanuit de piek van de eerste harmonische. 

Deze problemen worden door de beat- to-bcat methode opgelost, met als consequentie niet 
equidistante sampling. Door het bloeddruksignaal direct equidistant te samplen op bijvoorbeeld 4 
Hz lost probleem 1 van hierboven weliswaar op, maar het spectrum tussen 0 en 2 Hz wordt dan 
sterk vervormd doordat de harmonischen van het bloeddruksignaal via aliasing in dit 
frequentiegebied terecht komen. Dit kan echter voorkomen worden door het bloeddruksignaal vóór 
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de bemonstering eerst te filteren met een laag doorlaat filter, zodat alleen de variabiliteit overblijft. 
Om aliasing te voorkomen moet dit signaal een bandbreedte hebben van maximaal [-.fc, fel (zie 
5.3.1), zodat de afsnijfrequentiefeut van het filter maximaal gelijk mag zijn aanfc· In het ideale geval 
heeft het filter de volgende vorm: 

G(f)- {~ indien I/I < feut 

indien I/I ~ feut 
(5.21) 

Als /,e.spiratie < f cut < HR/60, dan kan met een dergelijk filter de ademhalingsinvloed nog onverzwakt 
worden weergegeven, terwijl de eerste harmonische van de bloeddruk geheel is weggefilterd. Door 
het gefilterde signaal te bemonsteren met !Y s 11(2/cu~) is niet alleen de sampling equidistant, maar is 
tevens correcte analyse mogelijk van variabiliteitscomponenten boven het halve hartritme! De 
moeilijkheid zit nu echter in het ontwerp van het (digitale) filter G(j), wat behandeld wordt in de 
volgende paragraaf. 

5.6.2 Digitale filtering 

De implementatie van de discrete versie Gn van het filter G(j) lijkt eenvoudig: Transformeer de data 
naar het frequentiedomein en vermenigvuldig de amplitude in de frequentiebins met fn ~feut met 
nul. Het gefilterde spectrum kan dan worden teruggetransformeerd naar het tijddomein met behulp 
van inverse Fourier transformatie, en het ideale filter lijkt geïmplementeerd. Dat dit laatste onjuist 
is, zal hieronder worden uitgelegd. 

Vermenigvuldiging van het spectrum met een functie Gn betekent in het tijddomein een discrete 
convolutie van hk met de (inverse) Fourier getransformeerde gk van Gn: 

(5.22) 

De functies hk en gk worden in het tijddomein periodiek voortgezet met periode T (zie§ 5.1.1). Gn is 
hier de discrete versie van de blokfunctie van vergelijking (5.21), zodat gk de discrete Sinc-functie 
is met maximumfc en nuldoorgangen op mlfc (mE Z). Vergelijk dit met de functies W(j) en w(t) in 
§ 5.1.2, met dit verschil dat daar juist werd vermenigvuldigd in het tijddomein en geconvolueerd in 
het frequentiedomein. De discrete convolutie is grafisch weergegeven in figuur 5.20. 
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figuur 5.20: Grafische weergave discrete convolutie 

De convolutie in het punt t0 wordt bepaald door het periodieke signaal te vennenigvuldigen met de 
Sinc-functie over het met de pijl aangegeven interval en het resultaat punt voor punt op te tellen. 
Door de periodiciteit wordt de waarde van het geconvolueerde signaal op t = t0 dus mede bepaald 
door de waarde van het signaal h(t) op t = 0! Hierdoor zal de discrete convolutie afwijken van de 
continue convolutie. De afwijking is het grootst aan de randen van de dataset en wordt daarom end 
effect [BRI-88] genoemd. Overigens is het end effect net als de spectralleakage (zie § 5.1.2) niet 
aanwezig als het signaal h(t) periodiek is met periode T. 
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figuur 5.21: End effectvoor h(t)= cos(2n (1.25)t) Hz, gefilterd met bloJ.:filter G(f) metf011=1 Hz. De 
recordlengte en de convolutiebreed!e zijn 10 seconden. 

Het end effect kan voorkomen worden door de breedte b van de afgekapte Sine functie kleiner te 
maken dan T, waardoor het interval [~, T- ~] geconvolueerd wordt zonder gebruik te maken van 
de periodiciteit van hk (geen overlap van de Sinc-functie met de periodieke voorzetting binnen dit 
interval). Door verder alleen dit interval van de dataset te gebruiken, is het end effect verdwenen. 
Echter, door de breedte b te verkleinen is de Sinc-functie vennenigvuldigd met een rechthoekig 
window w(t) van figuur 5.3, nu met hoogte 1 over [-b/2, b/2]. Het gevolg is een convolutie van G(j) 
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met de Sine functie W(f) met hoogteben nuldoorgangen op m!b (mE Z). De veiVorming van het 
filter als functie vanbis voorfeut = 2 Hz weergegeven in figuur 5.22. 
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figuur 5.22: Benadering van liet bloJ..filter als functie van de Sinebreedte in aantal datapuntm. De 
samplefrequentie is hier100Hz en f 04 = 2 Hz. 
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Uit bovenstaande blijkt dat het ideale filter van vergelijking (5.21) slechts te benaderen is. Hoe 
breder het gebied waarover de Sinc-functie gedefinieerd is, hoe "scherper" het filter rondom feut· Dit 
gaat dan ten koste van de breedte van het interval waarbinnen het end effect niet optreedt. Als echter 
b zodanig wordt gekozen dat het filter voldoende scherp is en T hier zodanig aan wordt aangepast 
dat het intexval [Yw, T- ~] voldoende groot blijft, is een bruikbare implementatie mogelijk. 
In figuur 5.22 is verder nog te zien dat zich voor en na feut oscillaties voordoen. Bij toenemende 
Sine-breedte blijken de amplituden van deze oscillaties niet af te nemen, maar doven ze alleen 
binnen een steeds smaller intexval rondom feut uit. Voor een verklaring van dit effect, dat bekend 
staat als het Gibbs-fenomeen, wordt verwezen naar [KRE-88], pagina 622 en 623. 

