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SAMENV ATIING 

In dit verslag wordt de analyse van het ElectroCardioGram (ECG) behandeld. Het 
ECG wordt bij vrijwel alle patiënten op de Neonatale Intensive Care Unit van het St. 
Joseph ziekenhuis te Veldhoven gemeten. 

Het onderzoek van het ECG richtte zich op twee deelgebieden. In de eerste plaats 
is onderzoek gedaan naar het real-time verwerken van het ECG, waarbij vooral is gelet op 
de detectie en onderdrukking van artefacten. Dit zijn stoorsignalen in het ECG, die 
onjuiste waarden veroorzaken van de parameters, die uit het ECG worden bepaald. De 
belangrijkste van deze parameters is het hartritme. In de tweede plaats is dan ook 
onderzoek gedaan naar de hartritmevariabiliteit bij neonaten. 

Er is programmatuur ontwikkeld, waarmee real-time verwerking van het ECG 
mogelijk is. Voor het herkennen van artefacten wordt gebruik gemaakt van Principale 
Componenten Analyse, een wiskundige techniek, waarmee het mogelijk is om de vormen 
van diverse hartslagen in het ECG met elkaar te vergelijken. In de praktijk bleek dat het 
niet mogelijk was om met deze techniek onderscheid te maken tussen ernstige stoorsigna
len, die foutieve waarden van de RR-tijd veroorzaken, en kleine verstoringen warvoor dit 
niet het geval is. Er is een alternatieve methode ontwikkeld, die na de meting de foutief 
geregistreerde RR-tijden herkent en alsnog corrigeert. Met deze methode kan een groot 
aantal van deze RR-tijden alsnog worden gecorrigeerd. 

Bij het onderzoek naar het hartritme ging de aandacht voomarnelijk uit naar de 
invloed van de ademhaling op het hartritme bij neonaten. Dit zijn variaties op korte 
termijn, die zich binnen enkele hartslagen afspelen. Men spreekt ook wel van beat-to-beat 
onderzoek. Bij dit onderzoek zijn frequentiespectra bepaald van het hartritme voor datasets 
die varieerden in meetduur. Bij het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen onbeademde 
kinderen, beademde kinderen en ter vergelijking een volwassene (mezelf). Bij mezelf was 
het ademhalingsritme herkenbaar in het hartritme; bij de neonaten was dit niet het geval. 
De componenten met de grootste energie in het frequentiespectrum hadden frequen
ties < 0.2 Hz; dit komt overeen met resultaten uit de literatuur. 

Naast de korte-termijn variabiliteit is ook de variabiliteit op lange termijn 
onderzocht. De variaties spelen zich dan af binnen perioden van uren tot dagen. Uit dit 
onderzoek bleek, dat de voeding en verzorging van de kinderen invloed heeft op het 
hartritme: volgens de gegevens worden voedingen in een aantal gevallen gevolgd door 
perioden van uitzonderlijk laag hartritme, zgn. bradycardiën. Dit is in overeenstemming 
met de ervaring in de klinische praktijk. Deze invloed was in meer of mindere mate te 
bespeuren bij alle onderzochte kinderen. Een eventueel dag-nachtritme kon bij deze 
kinderen niet overtuigend worden aangetoond. 
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HOOFDSTUK 1 : INLEIDING. 

Sinds 1988 beschikt het St. Joseph ziekenhuis te Veldhoven (voorheen Eindhoven) 
over een Neonatologische Intensive Care Unit, kortweg NICU. De neonatologie, de leer 
van de verzorging en ziekten van pasgeboren en veelal premature kinderen, is een relatief 
jong vakgebied, in tegenstelling tot veel andere takken van de medische wetenschap. Dit 
betekent ook, dat er nog veel onderzoek moet worden gedaan om de behandelingsmetho
den te vervolmaken. 

In de huidige opzet beschikt de NICU over 10 couveuses; het is mogelijk dat dit 
aantal later wordt uitgebreid tot 20. In samenwerking met de afdeling Klinische Fysica is 
bij de inrichting van de NICU tevens een informatienetwerk geïnstalleerd, waardoor het 
mogelijk is de gegevens te verzamelen, die afkomstig zijn van de bewakingsmonitoren. 
Het informatienetwerk draagt de naam PINO, wat staat voor Physiologisch Informa
tievoorzieningssysteem voor Neonatologisch Onderzoek. Het verzamelen van de informatie 
van de monitoren gebeurt met behulp van een door de fabrikant van de monitoren 
geleverd netwerk, het Serial Distribution Network of SDN. De gegevens worden vervol
gens ingelezen en verwerkt met een multi-user/multi-tasking meetsysteem, het Physics 
Data Acquisition System of PhyDAS. Het PhyDAS is ontwikkeld op de faculteit Techni
sche Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Met PINO is het mogelijk 
om de verschillende fysiologische parameters, zoals die door de bewakingsmonitoren 
worden gemeten, te registreren en te gebruiken voor klinisch wetenschappelijk onderzoek. 
Deze verzameling van meetgegevens kan in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week 
plaatsvinden, terwijl de dagelijkse gang van zaken op de NICU niet wordt verstoord. 

In dit onderzoek gaat de aandacht uit naar het ElectroCardioGram ofwel het ECG. 
Het ECG is de registratie van de electrische activiteit van de hartspier. Doordat het ECG 
eenvoudig te meten is met behulp van electroden, die op de huid worden geplakt, is het 
een eenvoudige methode om de werking van het hart, en in het bijzonder het hartritme, te 
controleren. Het signaal kan echter verstoord worden door bewegingen van de electrode 
ten opzichte van de huid, of doordat de electroden electrische signalen oppikken, die niet 
van het hart afkomstig zijn. Deze verstoringen worden artefacten genoemd. Deze artefac
ten kunnen een verkeerde bepaling van het hartritme tot gevolg hebben. De vorm van het 
ECG is afhankelijk van de plaatsing van de electroden; in de klinische praktijk wordt het 
ECG dan ook alleen gebruikt om het hartritme te bewaken. Wanneer men meer informatie 
uit het ECG wil halen, is het van belang om de electroden op nauwkeurig gedefinieerde 
plaatsen te plakken; men spreekt dan van een standaardafleiding. Voor onderzoek van de 
hartfunctie met behulp van het ECG is de monitor niet geschikt; hiervoor is een speciaal 
diagnostischECG-apparaat beschikbaar. 

De onderzoeksvraagstelling bestond uit twee delen. In de eerste plaats moest 
onderzoek worden gedaan naar het herkennen en eventueel onderdrukken van artefacten in 
het ECG, zodat de parameters die daarna uit het signaal worden bepaald artefact-vrij zijn. 
Het tweede deel van de vraagstelling was welke fysiologisch interessante variaties en 
veranderingen voorkomen in deze artefact-vrije parameters. De belangrijkste parameter, 
die uit het ECG wordt bepaald, is het hartritme; het tweede deel van onderzoek bestond 
dan ook voornamelijk uit het onderzoek van de hartritmevariabiliteit Bij dit onderzoek is 
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onderscheid gemaakt tussen variabiliteit op korte en op lange termijn: korte-termijn 
metingen duren enkele minuten, lange-termijn metingen enkele dagen. 

Bij onderzoek naar de variabiliteit in het hartritme kan worden gekozen om dit te 
bepalen uit het ECG, of om de door de monitor gepresenteerde waarde voor het hartritme 
te gebruiken. Omdat achteraf niet te controleren is, of de door de monitor berekende 
waarde juist is, kan deze waarde voor het hartritme niet zonder meer worden gebruikt; het 
is essentieel om te kunnen beschikken over het oorspronkelijke ECG. Bovendien is de 
door de monitor gepresenteerde waarde een gemiddelde over 8 hartslagen; dit wordt 
gedaan om een niet te snel variërende waarde te kunnen presenteren, zodat de waarde van 
het hartritme snel kan worden afgelezen. Wanneer men echter is geïntresseerd in momen
tane variaties, worden deze versluierd door dit middelingsproces. De eerste stap is dan ook 
het inlezen en analyseren van het ECG, zodat de gewenste parameters daarna kunnen 
worden berekend. Bijkomend voordeel hiervan is, dat eventueel ook andere parameters dan 
het hartritme uit het ECG kunnen worden bepaald. 