5.6.3 Implementatie 

Het filter is geïmplementeerd als een discrete convolutie met een Sine met 40 nuldoorgangen. De 
afsnijfrequentie ligt hierbij op 1.8 Hz (voorbij de maximale respiratiefrequentie die in de praktijk 
voorkomt), waardoor voor de breedte b geldt: b = 40/1.8 - 22 seconden. Het aantal datapunten 
bedraagt bij een samplefrequentie van 100 Hz dus 2200 datapunten. Dit blijkt een goed compromis 
tussen scherpte van het filter (zie figuur 5.22) en computer-rekentijd. 
Het te analyseren stuk bloeddruksignaal van lengte T totaal wordt opgesplitst in M datasegmenten van 
32 + b seconden, waarbij de eerste en laatste b(2 seconden overlappen. De eerste b!2 seconden van 
het eerste datasegment zijn de b(2 seconden voorafgaand aan het opgegeven tijdinterval (zie figuur 
5.23). 
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figuur 5.23: De datasegmeuten met overlap gelijk aan de halve convolutiebreedte * b 

Na de filtering zullen de eerste en laatste b(2 seconden van elk datasegment niet bruikbaar zijn 
vanwege het end effect. De 32 seconden hiertussen worden nu equidistant bemonsterd met sample
intervalllt = 0.25 seconde. Nadat alle M datasegmenten zijn verwerkt, wordt de totale dataset weer 
verdeeld in K halfoverlappende segmenten, op de manier zoals beschreven in § 5 .2. De recordlengte 
T is daarbij gekozen als een macht van twee. Op deze manier bevat elk segment een equidistant 
bemonsterd signaal, waarvoor geldt dat het aantal datapunten N = M * T/0.25 gelijk is aan een 
macht van twee. Dit signaal is dus direct geschikt voor Fourier transformatie met behulp van de 
FFf. 
Alvorens de transformatie uit te voeren wordt om spectralleakage te verminderen ook hier eerst het 
Parzen-window toegepast. De overige stappen in het frequentiedomein om tot het gemiddelde 
amplitudespectrum te komen zijn exact gelijk aan die in de beat-to-beat methode. 

De filtering die wordt toegepast op elk datasegment van 32+b seconden, is geïmplementeerd in het 
tijddomein volgens (5.22). Dit heeft het voordeel dat het aantal datapunten N in het datasegment 
geen macht van twee hoeft zijn, in tegenstelling tot filtering in het frequentiedomein met behulp 
van FFf. Filtering in het frequentiedomein is echter wel veel efficienter. Het volgende voorbeeld 
laat dit zien voor een convolutiebreedte b van 10 seconden en een samplefrequentie van 100Hz. 
Hierdoor wordt het aantal te convolueren punten N = (32+ 10)•100 = 4200 en het aantal punten 
waarmee geconvolueerd wordt b•lOO = 1000 punten. Het aantal berekeningen wordt: 

Discrete convolutie 4200•1000 = 4.2·106 

Tomal --------------------~-~~~-4~.=2~·1~0° 

Voor filtering in het frequentiedomein wordtNuitgebreid tot de eerstvolgende macht van twee 
(8192). Het aantal benodigde berekeningen wordt: 

Transformatie (REAL-FFT) 1h•8192•21og(8192) = 53248 
Vermenigvuldiging met filter 8192 
Terugtransformatie (REAL-FFT) ___ 1h_•_8192•21og(8192) = 53248 
Toma_l____ ---- 114688 

Filtering in het frequentiedomein is in dit geval dus ongeveer een factor 37 sneller! Echter, de 
convolutie hoeft alleen bepaald te worden op de punten die opnieuw gesampled worden. Bij een llt 
= 0.25 zijn dan nog slechts 32/0.25•1000 = 128000 berekeningen nodig, waardoor het voordeel van 
filtering in het frequentiedomein verdwijnt. 

5.6.4 Vergelijking tussen beat-to-beat en alternatieve methode 

De nieuwe analysemethode introduceert geen vcrvormingen van het spectrum als gevolg van 
aliasing of resampling. Ter vergelijking geeft figuur 5.24 het spectrum weer van dezelfde dataset als 
waaruit het systogram-spectrum van figuur 5.14 is gecreëerd. De piek in het spectrum als gevolg 
van de ademhalingsinvloed ligt nu rondom de juiste respiratiefrequentie. Voorbij 1.8 Hz is de 
invloed van het digitale filter duidelijk zichtbaar. 
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figuur 5.24: Amplitudespectrum met altematieve methode van zelfde dataset als in figuur 5.14 

Naast de genoemde voordelen is zoals genoemd in§ 5.6.3 bij deze analyse geen interpolatie nodig. 
Hierdoor loopt het spectrum altijd tot de werkelijke Nyquistfrequentie. Dit in tegenstelling tot de 
spectra van de beat-to-beat methode, waarbij de werkelijke Nyquistfrequentie bepaald wordt door 
het hartritme en het spectrum doorloopt tot een schijnbare Nyquistfrequentie die bepaald wordt 
door resampling en interpolatie. 
Tegenover deze voordelen staat het nadeel dat equidistant bemonsterde signaal niet bestaat uit 
beat-to-beat parameters, wat vergelijking met modellen die deze beat-to-beat parameters 
beschrijven (zie bijvoorbeeld (BOE-85], (BOE-87] of (RIE-93]) ingewikkelder maakt. Daarnaast 
is een vergelijking tussen bloeddruk- en hartritmevariabiliteit moeilijker met deze nieuwe methode. 
Hartritmevariabiliteit wordt namelijk onderzocht door uit het ECG de afstanden tussen 
opeenvolgende R-toppen, een beat-to-beat parameter dus, te bepalen. Een analysemethode voor 
vergelijking bloeddruk- en hartritmevariabiliteit wordt beschreven in§ 5.7. 
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5.7 Toepassingen 
De spectra die uit het bloeddruksignaal gecreëerd worden, kunnen door artsen gebruikt worden voor 
kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Zo kan men via de Traube-Hering golven bijvoorbeeld een 
indruk krijgen van de 'ademhalingsband' van het kind, dus de mate van variatie in het 
ademhalingsritme. Dit is in het spectrum te zien als een verhoogde amplitude binnen deze band. 
Een ander voorbeeld van kwalitatieve analyse is het bekijken van het effect van medicatie op 
bloeddrukvariabiliteit door spectra vóór en na moment van toedienen te vergelijken. 

Een voorbeeld van een kwantitatieve analyse is die waarbij het spectrum verdeeld wordt in een 
laagfrequent en een hoogfrequent deel [AKS-85], [RIE-93]. De scheiding daartussen wordt 
meestal gevormd door de minimumfrequentie in de ademhalingsband. De totale power in beide 
frequentiebanden worden daarbij uitgezet als functie van bijvoorbeeld de leeftijd van het kind of de 
zwangerschapsduur. Tevens wordt vaak gekeken naar de verhouding tussen hoogfrequente power 
en laagfrequente power. Deze verhouding zegt wellicht iets over de sympatho-vagale balans, die 
de verhouding weergeeft tussen sympathische en parasympathische activiteit. Het idee hierachter is 
dat de snellere parasympathicus meer verantwoordelijk is voor de power in het hoogfrequente deel 
dan de sympathicus. Zie hiervoor ook hoofdstuk 2. 

Bij een andere kwantitatieve analyse wordt gezocht naar relaties tussen variabiliteit in bloeddruk en 
in hartritme. Via de cardiovasculaire regulatie beïnvloeden deze twee elkaar immers. Bij onderzoek 
hiernaar wordt deze regulatie vaak voorgesteld als een 'black box' [V00-92] met input de 
arteriële bloeddruk (ABP) en output het hartritme (HR): 

ABP(f) 
H(f) I HR(!) ~ 

figuur 5.25: Cardiovasculaire regulatie als een black box 

Het doel is dan om de complexe overdrachtsfunctie H(j) = HR(j)IABP(j) van deze regelkring te 
bepalen. Dit kan dan vergeleken worden met modellen die van de regulatie gemaakt zijn. Het 
spectrum voor het hartritme wordt daarbij bepaald op een beat-to-beat methode die sterk lijkt op 
die beschreven in § 5.2 [JAF-94], [MUN-94]. Voor validatie van het black box-model wordt 
gebruik gemaakt van de coherentie tussen de spectra van bloeddruk en hartritme. De coherentie, 
een getal tussen 0 en 1, is een maat voor de correlatie tussen beide spectra. Het is te vergelijken met 
de correlatiecoëfficiënt R2 bij lineaire regressie methoden. Voor het uitrekenen van de coherentie 
zijn een aantal definities gebruikelijk. Het kruisspectrum DxlfJ [VOS-93] is tussen de signalen X(j) 
en Y(j) is gedefinieerd als: 

Hierin geven de indexen R en I het reële respectievelijk imaginaire deel aan. C..rr heet het 
coïncidente spectrum en QXY is het quadratuur spectrum. Dxx en Dyy worden in dit kader vaak de 
autospectra genoemd. De 'smoothed squared-coherence' is gedefinieerd als: 

(5.24) 
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De index 'gem' geeft aan dat gebruik gemaakt wordt van de gemiddelde coïncidente, quadratuur en 
autospectra. Dit middelen is noodzakelijk om het aantal vrijheidsgraden bij de berekening van JC(j) 
te verhogen, waardoor de betrouwbaarheid toeneemt. Met behulp van (5.23) is eenvoudig te 
bewijzen dat de coherentie identiek 1 is, indien niet gemiddeld wordt. Dit is te vergelijken met de 
correlatiecoëfficiënt R2 die gelijk is aan ±1 bij een lineaire fit door 2 punten. Voor het middelen van 
de spectra kunnen dezelfde technieken gebruikt worden als beschreven in § 5.1.3 voor het 
verkleinen van de standaarddeviatie van een discreet spectrum (middeling over spectra van 
halfoverlappende datasegmenten of middeling met naastgelegen bins in frequentiedomein). Beide 
technieken verhogen het aantal vrijheidsgraden voor berekening van k2(j), ten koste van de 
frequentieresolutie. 
Voor de hierboven beschreven methode is een programma ontwikkeld, genaamd 'CO HEREN'. Dit 
programma middelt eerst een door de gebruiker opgegeven bloeddruk- en een hartritmespectrum 
van een kind, die beide met volgens de beat-to-beat methode zijn gegenereerd. Het gebruikt hierbij 
een convolutie met een Parzen window (zie§ 5.1.2) in het frequentiedomein voor een gewogen 
middeling van elke frequentiebin met naastgelegen bins. De breedte van het Parzen window (in 
frequentiebins) is instelbaar door de gebruiker, waardoor deze een afweging kan maken tussen 
frequentieresolutie en betrouwbaarheid. Uit de gemiddelde spectra worden vervolgens het auto- en 
kruisspectrum en de coherentie berekend. Tevens wordt de gemiddelde versterkingsfactor IH(J)I gem 

('gain') en fasedraaiing <'P(j)
8

ern van de overdrachtsfunctie hieruit bepaald volgens: 

IH(/)1 - (Dyy)gem 
gem (Dxx) gem 

(5.25) 

<'P(f)gem = arctan(- ~:) (5.26) 

De coherentie, gain en fasedraaiing zijn voor een meting van een pasgeborene weergegeven in 
figuur 5.26. De linkeras geeft de waarde van de coherentie en de gain (in s/mmHg) aan. De 
fasedraaiing in graden staat uitgezet op de rechteras. 
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figuur 5.26: Coherentie, gailz en fase tussen bloeddruk- en hartritmevariabiliteit van een pasgeborene. 
De recordlengte T = 180 s en de gewogen middeling is over 15 bms. 
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De recordlengte Tvan het bloeddruk- en hartritmespectrum is 180 seconden en de breedte van het 
Parzen-middelings window is ingesteld op 15 bins. De gewogen middeling heeft voor elke bin dus 
plaatsgevonden over een breedte van 15/180 = 0.083 Hz. De overdrachtsfunctie is alleen 
betrouwbaar in die frequentiegebieden waar de coherentie voldoende hoog is, één en ander nog 
afhankelijk van het aantal vrijheidsgraden. Meestal wordt de ondergrens voor de coherentie op 0.5 
gekozen. Vandaar dat in figuur 5.26 de versterkingsfactor en fasedraaiing alleen weergegeven is in 
de frequentiegebieden waar de coherentie groter is dan 0.5. Opvallend is dat dit juist de gebieden 
van de Maycr en de Traube-Hering golven zijn. 

De waarde van de coherentie wordt sterk bepaald door de breedte van het Parzen-middelings 
window. Daarom moet de keuze voor deze breedte gebaseerd zijn op een weloverwogen 
compromis tussen frequentieresolutie en betrouwbaarheid. Hiervoor is nader onderzoek gewenst. 