Een nadeel van het werken met het ECG in plaats van de door de monitor 
berekende waarden voor het hartritme is de grote hoeveelheid gegevens; opslag van een 
ECG kost ongeveer 20 MByte per dag. Het is dus zaak, om de gewenste parameters al 
tijdens de meting te bepalen: op die manier hoeven alleen deze parameters bewaard te 
worden, in plaats van het signaal in zijn geheel. Het feit dat de analyse van het ECG 
tijdens de meting, d.w.z. real-time moet plaatsvinden, betekent echter wel dat het bereke
nen van de gewenste parameters en het controleren van de validiteit met zo weinig 
mogelijk rekenwerk moeten gebeuren. 

Wanneer de parameters eenmaal zijn bepaald en opgeslagen, kunnen ze worden 
gebruikt voor verder onderzoek. Bij het onderzoek van de hartritmevariabiliteit op korte 
termijn is met name het verband tussen ademhaling en hartritme onderzocht; deze 
resultaten zijn vergeleken met resultaten zoals die in de literatuur vermeld staan voor 
volwassenen en neonaten onder specifieke omstandigheden. Tijdens het lange-termijn 
onderzoek ging de aandacht uit naar het effect van verzcging en voeding van de kinderen 
op het hartritme, en naar het aantonen van een eventueel aanwezig dag-nachtritme. 

In het volgende hoofdstuk wordt de theorie behandeld van het onstaan van het 
ECG, aspecten die karakteristiek zijn voor signalen zoals die op de NICU worden 
gemeten, en de wiskundige achtergronden van de methoden die zijn gebruikt voor het 
onderzoek van de hartritmevariabiliteit. In hoofdstuk 3 wordt de werking van de monitor, 
het informatienetwerk en de ontwikkelde software beschreven. In hoofdstuk 4 worden de 
diverse resultaten behandeld. In hoofdstuk 5 tenslotte worden de belangrijkste resultaten 
samengevat en besproken. 
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HOOFDSTUK 2 : THEORIE 

2.0) INLEIDING 

Het ElectroCardioGram (ECG) is een van ongme electrisch signaal, dat wordt 
gegenereerd door de electrische activiteit van de hartspier. Door de grote correlatie tussen 
gemeten signaal en werkelijke activiteit van het hart is het ECG in de loop van de jaren 
een belangrijk diagnostisch hulpmiddel gebleken. Om te begrijpen hoe een ECG ontstaat 
en hoe het moet worden geïnterpreteerd is enige kennis over de bouw en werking van het 
hart vereist. In dit hoofdstuk wordt daarom eerst ingegaan op de fysiologische aspecten 
van het ontstaan en de interpretatie van het ECG, en vervolgens op de analyse van het 
ECG-signaal die nodig is voor verder onderzoek. 
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2.1) FYSIOLOGIE 

2.1.1) Ontstaan van het ECG 

In figuur 2.1 is de bouw van het hart schematisch weergegeven. Tijdens het begin 
van een hartslag wordt bloed uit de kleine en de grote bloedsomloop verzameld in het lin
keratrium (LA) en het rechteratrium (RA). Door contractie van de beide atria wordt het 
bloed naar het linker- en rechterventrikel gestuwd. Door contractie van de ventrikels 
wordt het bloed vervolgens door de grote en kleine bloedsomloop gepompt. Het samen
trekken van de atria en de ventrikels wordt veroorzaakt door een electrische prikkel, de 
zgn. actiepotentiaaL Deze actiepotentiaal ontstaat in de sino-atriale knoop, kortweg SA
knoop, die zich bovenin het rechteratrium bevindt. De SA-knoop bestaat uit zgn. nodaal 
weefsel, dat de eigenschap heeft ze~.Lstandig op gezette tijden een actiepotentiaal te 
genereren. De snelheid waarmee deze actiepotentialen worden afgevuurd (en dus ook het 
hartritme) wordt beïnvloed door onder andere het centale zenuwstelsel en hormonale 
regelingen, zodat het hartritme kan worden aangepast aan de behoeften van het lichaam. 

bund~; var. !'is 

bunc!elt.ik -~--

Het weefsel waaruit de atria (en ook 
de ventrikels) zijn opgebouwd, mag be
schouwd worden als een electrische geleider, 
zodat de in de SA-knoop gevormde actiepo
tentiaal zich snel uitbreidt over de beide 
atria. Het weefsel tussen de atria en de vent
rikels gedraagt zich echter als een isolator, 
zodat de actiepotentiaal zich niet via het 
spierweefsel naar de ventrikels uitbreidt. 
Onderin het rechteratrium bevindt zich echter 
de atrio-ventriculaire knoop, die net als de 
SA-knoop uit nodaal weefsel bestaat. De 
AV-knoop staat in verbinding met de zgn. 
bundel van His, die splitst in enkele takken. 
Deze bundeltakken monden via verdere 

Figuur 2.1: Schematische weergave van het hart. vertakkingen, de zgn. Purkinje-vezels, uit in 
de onderkant van de ventrikels. De actiepo
tentiaal wordt nu met enige vertraging via de 

A V -knoop, de bundel van His en de purkinjevezels voortgeleid tot onder in de ventrikels; 
vandaar plant hij zich weer voort door de ventrikels. Door de vertraging in de A V -knoop 
en de bundel van His trekken de ventrikels iets later samen dan de atria. Hierdoor wordt 
bereikt dat het bloed, dat een zekere traagheid bezit, de kans krijgt om van de atria naar 
de ventrikels te stromen, om vervolgens de grote c.q. kleine bloedsomloop in te worden 
gepompt. In figuur 2.2 zijn de tijden weergegeven, die een actiepotentiaal nodig heeft om 
bepaalde delen van het hart te bereiken. 

Door de electrische activiteit te meten, die wordt veroorzaakt door de actiepotenti
aal, kan informatie over de werking het hart worden afgeleid. Deze activiteit kan met 
behulp van minimaal twee electroden worden gemeten; het potentiaalverschil tussen deze 
electroden kan dan worden beschouwd als een component van een dipoolvector, die de 
electrische activiteit van het hart voorstelt. Men spreekt ook wel van een ronddraaiende 
dipoolvector. Het zal duidelijk zijn dat voor een volledige bepaling van de grootte en 
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Figuur 2.2: Voortplantingstijden van de actiepo
tentiaal in het hart; tijden in sec. 

richting van de dipoolvector meer dan één 
component moet worden bepaald, en dat dan 
meer dan twee electroden nodig zijn. Voor de 
bepaling van richting en grootte in het twee
dimensionale vlak wordt vaak de zgn. drie
hoek van Einthoven gebruikt, zie figuur 2.3. 
Bij deze afleiding worden twee electroden op 
de armen of schouders geplakt, en een derde 
electrode op de romp boven het linkerbeen. 

De precieze vorm van ECG is sterk 
afhankelijk van de plaatsing van de electro
den; toch zijn een aantal duidelijke karakte
ristieken vrijwel altijd herkenbaar. In figuur 
2.4 is een voorbeeld weergegeven van een 
ECG zoals dat voor een hartslag geldt. De 
karakteristieken zijn hier herkenbaar als een 
aantal min of meer scherpe pieken: de con
tractie van de atria is herkenbaar als de zgn. 

P-top, de samentrekking van de ventrikels is herkenbaar als het zgn. QRS-complex, en 
het ontspannen van de ventrikels (ook dit veroorzaakt een electrisch signaal) is herkenbaar 
als de zgn. T -top. Het ontspannen van de atria gebeurt normaliter tegelijk met de 
contractie van de ventrikels, en veroorzaakt slechts een zwak signaal; dit signaal is dan 
ook niet apart zichtbaar in het ECG. De amplitude van de signalen bedraagt ongeveer een 
mV. Het QRS heeft meestal een grotere amplitude dan de P-top, omdat de totale 
spiermassa van de ventrikels groter is dan die van de atria, en dus ook meer cellen 
tegelijkertijd een actiepotentiaal geleiden. 

Zoals hierboven al is gesteld, is de vorm van het ECG sterk afhankelijk van de 
plaats van de electroden op het lichaam. Om conclusies te kunnen trekken uit de vorm van 
het ECG is het dan ook van belang de electroden altijd op dezelfde manier aan te brengen: 
men spreekt dan van standaardafleidingen. Het bekendst zijn de afleidingen van 
Einthoven (de grondlegger van de electrocardiografie) met 3 electroden, de afleidingen 
volgens Goldberg (3 electroden), en de precordiale afleiding (6-7 electroden). Met deze 
laatste afleiding kan het verloop van de dipoolvector in de ruimte worden gevolgd, terwijl 
dit bij de afleidingen volgens Einthoven en Goldberg alleen in het tweedimensionale vlak 
mogelijk is. 

+ + 

Figuur 2.3: Driehoek van Einthoven. 

Omdat voor de bewaking van de 
kinderen op de NICU het ECG alleen 
wordt gebruikt om het hartritme te kunnen 
monitoren, is hier de precieze plaatsing 
van de electroden van minder belang. Het 
is voldoende een afleiding te kiezen met 
een duidelijk herkenbaar QRS-complex, 
zodat de tijd tussen twee complexen kan 
worden berekend. De afleiding is veelal 
ongeveer die volgens Einthoven. Het ECG 
wordt wel op het beeldscherm van de 
monitor weergegeven als extra controle-
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Figuur 2.4: Voorbeeld van ECG tijdens een hartslag. 

middel voor de validiteit van het gepresen
teerde hartritme: wanneer de gepresenteerde 
waarde door stoorsignalen onjuist is, kan dit 
worden herkend m.b.v. het oorspronkelijke 
ECG-signaal. Voor expliciet onderzoek van 
het ECG is een diagnostisch ECG-apparaat 
beschikbaar; de afleiding is dan uiteraard wel 
van belang. 
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2.1 .2) Verband tussen hartritme en andere fysiologische grootheden. 

Zoals hierboven al is aangegegeven, kan de werking van het hart worden aangepast 
aan de behoeften van het lichaam. Ook de rest van de bloedsomloop, het bloedvatenstelsel, 
kan worden aangepast aan de behoeften van het lichaam. De werking van het hart is 
gekoppeld aan die van het bloedvatenstelsel, zodat de regeling van het hart en die van het 
vaatstelsel afhankelijk van elkaar zijn. In deze paragraaf zal echter vooral worden ingegaan 
op de regeling van de hartprestatie. De hartprestatie kan worden geregeld door aanpassen 
van de kracht waarmee het hart samentrekt, en door de snelheid waarmee het hart klopt. 
Omdat regeling van de hartprestatie in de meeste gevallen tot stand komt via regeling van 
het hartritme, wordt de regeling van de hartprestatie door veranderen van de contractiliteit 
verder buiten beschouwing gelaten. 

De regeling van de hartprestatie valt onder te verdelen een neurale regeling via het 
autonome zenuwsysteem en een humorale regeling via stoffen in het bloed. De neurale 
regeling is te verdelen in een orthosympatisch en een parasympatisch systeem: het ortho
sympatisch systeem heeft een verhogende invloed op het hartritme, terwijl het parasympa
tisch systeem het hartritme verlaagt. Bij de humorale regeling spelen vooral hormonen een 
rol, met name het hormoon adrenaline, dat voor een versnelde hartwerking zorgt. 

De regeling via de hier beschreven systemen wordt veroorzaakt door een groot 
aantal veranderlijke fysiologische grootheden, die vaak een onderlinge samenhang 
vertonen. Regeling van de bloeddruk gebeurt bijvoorbeeld (onder andere) via de barore
flex: sensoren in de hersenen meten de bloeddruk en passen het hartritme overeenkomstig 
aan via het autonome zenuwstelsel. Veel onderzoek is gedaan naar de invloed van het 
autonome zenuwsysteem op het hartritme (o.a. [1 ], [2]), en naar het verband tussen het 
hartritme en andere (goed meetbare) fysiologische parameters als bloeddruk, temperatuur 
en ademhaling. 

Door de invloed van deze en andere parameters zal het hartritme niet constant zijn, 
maar kortstondige variaties vertonen. Voor variaties op korte termijn (in de orde van 
seconden tot enkele minuten) spreekt men van beat-to-beat variaties. Deze variaties 
kunnen worden onderzocht door spectraal onderzoek van het hartritme. In veel gevallen 
vindt men dan (bij volwassenen) een frequentiespectrum met daarin enkele karakteristieke 
frequentiecomponenten ([3], [4], [5]). In figuur 2.5 is een voorbeeld van dergelijk 
spectrum weergegeven. In deze figuur vallen componenten op van ongeveer 0.1 Hz en 
0.35 Hz. Diverse andere onderzoekers maken ook melding van een frequentiecomponent 
rond 0.03 Hz ([2]). De component van 0.03 Hz wordt toegeschreven aan de invloed van 
de thermoregulatie op het hartritme. De component van 0.1 Hz, de zgn. Mayer golf, wordt 
toegeschreven aan de bloeddrukregulatie. De component van 0.35 Hz tenslotte wordt in 
verband gebracht met wat in de literatuur vaak "respiratory sinus arrythmia" wordt 
genoemd: de invloed van de ademhaling veroorzaakt een verstoring van het sinusritme, 
zoals dat door de SA-knoop wordt gegenereerd. De periode van deze verstoring komt 
overeen met het ademhalingsritme. Een bespreking van de wijze waarop fysiologische 
grootheden als temperatuur, bloeddruk en ademhaling het hartritme beïnvloeden, voert hier 
te ver; we volstaan hier met het aanhalen van de eerder genoemde resultaten uit de 
literatuur. Een en ander wordt uitvoerig behandeld in leerboeken over fysiologie, zoals [6], 
[7]. 

9 



c: 
Ë 
"' 40 
0 .. 
.0 

0 

(al 

02 

'·-' i ,.,_ 

I I 

0 4 0 6 

Frequency ! Hz l 

I ! J 

75 100 125 
Tit'M ( s I 

Figuur 2.5: Voorbeeld van een hartritme spectrum; inzet : hartritmesignaal. Bron: [5]. 
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De gegevens, zoals die hierboven staan vermeld, zijn geldig voor volwassenen; bij 
pasgeboren kinderen kan de situatie beduidend verschillend zijn. De diverse regelsystemen 
zijn vaak nog niet volledig ontwikkeld, en relatief veel kinderen lijden aan het "respiratory 
distress syndrome" (RDS): doordat de longen nog niet volledig tot ontwikkeling zijn 
gekomen, kampen deze kinderen met ademhalingsmoeilijkheden. Dit uit zich vaak in het 
voorkomen van apnea, perioden waar de ademhaling stokt, en die vaak vergezeld gaan van 
bradycardiën, d.w.z. perioden waarin het hartritme uitzonderlijk laag is. Er is dan ook veel 
onderzoek gedaan naar het verband tussen de ademhaling en het hartritme bij neonaten, zie 
o.a. [7], [8], [9], [10]. 

Onderzoek naar het verband tussen hartritme en ademhalingsritme bij gezonde 
kinderen die een volledige zwangerschap hebben doorlopen is gedaan door Hathorn ([8]). 
Hier werd het verband onderzocht tijdens twee toestanden, nl. "actieve slaap", waarin het 
kind beweegt en minder regelmatig ademhaalt, en "diepe slaap", waarin het kind nauwe
lijks beweegt en regelmatig ademhaalt. Tijdens deze experimenten werd het ademha
lingsritme gemeten met behulp van een plethysmograaf. Het bleek dat er tijdens diepe 
slaap een grote correlatie bestond tussen hartritme en ademhalingsritme; tijdens actieve 
slaap was deze correlatie beduidend minder. 

Ander onderzoek naar het verband tussen hartritme en ademhalingsritme is gedaan 
door Äärimaa c.s. ([10]). De onderzochte groep kinderen omvatte hier gezonde, voldragen 
kinderen, gezonde neonaten (te vroeg geboren kinderen) en neonaten die leden aan het 
respiratory distress syndrome. Van deze kinderen is op de eerste, derde en vijfde dag na 
de geboorte tijdens diepe slaap het hartritme en de transthorax impedantie gemeten. De 
transthorax impedantie is de impedantie va11 de borstkas, en wordt gemeten m.b.v. 
dezelfde electroden waarmee het ECG wordt gemeten. Door beweging van de borstkas 
tijdens de ademhaling verandert ook de impedantie, zodat dit signaal een maat is voor de 
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respiratie. Uit dit onderzoek bleek, dat de variabiliteit bij kinderen met RDS kleiner was 
dan bij kinderen zonder ROS. De spectra van het hartritme lieten vooral componenten zien 
in het gebied tussen 0 en 0.2 Hz; zie ook figuur 2.6. Bij kinderen met ROS is in de eerste 
dagen de beademingsfrequentie en de eerste harmonische daarvan zichtbaar in het 
hartritmespectrum. Later schoven deze componenten in de richting van het laagfrequente 
deel, zodat het spectrum overeenkwam met dat van gezonde neonaten (afgezien van de 
nog steeds bijzonder lage variabiliteit). Bij gezonde, voldragen kinderen ontwikkelde zich 
op dag 5 een component rond 0.5 Hz in het respiratiesignaal, die in verband werd gebracht 
met de ademhaling. 