5.8 Conclusies 
De beat-to-beat methode vervormt het spectrum als gevolg van resampling, interpolatie en cardiac 
aliasing. Cardiac aliasing maakt het moeilijk een spectrum van bloeddrukvariabiliteit zinvol te 
interpreteren, met name als de respiratiefrequentie van het kind boven de helft van het hartritme ligt. 
De resampling en interpolatie zijn vergelijkbare technieken, waarbij de vervorming van het 
spectrum door resampling groter is door het sample & hold principe. De vervorming neemt toe met 
de resamplefrequentie. Verlaging van de resamplefrequentie is zinvol, zolang geen extra aliasing 
wordt veroorzaakt. Daarom lijkt een resamplefrequentie gelijk aan de gemiddelde hartfrequentie 
optimaal. Dit heeft echter wel het nadeel dat de resamplefrequentie variabel wordt, wat op dit 
moment op programmatechnische problemen stuit. 
De convolutie van het signaal met het rechthoekige window heeft in combinatie met de correctie in 
het frequentiedomein een zeer beperkt effect. Alleen frequentiecomponenten boven 3 Hz die door 
aliasing terugklappen worden enigszins veiZWakt De vervorming door extra pieken die tussen 0 en 
3 Hz ontstaan door resampling worden hiermee niet beperkt. 
Discrete Fourier Transformatie introduceert altijd vervorming van het spectrum als gevolg van 
speetral leakage, die beperkt kan worden door de recordlengte te vergroten. De vorm van speetral 
leakage kan gewijzigd worden door geen rechthoekig, maar een ander tijdwindow te gebruiken. Dit 
gaat iets ten koste van de frequentieresolutie en bovendien ontstaat hierdoor spectralleakage vanuit 
de 0 Hz component, die bij een rechthoekig window niet voorkomt. Vervorming van het spectrum 
kan voorkomen worden door de gemiddelde bloeddruk vóór Fourier-transformatie van het signaal 
af te trekken. 
Om de standaarddeviatie van het amplitudespectrum te verkleinen, is middeling noodzakelijk. Dit 
is geïmplementeerd door de dataset te verdelen in halfoverlappende segmenten, wat ten koste gaat 
van de frequentieresolutie. 
Door resampling en interpolatie loopt het discrete spectrum tot een schijnbare Nyquist-frequentie. 
De werkelijke Nyquist-frequentie wordt bepaald door het gemiddelde hartritme. 

Interpolatie is overbodig geworden door de resamplefrequentie van 6 Hz naar 4 Hz te verlagen en 
de lengte van de totale dataset gelijk te maken aan een veelvoud van 32. De invloed van resampling 
is door de lagere samplefrequentie ook verminderd. 

In de nieuw ontwikkelde methode is deze techniek ook toegepast. Bovendien komt vervorming als 
gevolg van resampling en cardiac aliasing hierin niet voor. Dit is bewerkstelligd door het 
bloeddruksignaal direct equidistant te bemonsteren op 4 Hz. Om aliasing te voorkomen wordt het 
signaal eerst digitaal gefilterd door een discrete convolutie met een Sinc-functie uit te voeren. De 
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breedte b van de Sinc-functie is kleiner gemaakt dan de recordlengte T, om een tijdsinterval te 
verkrijgen waarin het end-effect niet voorkomt. Dit gaat ten koste van de 'scherpte' van het digitale 
filter. Een acceptabel compromis blijkt echter mogelijk. 
Het amplitudespectrum loopt bij deze methode tot de werkelijke Nyquist-frequentie, die niet langer 
afhankelijk is van het hartritme. Nadeel van deze methode zou kunnen zijn dat het verkregen 
variabiliteitssignaal niet bestaat uit beat-to-beat waarden. Dit maakt vergelijking met fysiologische 
beat-to-beat modellen ingewikkelder. Hetzelfde geldt voor een vergelijking tussen bloeddruk- en 
hartritmevariabiliteit. 

De vervorming van het bloeddruksignaal door het catheter manometer systeem kan via cardiac 
aliasing van invloed zijn op de resultaten van de beat-to-beat analyse. Als uitgegaan wordt van 
superpositie van sinusvormige laagfrequente golven op de met de hartslag periodieke 
bloeddrukgolfvorm, dan is deze vervorming nihil. Ingeval van een modulerend effect ligt de 
afwijking in de amplitude maximaal in de orde van procenten. Op de resultaten van de nieuwe 
methode heeft de vervorming door het CMS in het geheel geen invloed. 

Door gebruik van de coherentie wordt het mogelijk het verband tussen bloeddruk- en 
hartritmevariabiliteit kwantitatief te onderzoeken. Nader onderzoek naar de betrouwbaarheid als 
functie van het aantal vrijheidsgraden is echter noodzakelijk. 



6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

6.1.1 Acquisitiesysteem 

De overdrachtsfunctie van het acquisitiesysteem wordt voornamelijk bepaald door het analoge filter 
in de bloeddrukmodule van de HP-bewakingsmonitor. Volgens de fabrikant heeft deze een vlakke 
overdracht tot 40Hz. Meting van deze overdracht door sinusoïdale frequentie analyse met behulp 
van de speciaal ontwikkelde opzetmodule en een functiegenerator is niet betrouwbaar. 

Indien het digitale filter van de computermodule met het -3 dB punt op 12.5 Hz staat ingeschakeld 
is een zeer nauwkeurige registratie van de bloeddrukgolfvorm niet mogelijk. Het filter is wel in 
staat eventuele oversboot van het catheter manometer systeem enigszins te corrigeren. Het filter 
dient absoluut uitgeschakeld te worden voor een juiste registratie van de impulsresponsie van het 
CMS. 

De resolutie in de digitale bloeddrukwaarden is gelijk aan 2,5·10-3 maal de versterkingsfactor van 
de DAC-kaart van de HP-monitor. 

6.1.2 Catheter manometer systeem 

De ontwikkelde meetprocedure biedt de mogelijkheid de dynamische eigenschappen van het 
catheter manometer systeem in zowel de laboratorium- als de klinische situatie te bepalen. Hierbij 
dient altijd in het achterhoofd te worden gehouden dat geen uitspraak wordt gedaan over de 
juistheid van het (overigens algemeen geaccepteerde) tweede orde model. Echter de vorm van de 
gemeten impulsresponsies rechtvaardigt deze benadering wel. 