De vraagstelling tijdens dit onderzoek was of de hierboven genoemde verbanden 
ook bij neonaten aantoonbaar zijn: d.w.z. of uit spectraal onderzoek van het hartritme 
verband kan worden aangetoond tussen de in de literatuur genoemde invloeden van 
thermoregulatie, bloeddruk en respiratie en het hartritme. De meeste aandacht ging iueroij 
uit naar het verband tussen het hartritme en het ademhalingsritme. Dit is onderzoek van 
het hartritme tijdens relatief korte perioden van enkele tientallen seconden tot enkele 
minuten; we spreken dan van beat-to-beat analyse. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar 
de hartritmevariatie op lange termijn, d.w.z. perioden van enkele dagen. 
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2.2) SIGNAAIANAL YSE 

2.2.0) Inleiding. 

De analyse van het ECG valt noodgedwongen uiteen in twee delen: een real-time 
gedeelte, waarbij tijdens het meten van het signaal een aantal parameters uit dit signaal 
wordt bepaald, en een off-line gedeelte, dat na de meting plaatsvindt en waarbij de tijdens 
de meting bepaalde parameters verder worden geanalyseerd. De reai-time analyse is 
noodzakelijk om de te verwerken hoeveelheid informatie binnen de perken te houden: het 
opslaan van het oorspronkelijke ECG in digitale vorm kost, zoals later zal blijken, 21,4 
Mbyte aan geheugenruimte per dag. Het is dus zaak om al tijdens de meting de relevante 
informatie uit het signaal te bepalen, zodat de hoeveelheid informatie die uiteindelijk moet 
worden opgeslagen beperkt blijft. 

Bij het analyseren van het ECG is het van belang te weten hoe dit er uit ziet en 
wat de te verwachten storingen zijn. Daartoe gaan we eerst dieper in op de vorm van het 
ECG en mogelijke stoorsignalen. 

Om de relevante informatie uit het ECG te kunnen bepalen, is het nodig om per 
hartslag de benodigde parameters uit het signaal te bepalen en die vervolgens op te slaan. 
Men spreekt dan van beat-to-beat analyse. 

Achteraf kunnen deze parameters verder onderzocht worden (off-line analyse); 
tijdens deze analyse wordt dan gezocht naar trends en variaties in de gevonden parameter
waarden. 
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2.2.1) Vorm van het ECG en stoorsignalen. 

Zoals eerder in dit hoofdstuk al is vermeld, is de afleiding die wordt gebruikt om 
het ECG te meten bij de kinderen veelal geen standaardafleiding. Veelal wordt een 
afleiding volgens Binthoven gebruikt, d.w.z. twee electroden op de schouders en één 
ergens op de borstkas. De vorm van het ECG kan dan ook sterk verschillend zijn in 
verschillende gevallen. Toch zijn er een aantal (fysiologische) kenmerken, die vrijwel 
altijd hetzelfde zijn, en waarvan gebruik kan worden gemaakt tijdens de real-time analyse. 
In het ECG is het QRS-complex vrijwel altijd het gedeelte dat de pieken met de grootste 
amplitude vertoont. Ook hier is geen algemene richtlijn voor de vorm te geven; de vorm 
van het QRS-comlex is afhankelijk van de gebruikte afleiding en de precieze plaatsing 
van de electroden. 

De lengte van het QRS-complex in de tijd is ongeveer 50 à 100 milliseconden; de 
frequentie-inhoud ligt grofweg in het gebied van 15 tot 40 Hz. In het QRS-complex is 
het voomarnelijk de R-top die opvalt door zijn grote amplitude. 

De hartfrequentie kan sterk varieren: wanneer we uitgaan van normale situaties ligt 
deze ongeveer tussen 120 en 180 slagen per minuut. Tijdens bradycardieën (perioden van 
uitzonderlijk laag hartritme) kan het ritme dalen tot ongeveer 50 slagen per minuut; tijdens 
tachocardieën (perioden van uitzonderlijk hoog hartritme) kan het ritme oplopen tot meer 
dan 200 slagen per minuut. 

De meeste storingen (of artefacten) onstaan bij de oorsprong van het signaal: het 
oppikken van de electrische signalen met behulp van electroden. Het is vooral de overgang 
huid-electrode, die storingsgevoelig is. Van nature is de huid een slechte geleider: met 
name de opperhuid, die grotendeels bestaat uit afgestorven hoomcellen, zorgt voor een 
slechte geleiding. Het ontvetten van de huid, het wegschuren van de laag dode hoorncellen 
en het aanbrengen van geleidende pasta kan hier zorgen voor een verbetering van het 
geleidingsvermogen met een factor 100 tot 1000. 

De geleidende pasta, die zich tussen huid en electrode bevindt, zorgt voor elec
trisch contact tussen de electrode en het lichaamsvocht op de huid, waarin zich ionen 
bevinden. Veelal is de electrode een plaatje, gemaakt van een edelmetaal als goud, zilver 
of platina. Vanuit dit plaatje zullen nu af en toe metaalionen in oplossing gaan in de 
omringende vloeistof, die bestaat uit de geleidende pasta en transpiratievocht, terwijl de 
electronen aan het metaal gebonden blijven. Hierdoor wordt de electrode negatief geladen, 
terwijl de vloeistof een positief ladingsoverschot krijgt. Onder invloed van het electrisch 
veld dat hierdoor ontstaat, zullen metaalionen worden aangetrokken tot de electrode. Na 
verloop van tijd ontstaat een evenwicht, waarbij er evenveel ionen het metaal verlaten als 
er terugkeren. De metaalionen in oplossing bevinden zich in een vloeistoflaag vlak bij de 
electrode, de zgn. dubbellaag. Het gelijkspanningsverschil, dat bestaat tussen de huid en de 
electrode, is de zgn. electrode-bias. De ionen in de dubbellaag zijn niet bijzonder 
beweeglijk; wanneer de electrode ten opzichte van de huid verplaatst wordt, blijft de 
dubbellaag dan ook achter. Dit zorgt voor een verstoring van de electrode-bias, met als 
gevolg een stoorspanning. Wanneer door bewegingen de electrode verschuift ten opzichte 
van de huid en er een stoorspanning optreedt, spreken we van een bewegings-artefact. 

Andere stoorsignalen kunnen veroorzaakt worden doordat de netspanning met een 
frequentie van 50 Hz wordt opgepikt door de electrodekabels (brom) of doordat electrische 
activiteit van andere spieren dan de hartspier wordt geregistreerd: het principe van 
spiercontractie is immers hetzelfde voor alle spieren, zodat ook actiepotentialen, afkomstig 
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van andere spieren kunnen worden geregistreerd. 

2.2.2) Reai-time signaalanalyse. 

Tijdens het meten van het ECG worden telkens stukjes signaal met een lengte van 
enkele seconden binnengehaald; elk van deze stukjes signaal bevat, afhankelijk van het 
hartritme, ongeveer 4 tot 8 hartslagen. Omdat de analyse beat-to-beat verloopt, is het 
nodig om een referentiepunt per hartslag te bepalen, dat voor elke slag hetzelfde is. 
Hiervoor wordt meestal de R-top gekozen vanwege de duidelijke herkenbaarheid (grote 
amplitude, scherp bepaald in tijd). 

Het signaal kan echter stoorsignalen bevatten; meestal zijn dit bewegingsartefacten. 
De eerste stap is dan ook het uitfilteren van deze stoorsignalen. Er zijn dan een aantal 
bewerkingen nodig, voordat de R -top kan worden bepaald. Voor deze bewerkingen geldt 
echter, dat ze niet teveel rekentijd in beslag mogen nemen. Hoe beter de filtering verloopt, 
hoe meer rekenwerk (en dus tijd) ervoor nodig is. Er moet een compromis worden gezocht 
tussen snelheid (weinig rekenwerk) en nauwkeurigheid (veel rekenwerk). De strategie die 
gekozen wordt, is sterk afhankelijk van de aard van de stoorsignalen, en de mate waarin 
ze voorkomen. Er bestaan dan ook verschillende manieren om de plaats van de R-top in 
de tijd te bepalen. 