Voor een invasieve arteriële bloeddrukmeting zonder vervorming kan bij pasgeborenen gesteld 
worden dat het -3 dB punt van het CMS minimaal 30 Hz moet bedragen. De natuurlijke 
eigenfrequentie die daar voor nodig is hangt af van de demping. Een dempingscoëfficiënt van Yzv2 
is optimaal. 

Bij een overgedempt systeem wordt de systole altijd lager en de diastole hoger dan die van het 
ingangsignaaL Een ondergedempt systeem leidt systematisch tot te hoge systolische waarden en te 
lage diastolische waarden. De afwijking kan voor de systole oplopen tot zo'n 20 %. De diastole is 
veel minder gevoeliger voor vervorming door het CMS. 

De software is in staat om impulsresponsies die zijn gegenereerd tijdens een bloeddrukmeting te 
detecteren en te analyseren. Voor een betrouwbare detectie is het noodzakelijk dat het 
bloeddruksignaal bemonsterd wordt 400 Hz. Uit testmetingen is gebleken dat eerste twee pieken 
van een responsie regelmatig afwijken van wat theoretisch vexwacht mag worden. De mogelijke 
verklaring is dat de pulsduur niet kort genoeg is. Uit de simulatiestudie is gebleken dat deze voor 
correcte metingen van eigenfrequenties tot 50 Hz maximaal 0.01 seconde mag bedragen. Indien 
hier niet aan wordt voldaan, dan zijn voornamelijk de bepaling van de eigenfrequentie en de 
demping uit de eerste pieken van een responsie onbetrouwbaar. De software biedt de mogelijkheid 
om deze pieken niet mee te nemen in de berekening van de gemiddelde fo en ö. 
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Het aftrekken van een lineaire fit van de impulsresponsie als benadering van de diastole helling is 
een methode die veel minder ruisgevoelig is, dan het differentiëren van het signaal. Hierdoor is de 
piekdetectie veel eenvoudiger. 

Uit de metingen is gebleken dat voor de standaarddeviatie van de berekende gemiddelde 
eigenfrequentie / 0 en demping ö geldt: or < 5 Hz en o6 < 0.1. 

6.1.3 Meetmethoden voor bloeddrukvariabiliteit 

De geanalyseerde beat-to-beat methode vervormt het variabiliteitsignaal als gevolg van 
resampling, interpolatie en cardiac aliasing. Het spectrum wordt daarnaast altijd vervormt door 
spectralleakage. Het Parzen-window voor vermindering van spectralleakage moet in de beat-ta
beat methode altijd gecombineerd worden met het aftrekken van de gemiddelde bloeddruk van het 
signaal, omdat anders veel extra leakage vanuit de 0 Hz component ontstaat. 
Het laagdoorlaat filter (in de vorm van een convolutie met een rechthoekig window), dat gebruikt 
om de vervorming door resampling te beperken, heeft in combinatie met de gebruikte correctie zeer 
weinig effect. Alleen frequentiecomponenten die door aliasing terugklappen worden enigszins 
verzwakt. 
De vervorming door resampling neemt toe met de resamplefrequentie. Verlaging van de 
resamplefrequentie heeft echter de randvoorwaarde dat deze niet kleiner mag worden dan de 
gemiddelde hartfrequentie, omdat anders extra aliasing wordt geïntroduceerd. Resampling met een 
frequentie gelijk aan de gemiddelde hartfrequentie lijkt optimaal, maar heeft het praktische nadeel 
dat de samplefrequentie variabel wordt. Door de samplefrequentie te verlagen van 6 Hz naar 4 Hz is 
de vervorming in elk geval verminderd. Aangezien de grootte van de datablokken is verhoogd van 
30 naar 32 seconden, zorgt deze keuze voor de samplefrequentie dat het aantal datapunten altijd 
gelijk is aan een macht van twee. Hierdoor is interpolatie overbodig geworden. 

In de nieuw ontwikkelde methode is deze techniek ook toegepast. Bovendien komt vervorming als 
gevolg van resampling en cardiac aliasing hierin niet voor. Daarnaast heeft deze techniek het meer 
praktische voordeel dat in de gegenereerde spectra de maximale frequentiebin gelijk is aan de 
werkelijke Nyquistfrequentie, wat de inzichtelijkheid ten goede komt. Nadeel van deze methode 
zou kunnen zijn dat het verkregen variabiliteitssignaal niet bestaat uit beat-to-beat waarden. Dit 
maakt vergelijking met fysiologische beat-to-beat modellen ingewikkelder. Hetzelfde geldt voor 
een vergelijking tussen bloeddruk- en hartritmevariabiliteit 

De vervorming van het bloeddruksignaal door het catheter manometer systeem kan van invloed zijn 
op de resultaten van de beat-to-beat analyse. Indien er echter vanuit gegaan wordt dat de laag 
frequente golven (< 1.5 Hz) benaderd kunnen worden met een sinusvorm, dan is er alleen een 
invloed (in de orde van procenten) als er sprake is van modulatie. Ingeval van een superponerend 
effect met een sinusvormig signaal is er in het geheel geen invloed. Voor de nieuwe 
analysemethode is de vervorming door het CMS in het geheel niet van belang. 

Het ontwikkelde programma 'COHEREN' geeft de mogelijkheid het verband tussen bloeddruk- en 
hartritmevariabiliteit kwantitatief te onderzoeken. Nader onderzoek naar de betrouwbaarheid als 
functie van het aantal vrijheidsgraden (ten koste van de frequentieresolutie) is echter noodzakelijk. 
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6.2 Aanbevelingen 

6.2.1 Acquisitiesysteem 

De overdracht van de HP-bewakingsmonitor verdient nader onderzoek. Een bruikbare methode 
hiervoor is wellicht de volgende: De drukmodule wordt op de normale wijze aangesloten op de 
druktransducer van een catheter manometer systeem, dat zodang geconfigureerd is dat de 
frequentieoverdracht vlak is tot boven de 40 Hz. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door een 
catheter-tip manometer te gebruiken. De ingang van dit geoptimaliseerde CMS moet een 
sinusvormig druksignaal zijn afkomstig van een drukgenerator. Hiervoor kan bijvoorbeeld de 
Biotek dienst doen, die ook vaak gebruikt wordt voor frequentie analyse van het CMS zelf [EVA-
86]. Op deze wijze is een sinusoïdale frequentie analyse mogelijk, waarmee de overdrachtsfunctie 
van de HP-monitor tot minimaal 40 Hz bepaald kan worden. 

In verband met het veelvuldig gebruik van de Fast Fourier Transform is het handig als de 
samplefrequenties van de PARSAM verhoogd worden naar de eerstvolgende macht van twee (van 
100Hz naar 128Hz, voor ECG van400Hz naar 512Hz). Daardoor is een dataset van een geheel 
aantal seconden direct te transformeren. 

Bij het automatisch opruimen van overbodige golfdata wordt nu aan de hand van de gegevens in 
NEOBASE bepaald of een drie-seconden file verwijderd mag worden of niet. Indien echter 
meerdere signalen tegelijkertijd zijn gemeten, waarvan er slechts één bewaard moet blijven, dan 
worden de overige ook bewaard omdat deze gegevens in dezelfde file zitten. Als in de toekomst 
met 64 kanalen parallel gemeten kan worden, is de kans groot dat hierdoor een aanzienlijke 
hoeveelheid data onnodig ruimte inneemt op de harde schijft. Daarom is een programma dat 
uitzoekt welke data in een file bewaard moet blijven wenselijk. 

In de automatische batch-verwerking van het datastation is een duidelijke error-logging aan te 
bevelen. De opzet hiervan zou zodanig moeten zijn, dat eenvoudig te achterhalen is wat er fout ging 
met welk proces en wanneer. 

6.2.2 Catheter manometer systeem 

Bij het vullen met vloeistof dient de aanwezigheid van luchtbellen in het catheter manometer 
systeem zoveel mogelijk vermeden te worden. Dit zou ook regelmatig gecontroleerd moeten 
worden. Een visuele check kan daarbij onvoldoende zijn, omdat de luchtbellen zich ook in de 
onderzichtige delen van het CMS kunnen bevinden. Hiervoor is een analyse van impulsresponsies 
zeer geschikt. 

Een catheter-tip manometer is een goed alternatief voor een CMS. Deze typen manometers hebben 
over het algemeen een overdracht met het ±3 dB punt op minimaal 50 Hz. De combinatie met een 
systeem voor bloedafname is echter vaak nog een probleem. 

Bij een eventueel onderzoek naar eigenschappen van het bloeddruksignaal is een nauwkeurig 
geregistreerde golfvorm noodzakelijk. Hierbij kan wellicht inverse filtering toegepast worden. Door 
een digitaal inverse tweede orde filter te ontwerpen en de eigenfrequentie en demping van dit filter 
gelijk te maken aan de gevonden waarden uit de impulsresponsies is dit in principe mogelijk. 
Hierbij dienen echter twee kanttekeningen te worden geplaatst. Ten eerste bepaalt de mate waarin 
het tweede orde model het CMS beschrijft de bruikbaarheid van deze methode. Ten tweede is de 
methode zeer ruisgevoelig. Een component uit het signaal dat door het CMS verzwakt is tot 
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ruisniveau is niet meer goed te corrigeren, aangezien de ruis meeversterkt wordt. Een dergelijk 
inverse filter moet daarom altijd gevolgd worden door een laagdoorlaat filter. 

6.2.3 Meetmethoden voor bloeddrukvariabiliteit 

Om spectralleakage vanuit de laagste bin verder te verkleinen, is het misschien zinvol om van de te 
analyseren dataset een lineaire fit af te trekken. Hierdoor kan bijvoorbeeld gecorrigeerd worden 
voor een drift in het signaal of voor een ritme met een dermate lage frequentie, dat deze niet binnen 
de gekozen recordlengte goed geanalyseerd kan worden. 

Voor het bepalen van de gemiddelde amplitude spectra van bloeddruk- en hartritmevariabiliteit 
(nodig voor de coherentie) wordt in de huidige versie van het programma COHEREN gebruik 
gemaakt van middeling in het frequentiedomein over naastgelegen bins. Dit zou gewijzigd kunnen 
worden in middeling in het tijddomein met halfoverlappende datasegmenten, zoals ook de beide 
variabiliteits-meetmethoden dat doen. Bij de beat-to-beat methode wordt het spectrum van elk 
segment afzonderlijk in een file geschreven. Dit betekent dat ze nog beschikbaar zijn voor 
CO HEREN, om ook hier middeling over deze segmenten uit te voeren. 

Er zou een nader onderzoek gestart kunnen worden naar het verband tussen de betrouwbaarheid van 
de coherentie tussen bloeddruk- en hartritmevariabiliteit, als functie van het aantal vrijheidsgraden. 
Dit moet dan afgezet worden tegen het verlies aan frequentieresolutie, om zo tot een weloveiWogen 
compromis te komen. 
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Appendix A: Simulatiemodel DynaSim 

\ **************************************************************************** 
\ Dyna Sim model c a theter manometer systeem 
\ gemodelleerd als 2e orde systeem 
\ gedefinieerde inputs : blok 
\ Gaussvorm 
\ bloeddrukvorm 
\ **************************************************************************** 

ltdefine 

\ Blokgolf constanten 
start • -0 . 01 ; 
end • 0 . 01 ; 
hoogte • 1/(end-start) ; 

\ Gauss distribut i on constants 
sigma 0 . 005; 
mu = 0 
pi • 3.14159265; 

\ Ga uss distribution function 
Gausfun z FUN 1/(sigma*sqrt(2*pi))*exp( - 1/2*((t-mu)/(sigma)).2); 