De reai-time verwerking van het ECG is afhankelijk van de gewenste toepassing: 
wanneer we naderhand de beschikking willen hebben over het ECG, maar opslaan van het 
signaal niet mogelijk is, kan gebruik worden gemaakt van compressietechnieken ([11 ], 
[12]). Uit het ECG wordt dan de essentiële informatie over de vorm van het signaal 
gehaald en opgeslagen, en later kan dan het signaal (binnen bepaalde nauwkeurigheids
grenzen) worden gereconstrueerd. Met behulp van deze reconstructie kunnen dan karakte
ristieke vormen en eigenschappen van het ECG worden onderzocht. In sommige gevallen 
wordt deze informatie in een dusdanige vorm opgeslagen, dat ook de gecomprimeerde 
gegevens op zichzelf informatie leveren over bepaalde karakteristieke vormen in het ECG; 
zie hiervoor o.a. [13], [14]. De werking van deze technieken is gebaseerd op het opslaan 
van alleen die stukken van het signaal waar significante veranderingen optreden: zo kan 
bijvoorbeeld het ECG-signaal tussen twee hartslagen, in principe een rechte lijn, worden 
gekarakteriseerd door de begin- en einddtijd van deze lijn. Waar de kromming van het 
signaal sterk is, zoals bijvoorbeeld in een QRS-complex, worden relatief veel punten 
bewaard; waar de kromming klein is, hocven slechts weinig punten bewaard te worden. 
Deze technieken slaan dus een hoeveelheid parameters op, die afhankelijk is van de vorm 
van het te comprimeren signaal. 

Men kan echter gebruik maken van het feit dat het ECG vrijwel periodiek is, d.w.z. 
dat de vorm van het signaal voor elke slag vrijwel hetzelfde is. Het is dan voordeliger om 
de algemene vorm van een hartslag op te slaan, en voor elke volgende slag alleen de 
(kleine) afwijkingen ten opzichte van deze slag te bepalen en op te slaan. Doordat de 
afwijkingen in het algemeen klein zijn, zijn er maar weinig getallen nodig om een hartslag 
nagenoeg volledig te karakteriseren. Deze techniek staat bekend onder de naam Principale 
Componenten Analyse of PCA; we komen hier later op terug. Om deze techniek te kunnen 
toepassen, moet echter wel bekend zijn wat een hartslag precies is, m.a.w. we hebben een 
referentiepunt nodig. Hiervoor wordt, zoals hierboven al is aangegeven, de R-top gekozen. 
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Wanneer de R-top is gevonden, is ook de belangrijkste parameter, het hartritme, bekend. 
Voor het uiteindelijke R-top detectie-algoritme is oorspronkelijk uitgegaan van het 

algoritme zoals dat staat beschreven in [15]; later zijn hier de nodige aanpassingen en 
veranderingen op gevolgd. 

werkset 

oorspro n kel11 ke 
set 

Figuur 2.8: Stroomschema van het R-top detectie algoritme. 

In figuur 2.8 is de structuur 
van het algoritme in zijn uiteindelijke 
vorm weergegeven. Hieronder zullen 
de diverse stappen worden besproken. 

Voor het begin van de eigen
lijke meting wordt eerst een stukje 
signaal van ongeveer 16 seconden 
ingelezen. Uitgaande van een gemid
deld hartritme van 150 slagen per 
minuut komt dit neer op ongeveer 40 
hartslagen. Er worden nu een aantal 
parameters geïnitialiseerd voor later 
gebruik. Dit zijn : het gemiddelde 
hartritme, een maat voor het niveau 
van signaal resp. ruis, het teken van 
de R-top (naar boven of beneden 
gericht) en een aantal andere parame
ters, die later zullen worden behan
deld. 

Na de initialisatie volgt de 
eigenlijke meting, die (uiteraard) be
gint met de data-aqcuisitie. Er worden 
telkens stukjes signaal met een lengte 
van ongeveer 2 à 3 seconden ingele
zen uit een buffer in de CarePort 

Het ingelezen signaal vervolgt 
nu twee wegen; het signaal wordt 

gekopieerd naar een zgn. werkset, terwijl het oorspronkelijke signaal voorlopig bewaard 
wordt voor later gebruik. De werkset wordt nu gebruikt om het QRS-complex in het sig
naal te localiseren; wanneer dit gebeurd is, wordt binnen dit tijdvenster in het oorspronke
lijke signaal gezocht naar de precieze locatie van de R-top. Deze ogenschijnlijk om
slachtige methode is noodzakelijk omdat, voordat informatie uit de golfvorm gehaald kan 
worden, eerst de R-top moet worden gevonden. Om echter de R-top te kunnen 
onderscheiden van artefacten, moeten we diverse berekeningen toepassen op het signaal, 
met als gevolg verlies van informatie over de golfvorm. De gevolgde methode maakt het 
mogelijk om artefacten te onderdrukken door berekeningen toe te passen op de werkset, 
terwijl de oorspronkelijke informatie bewaard blijft. 

Als eerste wordt de werkset door een digitaal tweede orde Butterworth bandfilter 
geleid, met -3 dB punten bij 20 resp. 40Hz. Deze frequenties zijn gekozen omdat de fre
quentie-inhoud van het QRS-complex bij neonaten grofweg in dit bereik valt. Het gevolg 
is, dat laag- en hoogfrequente storingen worden onderdrukt. (Denk bijvoorbeeld aan 
laagfrequente bewegingsartefacten als gevolg van ademhaling, drift, en hoogfrequente 
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storingen als brom en artefacten die worden veroorzaakt door snelle bewegingen.) Omdat 
de frequentie-inhoud van het QRS-complex niet volledig tussen 20 en 40 Hz ligt, zal ook 
het QRS-complex door het filter vervormd worden. De variaties in het QRS-complex 
worden door het filter versterkt (zie fig. 2.9); omdat we op zoek zijn naar sterke variaties, 
die duiden op de aanwezigheid van een QRS-complex (en de precieze vorm van de 
werkset niet ter zake doet), komt deze versterking goed van pas. 

De gemiddelde waarde van het zo verkregen signaal is nul; omdat de laatste stap 
een integratie is, zou integreren van dit signaal nul opleveren. Daarom wordt geïntegreerd 
over de absolute waarde van het gefilterde signaal. 

Omdat het signaal onbegrensd in de tijd is, moeten de integratiegrenzen beperkt 
zijn. De integratie is dan ook geen integratie in de echte zin van het woord, maar een 
middeling over een aantal samples; de term "moving window integratie" wordt ook wel 
gebruikt. We gebruiken een zgn. meebewegend integratievenster: de integratiegrenzen 
liggen bij het punt in de tijd dat op een bepaald ogenblik behandeld wordt tot het punt dat 
0,05 seconden terug ligt. De breedte van 0,05 seconden is gekozen, omdat de breedte in de 
tijd van het QRS-complex binnen dit bereik valt. Op deze manier wordt, wanneer het 
QRS-complex het stukje signaal is dat behandeld wordt, geïntegreerd over het hele 
complex, terwijl het signaal daarbuiten niet wordt meegenomen in de integratie. 

De diverse bewerkingsstappen, zoals die zijn toegepast op de werkset, staan 
weergegeven in fig 2.9. 

Figuur 2.9: diverse bewerkingsstappen tijdensdeR-top detectie. 
A: Oorspronkelijk ECG; 
B: Signaal na filtering; 
C: Signaal na nemen modulus; 
D: Signaal na moving window integratie. 
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Het bepalen van het QRS-venster gebeurt nu door de duur van de tijd te bepalen, 
dat het uiteindelijke signaal boven een bepaalde drempel ligt. (Zie ook figuur 2.10.) 

SIGNAALNIVEAU"' 

DREMPELNIVEAU 

"' 
Figuur 2.10: Bepalen van het QRS-complex m.b.v. drijvende drempel; bepalen van R-top in het QRS-complex. 
DeR-top is in dit voorbeeld een globaal minimum. 

Deze drempel ligt tussen het gemiddelde ruisniveau en het gemiddelde signaalni
veau van het signaal. De gemiddelde niveau's worden bepaald door de grootte van elk 
locaal maximum te vergelijken met de momentane drempelwaarde; wanneer de amplitude 
van het locale maximum groter is dan de drempelwaarde, wordt deze waarde gebruikt om 
de waarde van het algemene signaalniveau aan te passen volgens: 

signaalniveau := 7/8*signaalniveau + 1/8*(1ocaal maximum). 