\ abp function generation constants 
xO 1 yO . 51.855 ; 
x1 . 1.01 y1 . 52 . 002 ; 
x2 . 1.02 y2 . 52.759 ; 
x3 . 1.03 y3 . 54.468; 
x4 . 1.04 y4 . 57.227 ; 
x5 . 1.05 y5 . 60 . 913 ; 
x 6 . 1.06 y6 . 65 . 039 ; 
x7 . 1.07 y7 . 69.043 ; 
x8 . 1.08 y8 . 72 . 559 ; 
x9 . 1.09 y9 . 75.098; 
x10 = 1.1 y10 = 76.563; 
xll . 1.11 yll . 77.002; 
x12 . 1.12 y12 76 . 465 ; 
x13 . 1.13 y13 . 75.22 ; 
x14 . 1.14 y14 . 73.364 ; 
x15 . 1.15 yl5 . 71.265 ; 
x16 . 1.16 y16 . 69 . 067 ; 
x17 . 1.17 y17 . 66 . 724; 
x18 . 1.18 y18 . 64 . 478; 
x19 & 1.19 y19 . 62.476 ; 
x 20 . 1.2 y20 . 60 . 815; 
x21 . 1. 21 y21 . 59 . 57 ; 
x22 . 1. 22 y22 . 58.618; 
x23 . 1. 23 y23 . 58 . 008; 
x24 . 1. 24 y24 . 57 . 544 ; 
x25 . 1. 25 y25 . 57.178; 
x26 . 1. 26 y26 . 56.934; 
x27 . 1. 27 y27 . 56.689 ; 
x28 . 1. 28 y28 . 56.445 ; 
x29 . 1. 29 y29 . 56.201 ; 
x30 . 1.3 y30 . 55.884 ; 
x31 . 1.31 y31 . 55.566; 
x32 . 1.32 y32 . 55.2 ; 
x33 . 1.33 y33 . 54.712 ; 
x34 . 1. 34 y34 . 54.224; 
x35 . 1. 35 y35 . 53 . 76; 
x36 . 1.36 y36 . 53.296 ; 
x37 . 1.37 y37 = 52.783; 
x38 . 1.38 y38 . 52 . 271 ; 
x39 . 1.39 y39 . 51.855 ; 
x40 . 1.4 y40 . 51.563; 

\ Second order proces a constant a 
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Uo = O: 
Do = O: 
z • 0.1 : 
f = 20: 

\ Plotter constants 
Clow -70 : 
Chigh • 110: 
Flow • -70: 
Fhigh • 110 : 

#structure 

1 Blok • PLS 
2 Gauss • Gausfun 
3 Tijd • TIM 
4 Abp • FNC Tijd 

5 Proces • SEO Abp 

6 PLOT Abp 
7 PLOT Proces 

#timing 

Tstart , Tend , Tstep 

#end 

Timing Constants 
Tstart • -0 . 05 : 
Tend 0 . 2: 
Tstep • 0.0001: 

start,end,hoogte: 

xO,yO , x1 , y1 , x2 , y2,x3,y3,x4,y4,x5,y5,x6,y6,x7,y7 , 
x8 , y8 , x9 , y9 , x10 , y10,x11,y11,x12,y12,x13,y13, 
x14,y14,x15,y15,x16,y16,x17,y17,x18,y18,x19 , y19, 
x20,y20,x21,y21,x22,y22,x23 , y23,x24,y24,x25,y25 , 
x26 , y26 , x27 , y27,x28,y28,x29,y29,x30,y30 , x31,y31 , 
x32 , y32 , x33 , y33 , x34,y34,x35,y35,x36,y36,x37 , y37, 
x38 , y38 , x39 , y39 , x40 , y40: 
Uo,Do,z,f: 

Clow , Chigh 
Flow , Fhigh 

\ ***************************************************************************** 

Appendix A 



Appendix B: Simulatiestudie pulsvorm 

Hieronder worden de resultaten van de simulatiestudie, die met behulp van het programma 
DynaSim zijn uitgevoerd. Het doel hiervan was om inzicht te krijgen in de afwijkingen van de 
berekende resonantiefrequentie en demping uit de responsie, als de input afwijkt van een Dirac 
delta-piek. Er is geëxperimenteerd met een blokvormig en een Gaussvormig inputsignaal, onder 
variatie van eigenfrequentie, demping en de tijdsduur van de input. Deze laatste wordt bij de 
Gaussvorm bepaald door sigma. In de kolommen zijn uitgezet: 
• tijdsduur of sigma van het inputsignaal 
• t(k): tijdstip van gevonden extremum k 
• h(k): hoogte van gevonden extremum k 
• fr(k): resonantiefrequentie berekend uit gevonden extremaken k+ 1 
• ö(k): dempingscoëfficiënt berekend uit gevonden extema k, k+ 1 en k+2 
• Mr(k): procentuele afwijking van berekende resonantiefrequentie t.o.v. werkelijke 

resonantiefrequentie 
• ~ö(k): procentuele afwijking van berekende demping t.o.v. werkelijke demping 
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T[s] t(k) [s] h(k) fr(k) [Hz) ö(k) t.fr(k) M(k) 

0.01 0.028 0.510 10.417 0.132 4.7% 32.1% 
0.076 -0.332 9.615 0.129 3.4% 29.1% 
0.128 0.222 10.417 4.7% 
0.176 -0.146 

0.02 0.032 0.975 9.615 0.132 3.4% 32.1% 
0.084 -0.639 10.417 0.131 4.7% 31 .1% 
0.132 0.423 9.615 3.4% 
0.184 -0.278 

0.03 0.036 1.338 9.615 0.132 3.4% 32.1% 
0.088 -0.884 9.615 0.132 3.4% 32.1% 
0.140 0.578 10.417 4.7% 
0.188 -0.384 

0.04 0.044 1.570 10.417 0.131 4.7% 30.7% 
0.002 -1.040 9.615 0.133 3.4% 32.6% 
0.144 0.685 9.615 3.4% 
0.196 -0.448 

tabel A 1: blokgolf, fo = 10Hz, ö = 0.1 

T[s] t(k) [s] h(k) fr(k) [Hz] Ö(k) t.fr(k) M(k) 

0.01 0.016 0.938 20.833 0.165 4.7% 64.9% 
0.040 -0.560 20.833 0.167 4.7% 66.6% 
0.064 0.326 17.857 10.3% 
0.002 -0.195 

0.02 0.020 1.533 20.833 0.167 4.7% 67.1% 
0.044 -0.884 17.857 0.160 10.3% 59.6% 
0.072 0.535 20.833 4.7o/o 
0.096 -0.319 

0.03 0.024 1.601 17.857 0.180 10.3% 80.2% 
0.052 0.920 20.833 0.177 4.7% 76.6% 
0.076 0.537 17.857 10.3% 
0.104 0.319 

0.04 0.024 1.601 13.889 0.246 30.2% 145.8% 
0.060 -0.637 20.833 0.167 4.7% 67.3o/o 
0.084 0.372 17.857 10.3% 
0.112 -0.220 

0.05 0.024 1.601 10.417 0.350 47.7% 250.3% 
0.072 -0.384 17.857 0.162 10.3% 62.0% 
0.100 0.229 20.833 4.7% 
0.124 -0.137 