Wanneer het locale maximum beneden de drempelwaarde ligt, wordt het ruisniveau 
aangepast volgens: 

ruisniveau := 7/8*ruisniveau + 1/8*(1ocaal maximum). 

De drempelwaarde wordt daarna aangepast volgens : 

Drempel := ruisniveau + 0.25*(signaalniveau-ruisniveau). 

Op deze manier wordt, elke keer dat in het uiteindelijke signaal een locaal 
maximum voorkomt, de waarde van de drempel bijgesteld. Hierdoor zijn we ervan 
verzekerd dat de drempel het met signaal "meedrijft" tussen het signaalniveau en het 
ruisniveau in. Om al te sterke variaties in de drempelwaarde te voorkomen, worden het 
signaal- en ruisniveau telkens bijgesteld met 1/8 van de waarde van het laatste locale 
maximum. Op deze manier worden snelle, toevallige variaties niet te zwaar meegerekend, 
terwijl een structurele verandering in het signaal- en/of ruisniveau al na ongeveer acht 
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signaal- c.q. ruispieken merkbaar is in de drempelwaarde. 
Wanneer het QRS-venster is bepaald, wordt in de oorspronkelijke dataset binnen 

dit venster gezocht naar het grootste locale maximum of minimum, afhankelijk van het 
eerder bepaalde teken van de R-top. De plaats in de tijd vandeR-top is nu bekend, en de 
gewenste parameters, nl. het hartritme en de parameters die de vorm van de slag beschrij
ven, kunnen vervolgens bepaald en opgeslagen worden. In de volgende paragrafen wordt 
dieper ingegaan op deze parameters en de verdere verwerking daarvan. 

2.2.3) Off- line Analyse. 

Een van de belangrijkste panuuder~ voor verder onderzoek is het hartritme. 
Wanneer de R-top eenmaal is gelocaliseerd in de tijd, kan het hartritme eenvoudig worden 
bepaald uit de tijd tussen twee opeenvolgende R-toppen, de zgn. RR-tijd. Tijdens dit 
onderzoek gaat de interesse uit naar de variabiliteit in het hartritme c.q. de RR-tijd. Een 
van de manieren om de variabiliteit te onderzoeken is het zoeken naar periodieke variaties 
in een serie RR-tijden; dit kan door van deze serie een frequentiespectrum te bepalen. 

Een serie RR-tijden (die we hierna ook wel een hartritmesignaal zullen noemen) 
kan worden beschouwd als als het resultaat van een bemonstering van het hartritmesignaal; 
de bemonsteringsfrequentie is dan het omgekeerde van de RR-tijd. Deze frequentie ligt 
dus ongeveer tussen 2 en 3 Hz (slagen per seconde). Een probleem hierbij is, dat de RR
tijden onderling verschillend zijn, en dat dus ook de samplefrequentie van slag tot slag kan 
verschillen. Wanneer de onderlinge variaties klein zijn ten opzichte van de gemiddelde 
RR-tijd (bijvoorbeeld variaties van 0,01 sec bij een gemiddelde RR-tijd van 0.3 sec), mag 
de samplefrequentie constant worden verondersteld; dit was het geval voor de onderzochte 
hartritmesignalen. 

'6 ~-------------------------, 

Figuur 2.11: som van een sinus met frequentie 2 Hz, 
amplitude 1 en een sinus met frequentie 5 Hz, am
plitude 0.5.x-as: tijd in eenheden van 10 msec. 
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Figuur 2.14: Fourier spectrum van signaal in figuur 
2.11. x-as: frequentie in Hz; y-as : amplitude van 
de frequentiecomponenten. 

Er bestaan diverse methoden om het frequentiespectrum te bepalen van een serie 
meetwaarden; een van de meest bekende en meest gebruikte methoden staat bekend als het 
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Fast Fourier Transform algoritme, kortweg FFT. Redenen voor deze populariteit zijn 
efficiëntie (weinig rekenwerk, dus snel) en het feit dat de amplitude van de frequentie
componenten, die met dit algoritme worden bepaald, lineair evenredig zijn met de 
amplitude van de componenten in het oorspronkelijke signaal. Ter illustratie is in figuur 
2.11 een signaal weergegeven, dat bestaat uit de som van twee sinusvormige signalen: een 
signaal met amplitude 1.0 (willekeurige eenheden) en een frequentie van 2 Hz, en een 
signaal met een amplitude van 0.5 en een frequentie van 5 Hz. Dit signaal werd bemon
sterd met een bemonsterings- of samplefrequentie van 20 Hz. Van het zo gevormde 
discrete, digitale signaal werden de 100 punten in figuur 2.11 aangevuld met nullen tot een 
macht van 2 (in dit geval 128) en vervolgens aangeboden aan het FFT -algoritme. Het 
resultaat, weergegeven in figuur 2.12, is een discreet spectrum, dat de helft van het 
aangeboden aantal punten als frequentiecomponenten weergeeft in het bereik 0 t/m de helft 
van de samplefrequentie. In dit geval bevat het spectrum dus 64 punten, verdeeld over het 
frequentiebereik 0 t/m 10 Hz. 

Aan het algoritme kleven echter ook een aantal nadelen die, afhankelijk van de 
toepassing, in meer of mindere mate de uitkomst beïnvloeden. Deze nadelen zijn ook te 
herkennen in figuur 2.12: behalve de werkelijke frequenties van 2 en 5 Hz worden ook 
andere frequenties om deze twee hoofdfrequenties heen geregistreerd; bovendien is de 
resolutie, d.w.z. de nauwkeurigheid in het frequentiedomein, beperkt. Deze resolutie wordt 
bepaald door de samplefrequentie en het totale aantal oorspronkelijke getallen. Wanneer de 
samplefrequentie hoog genoeg is (d.w.z. wanneer we per periode van een bepaalde variatie 
genoeg samples nemen), en wanneer er genoeg datapunten voorhanden zijn, blijven deze 
nadelen beperkt. Wanneer we als data het hartritmesignaal aanbieden, moet met deze 
beperkingen rekening worden gehouden. Met name bij het achterhalen van de invloed van 
het ademhalingsritme op het hartritme is vaak niet voldaan aan deze voorwaarden. Omdat 
het ademhalingsritme zelf kan varieren, mag de lengte van de aangeboden set niet zo groot 
zijn, dat de ademhalingsfrequentie tijdens het verloop van de meting significant afwijkt 
van de gemiddelde waarde. In de praktijk betekent dit dat de lengte van de aangeboden set 
beperkt moet zijn. Voor dergelijke korte datasets kunnen de resultaten die behaald worden 
met het FFT- algoritme tegenvallen. 

Een andere methode om het spectrum van een hartritmesignaal te bepalen, is de 
autoregressieve methode. Deze aanpak wordt door verschillende onderzoekers gehanteerd 
(zie o.a. [3], [4], [16]) vanwege de betere resultaten, met name een hogere resolutie, bij 
korte datasets van ongeveer 100 waarden. In een autoregressief model wordt ervan 
uitgegaan dat de datapunten x(n) van het signaal waarvan het spectrum bepaald moet 
worden, beschreven kunnen worden als het gewogen gemiddelde van de vorige p 
datapunten en een willekeurige component u(n): 

p 

x(n) = - L akx(n-k) +u(n) 
k=l 

(2.1) 

waarbij de getallen u(n) willekeurig verdeeld zijn (witte ruis). De parameters 
a 1,a2 , ... , aP en de variantie cl van de witte ruis worden bepaald uit een discrete 
benadering van de autocorrelatiefunctie g(O), die uit de datapunten wordt bepaald. Met 
deze parameters kan het spectrum van de dataset berekend worden. 

De wiskundige achtergrond van dit model wordt beschreven in appendix A. Daar
naast wordt verwezen naar [17]; dit is een overzichtsartikel, waarin de werking en de 
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voor- en nadelen van een aantal methoden om spectra te bepalen worden beschreven. 
Onder andere komen het FFf -algoritme en het hier beschreven autoregressieve model aan 
de orde. 

Een voordeel van deze methode is, dat de resolutie niet direct door de lengte van 
de dataset wordt bepaald; bovendien kunnen frequentiecomponenten met lage amplitude 
beter gedetecteerd worden. Een nadeel van deze methode is de grotere hoeveelheid 
rekenwerk en het feit dat de orde p niet vast ligt, zodat van geval tot geval de optimale 
orde moet worden bepaald: een te lage orde zorgt voor versluiering van kleine variaties, 
terwijl een te hoge orde veel rekentijd kost. Voor het bepalen van de optimale orde wordt 
gebruik gemaakt van een foutcriterium: wanneer voor een bepaalde orde p geldt, dat de 
dataset, zoals die wordt berekend met het autoregressieve model, binnen een bepaalde 
mate van nauwkeurigheid overeenkomt met de werkelijke datset, wordt het spectrum 
bepaald met de parameters zoals die zijn berekend voor deze orde p. 

Een ander nadeel van deze methode is het feit dat de amplitude van de pieken, 
zoals die in het spectrum zichtbaar zijn, niet lineair evenredig is met de amplitude van de 
oorspronkelijke frequentiecomponenten. 

De keuze tussen het bepalen van het spectrum met behulp van het FFf -algoritme 
en het bepalen van het spectrum met de AR-methode wordt bepaald door de gewenste 
resolutie, informatie over de amplitude van de frequentiecomponenten, en de lengte van de 
dataset. 

In de praktijk betekent dit, dat beide methoden naast elkaar gebruikt worden, en dat 
ze elkaar aanvullen. Ter illustratie van de (on)mogelijkheden van beide methoden is in 
figuur 2.13 een tachogram (serie RR-tijden) gedurende korte tijd (ongeveer een minuut) 
weergegeven, met in figuur 2.14 en 2.15 het spectrum van deze dataset, bepaald met de 
autoregressieve methode resp. Fourier transformatie. 
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Figuur 2.13: Hartritmesignaal (rr-tijden) Schaal x-as 
aantal rr-tijden; y-as : tijd in sec. 
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Figuur 2.14: Autoregressief spectrum van (2.13). 
x-as :frequentie in Hz. 
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Figuur 2.15: Fourierspectrum van (2.13). 
x-as :frequentie in Hz. 

Het beat-to-beat variabiliteitsonderzoek richtte zich vooral op het opsporen van het 
ademhalingsritme via het hartritme, door spectra te bepalen van hartritmesignalen met de 
hierboven beschreven methoden, en hierin te zoeken naar frequentiecomponenten die 
overeenkwamen met het ademhalingsritme. Er is onderzoek verricht in drie gevallen om de 
resultaten met elkaar te kunnen vergelijken, namelijk onderzoek van een volwassene 
(ikzelf), onderzoek van beademde kinderen met een bekend, opgelegd ademhalingsritme, 
en onderzoek van niet-beademde kinderen. 

Wanneer de hartritmevariabiliteit op langere termijn (minuten-uren) onderzocht 
moet worden, neemt de hoeveelheid data snel toe: het wordt dan noodzakelijk om ge
middelden te bepalen van korte perioden, om later met deze gemiddelden verder te wer
ken. Met "kort" wordt hier bedoeld dat gemiddeld wordt over een periode die kort is ten 
opzichte van de periode van de verwachte/gezochte variaties. Bij het bepalen van dit ge
middelde moet echter rekening worden gehouden met de aard van het signaal; wanneer de 
verdeling van het hartritmesignaal Gaussisch zou zijn, zou kunnen worden volstaan met 
het bepalen van de verwachtingswaarde van het gemiddelde en de bijbehorende variantie 
c.q. de standaarddeviatie. Er kunnen echter (fysiologische) variaties in het signaal 
voorkomen, die de verdeling van het signaal zodanig beïnvloeden, dat deze niet meer 
Gaussisch is. Voorbeelden van fysiologische variaties zijn bradycardiën en tachocardiën; 
voorbeelden van niet-fysiologische variaties zijn artefacten, die als R-top worden 
gedetecteerd en zo registratie van foutieve RR-tijden veroorzaken. Er moeten dan ook 
andere methoden worden gebruikt om tot een afschatting van het gemiddelde en de 
bijbehorende variaties in het signaal te komen. Een methode om tot een afschatting te 
komen van het gemiddelde is het middelen over het aantal keren dat een bepaalde 
getalwaarde voorkomt, in plaats van het middelen over de getalwaarden zelf. In de praktijk 
komt deze aanpak erop neer dat de serie te middelen getallen wordt gerangschikt naar 
oplopende grootte; wanneer de serie bestaat uit N getallen, wordt het gemiddelde bepaald 
als de waarde van het N/2e getal. Dit gemiddelde wordt de mediaan genoemd. 

Om een schatting te bepalen voor de variaties van het signaal, wordt nogmaals de 
Gaussische verdeling beschouwd: statistisch gezien geldt voor deze verdeling dat bij een 
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standaarddeviatie a 2/3 van het aantal punten binnen het gebied (!l - a, 11 + a) valt, 
waarin 11 de verwachtingswaarde van het get-tiddelde voorstelt. Op analoge wijze kunnen 
schatters bepaald worden voor a wanneer met de mediaan gewerkt wordt. Omdat de 
verdeling niet Gaussisch hoeft te zijn, worden hier schatters bepaald voor zowel de variatie 
aan de linkerzijde als aan de rechterzijde van de mediaan, a1 resp. ar. (Vandaar dat tot nu 
toe slechts in algemene zin is gesproken over "variaties" i.p.v. "de variantie", die immers 
het kwadraat van de standaarddeviatie is.) Deze schatters worden op dezelfde manier 
bepaald als de mediaan zelf: a1 is gelijk aan de mediaan min de waarde van het N/6e getal, 
ar is de waarde van het 5N/6e getal in de verdeling min de mediaan. Wanneer de verdeling 
van het signaal in kwestie Gaussisch is, komen de waarde van de mediaan en het 
gemiddelde 11 overeen; de schatters a1 en ar hebben dan dezelfde waarde en komen 
overeen met de standaarddeviatie a. Wanneer de verdeling niet Gaussisch is, is de waarde 
van a1 en ar in het algemeen verschillend. 

Door te werken met de mediaan en de schatters a1 en ar, wordt bereikt dat 
artefacten minder invloed hebben in het uiteindelijke resultaat: immers, het aantal artefac
ten en niet de getalwaarde ervan bepaalt de mate van verstoring van het uiteindelijke 
gemiddelde. Bovendien is het mogelijk om bij niet-Gaussische verdelingen de waarden 
van de variatie links en rechts van de mediaan apart te bepalen. Van de bepaalde gemid
delden en de bijbehorende variaties kunnen dan ook weer spectra bepaald worden. 
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2.2.4. Principale Componenten Analyse 

Principale Componenten Analyse, kortweg PCA, is een mathematische techniek die 
qua werking is te vergelijken met Fourier analyse. Bij Fourier analyse wordt een signaal 
opgebouwd gedacht uit een aantal orthogonale basisfuncties, in dit geval sinusvormige 
signalen. Wanneer Fourier analyse wordt toegepast op een willekeurig signaal, wordt dit 
ontbonden langs deze basisfuncties, met als resultaat een inprodukt per functie. Bij PCA 
zijn de basisfuncties (de principale componenten) geen sinusvormige siJialen, maar 
signalen die uit het oorspronkelijke signaal zelf worden bepaald. Het oorspronkelijke 
signaal is hier een hartslag. Voor deze basisfuncties geldt, dat ze orthonormaal zijn. 

In figuur 2.16 is een hartslag weergegeven; in de figuren 2.17.a t/m e zijn de eerste 
vijf basisfuncties weergegeven zoals die met PCA werden bepaald voor uit een leerset van 
enkele tientallen soortgelijke slagen. Deze basisfuncties zijn te vergelijken met de 
sinusvormige basisfuncties bij Fourieranalyse. 
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Figuur 2.16: Voorbeeld van een hartslag. 
x-as : tijd in sampleperioden van 8 millisec. 
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PCA kan worden gebruikt om tijdens de meting hartslagen te ontbinden langs de 
basisfuncties; het resultaat is dan een set inprodukten. Naderhand kunnen deze inprodukten 
worden gebruikt om de hartslag te reconstrueren. Omdat de meeste informatie over de 
hartslag beschreven wordt door de eerste component (de "grondvorm" van de hartslag, zie 
fig. 2.17.a), is de verwachting dat een willekeurige hartslag, die immers sterk lijkt op de 
slagen uit de leerset waaruit de basisfuncties zijn bepaald, vooral beschreven wordt door 
de eerste component, aangevuld met "detailinformatie", die besloten ligt in enkele andere 
componenten. Dit is te vergelijken met het toepassen van Fourieranalyse op een signaal 
dat bestaat uit een sinus, waarop ruis met kleine amplitude is gesuperponeerd. Het 
Fourierspectrum zal dan bestaan uit een relatief grote frequentiecomponent, die de 
frequentie en amplitude van de sinus beschrijft, plus andere, kleinere componenten die de 
relatief kleine verstoringen beschrijven. Een hartslag zal in het algemeen met een grote 
nauwkeurigheid kunnen worden gereconstrueerd uit slechts enkele basisfuncties en de 
bijbehorende inprodukten. 