0.06 0.024 1.601 20.833 0.393 4.7% 293.4% 
0.048 0.646 41 .667 -0.483 109.4% 583.4% 
0.060 0.895 17.857 0.167 10.3% 66.5% 
0.088 -0.516 20.833 0.159 4.7% 59.3% 
0.112 0.314 20.833 4.7% 
0.136 -0.186 

tabel A 2: blokgolf, fo = 20Hz, ö = 0.1 
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T(s) t(k) [s) h(k) fr(k) [Hz) ó(k) öfr(k) M(k) 

0.01 0.016 0.725 20.833 0.361 9.2% 20.3% 
0.040 -0.216 17.857 0.366 6.4% 22.1% 
0.068 0.063 17.857 6.4% 
0.096 -0.018 

0.02 0.020 1.223 17.857 0.369 6.4% 23.0% 
0.048 -0.353 20.833 0.369 9.2% 23.1% 
0.072 0.100 17.857 6.4% 
0.100 -0.030 

0.03 0.024 1.292 15.625 0.368 18.1% 22.8% 
0.056 -0.371 20.833 0.365 9.2% 21 .5% 
0.080 0.108 17.857 6.4% 
0.108 -0.032 

0.04 0.024 1.292 12.500 0.398 34.5% 32.8% 
0.064 -0.320 17.857 0.368 6.4% 22.5% 
0.092 0.092 20.833 9.2% 
0.116 -0.027 

0.05 0.024 1.292 9.615 0.431 49.6% 43.6% 
0.076 -0.271 20.833 0.367 9.2% 22.4% 
0.100 0.078 17.857 6.4% 100.0% 
0.128 -0.023 

0.06 0.024 1.292 17.857 0.618 6.4% 106.0% 
0.052 0.914 62.500 -0.757 227.6% 352.3% 
0.060 0.946 20.833 0.367 9.2% 22.4% 
0.084 -0.271 17.857 0.362 6.4% 20.6% 
0.112 0.081 17.857 6.4% 
0.140 -0.023 

tabel A 3: blokgolf, fo = 20Hz, ö = 0.3 

sigma t(k) (s) h(tk) fr(k) [Hz) ó(k) öfr(k) M(k) 

0.005 0.022 49.587 10.000 0.132 0.5% 31 .9% 
0.072 -32.643 9.615 0.132 3.4% 31 .7% 
0.124 21 .490 10.000 0.131 0.5% 31 .4% 
0.174 -14.174 10.000 0.5% 
0.224 9.342 

0.01 0.022 42.830 9.615 0.132 3.4% 32.1% 
0.074 -28.145 10.000 0.132 0.5% 31.5% 
0.124 18.557 10.000 0.132 0.5% 31.7% 
0.174 -12.227 10.000 0.5% 
0.224 8.051 

0.02 0.020 27.450 8.929 0.160 10.3% 60.3% 
0.076 -15.569 10.000 0.132 0.5% 31.8% 
0.126 10.258 10.000 0.1 32 0.5% 32.0% 
0.176 -6.753 9.615 3.4% 
0.228 4.444 

0.03 0.016 17.532 7.813 0.274 21 .5% 173.6% 
0.080 -5.683 10.000 0.128 0.5% 28.3% 
0.130 3.816 10.000 0.132 0.5% 31.9% 
0.180 -2.511 9.615 3.4% 
0.232 1.654 

0.04 0.010 11 .976 6.098 0.901 38.7% 801.2% 
0.092 0.974 11.364 -0.825 14.2% 925.4% 
0.136 0.958 9.615 0.134 3.4% 33.5% 
0.188 -0.624 10.000 0.5% 
0.238 0.412 

0.05 0.006 8.701 4.464 0.811 55.1% 710.7% 
0.118 0.1 71 17.857 -0.398 79.5% 497.5% 
0.146 0.281 9.259 0.174 6.9% 74.3% 
0.200 -0.148 10.000 0.5% 
0.250 0.098 

tabel A 4: Gaussvonn, , fo = JO Hz, ö = 0.1 
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sigma t(k) [s] h(tk) fr(k) [Hz) ó(k) ~fr(k) M(k) 

0.005 0.010 82.743 19.231 0.164 3.4% 64.1% 
0.036 -49.149 19.231 0.165 3.4% 64.7% 
0.062 29.052 20.833 0.164 4.7% 63.7% 
0.086 -17.228 19.231 3.4% 
0.112 10.249 

0.01 0.010 54.303 17.857 0.199 10.3% 98.7% 
0.038 -27.076 20.833 0.164 4.7% 64.4% 
0.062 15.970 19.231 0.163 3.4% 63.1% 
0.088 -9.530 19.231 3.4% 
0.114 5.640 

0.02 0.010 54.303 17.857 0.199 10.3% 98.7% 
0.038 -27.076 20.833 0.164 4.7% 64.4% 
0.062 15.970 19.231 0.163 3.4% 63.1% 
0.088 -9.530 19.231 3.4% 
0.114 5.640 

0.03 0.010 54.303 17.857 0.199 10.3% 98.7% 
0.038 -27.076 20.833 0.164 4.7% 64.4% 
0.062 15.970 19.231 0.163 3.4% 63.1% 
0.088 -9.530 19.231 3.4% 
0.114 5.640 

tabel A5: Gaussvonn, ,Jo= 20Hz, ö = 0.1 

sigma t(k) (s] h(tk) fr(k) [Hz) ó(k) ~fr(k) M(k) 

0.005 0.010 65.702 17.857 0.367 6.4% 22.4% 
0.038 -18.947 19.231 0.365 0.8% 21.5% 
0.064 5.550 19.231 0.366 0.8% 22.1% 
0.090 -1.609 17.857 6.4% 
0.118 0.470 

0.01 O.Q10 43.883 16.667 0.404 12.6% 34.8% 
0.040 -10.503 17.857 0.365 6.4% 21.8% 
0.068 3.056 19.231 0.365 0.8% 21.8% 
0.094 -{),893 17.857 6.4% 
0.122 0.258 

0.02 0.008 22.006 10.417 0.701 45.4% 133.7% 
0.056 -{).752 19.231 0.313 0.8% 4.4% 
0.082 0.285 19.231 0.366 0.8% 22.0% 
0.108 -{),083 19.231 0.8% 
0.134 0.024 

0.03 0.006 14.017 3.906 0.945 79.5% 214.9% 
0.134 -{).001 20.833 0.375 9.2% 25.1% 
0.158 0.000 -3.165 116.6% 

tabel A 6: Gaussvonn, , fo = 20Hz, ö = 0.3 
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