In figuur 2.18.a is een orginele hartslag afgebeeld, die wordt ontbonden langs de 
principale componenten (de basisfuncties); in figuur 2.18.b is de vorm weergegeven, zoals 
die wordt gereconstrueerd met behulp de eerste vijf inprodukten van deze slag en de 
bijbehorende principale componenten. In figuur 2.18.c is het verschil weergegeven van de 
het oorspronkelijke signaal en de reconstructie. Om na te gaan hoe goed de vorm wordt 
gereconstrueerd, is de modulus van beide signalen berekend; de modulus is hier gedefi
nieerd als de wortel uit som van het kwadraat van de punten, na aftrek van de gemiddelde 
waarde van het signaal. De modulus van de oorspronkelijke slag is dan 936.7; de modulus 
van de reconstructie is 925.46; de modulus van het vcrschilsignaal is 70.98; dit is 7.6% 
van de modulus van het orginele signaal. 

Figuur 2.18.a: 
oorspronkelijke hartslag. 

Figuur 2.18. b: Reconstructie 
van hartslag met PCA. 

Figuur 2.18. c: Verschil tussen 
origineel en reconstructie. 

Een hartslag kan dus in goede benadering worden gereconstrueerd uit een klein 
aantal (hier : 5) inprodukten en de bijbehorende principale componenten. Tijdens de 
meting hoeft de hartslag dus niet in zijn geheel te worden opgeslagen: het is voldoende 
om de inprodukten te bepalen van de hartslag met de principale componenten en deze op 
te slaan. Vooral wanneer dit proces vaak herhaald wordt, is de winst zichtbaar: het 
uitrekenen en opslaan van de basisfuncties (bij PCA) is een eenmalig proces, terwijl 
daarna per hartslag alleen enkele inprodukten bewaard hoeven te worden. Voor de 
mathematische achtergrond van PCA wordt verwezen naar appendix B, en naar [18], [19], 
[20], [21 ]. 

Aan het begin van een meting wordt eerst de leerset ingelezen; uit deze leerset 
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worden 35 slagen bepaald. Uit deze 35 slagen worden de principale componenten bepaald, 
waarlangs daarna tijdens de eigenlijke meting de slagen worden ontbonden. 

De inprodukten met de principale componenten worden bepaald tijdens de reai
time analyse, nadat een R-top is gedetecteerd. Een slag wordt dan gedefinieerd als het 
stukje signaal dat begint bij het punt dat 80 ms voor de R-top ligt en eindigt bij het punt 
dat 200 ms na de R-top ligt. De totale lengte van de aangeboden slag (280 ms) wordt 
bepaald door het feit dat twee slagen elkaar niet mogen overlappen; wanneer wordt 
uitgegaan van een maximaal hartritme van 215 slagen per minuut, is de gemiddelde tijd 
per slag 280 ms. Tijdens de real-time analyse worden de inprodukten van dit stukje 
signaal met de eerste vijf principale componenten bepaald en weggeschreven. 

Een voordeel van het bepalen van de inprodukten met de principale componenten 
tijdens de real-time analyse is, dat al tijdens de meting uit de waarde van de inprodukten 
kan worden afgeleid, of de slag in kwestie een echte slag is, of dat de geregistreerde R
top met het bijbehorende stukje signaal een artefact is. In het laatste geval z:al de waarde 
van de inprodukten (met name het inprodukt dat hoort bij de eerste component) sterk 
afwijken van de waarde van de inprodukten die bij reguliere slagen horen. Door de 
inprodukten met elkaar te vergelijken, kan dan alsnog worden beslist of een hartslag als 
een echte slag wordt geaccepteerd, of wordt geregistreerd als artefact. 

Evenals bij het hartritmevariabiliteitsonderzoek kan de variabiliteit in de gevonden 
inprodukten onderzocht worden; omdat de inprodukten iets zeggen over de vorm van het 
ECG, zullen trends in deze waarden iets zeggen over trends in de vorm van het ECG. Ook 
hier kan het onderzoek worden onderverdeeld in beat-to-beat onderzoek en onderzoek op 
langere termijn. In het laatste geval kunnen net als bij het hartritmevariabiliteitsonderzoek 
schattingen worden gemaakt voor het gemiddelde en de linker- en rechtervariatie a1 en ar 
van de waarde van de inprodukten over bepaalde perioden. Van deze schatters kunnen dan, 
net als bij het variabiliteitsonderzoek van het hartritme, spectra bepaald worden. 
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HOOFDSTUK 3: MEETOPSTELLING 

3.0: INLEIDING 

monrtor PhyDAS 

monitor 3 
4 x RS-232 

mo n r or 11 3 8 6 PC 

Figuur 3.1: Schematische weergave van de automatisering op de NICU. 

In figuur 3.1 is de huidige automatiseringsconfiguratie schematisch weergegeven. 
Bij elke couveuse staat een bedside-monitor; deze monitoren zijn geleverd door Hewlett
Packard, en zijn van het type Ml165A, model 56S; de naam van dit type monitor is 
"Merlin". Op de couveusezaal zijn momenteel tien monitoren aanwezig; bovendien bevindt 
zich in de aangrenzende technische ruimte nog een exemplaar, waarmee geëxperimenteerd 
kan worden. Van de monitoren op de couveusezaal zijn er momenteel vijf aangesloten op 
het centrale datanetwerk; in de toekomst zullen alle monitoren met dit netwerk worden 
verbonden. Het datanetwerk is ook geleverd door Hewlett-Packard, en staat bekend als het 
SDN, wat staat voor Serial Distribution Network. Dit netwerk bestaat zelf uit twee 
gedeelten. Signalen, die van de monitoren afkomstig zijn, worden eerst door de zgn. 
Systems Communications Controller of SCC geleid. Deze eenheid heeft tot taak de data, 
die van de diverse monitoren afkomstig zijn, te verzamelen en door te leiden naar het 
tweede gedeelte in het netwerk, de zgn. CarePort Voor meer informatie over SCC en 
CarePort wordt verwezen naar [22], [23]. De CarePort is een programmeerbare interface, 
die de communicatie tussen het sec-netwerk en de buitenwereld verzorgt via een aantal 
seriele RS-232 verbindingen; de standaard baudrate van de RS232-verbindingen is 9600 
baud. De buitenwereld is in dit geval een PhyDAS meetsysteem, dat geleverd is door de 
faculteit Technische Natuurkunde van de TUE, en een Personal Computer van het 386-
type, verder "de 386" genoemd. Zowel het PhyDAS als de 386 kunnen, wat betreft de 
data-acquisitie, als hostcomputer dienen voor de communicatie met de CarePort. Het is de 
bedoeling dat in de toekomst uitsluitend het PhyDAS als hostcomputer gebruikt wordt. 
Tijdens het in dit verslag beschreven onderzoek, dat grotendeels een verkennend karakter 
bezat, was het echter eenvoudiger om zowel de data-acquisitie als de analyse te doen met 
behulp van de 386. De software, die voor diverse toepassingen is ontwikkeld, is daarom 
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geschreven in Turbo-Pascal. 
Ik zal hieronder dieper ingaan op de werking van de monitor, de verschillende 

methoden voor data-acquisitie, de experimentele opzet die is gevolgd en de gebruikte c.q. 
ontwikkelde programmatuur. 
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3.1: HP MERLIN MONITOR 

ECG- MODULE 

BLOEDDRUK- MODULE 
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Figuur 3.2: Schematische weergave van de Mer/in monitor. 

sec 

In figuur 3.2. is schematisch de opbouw van de monitor weergegeven. Bij het 
ontwerp van de Merlin is door HP gekozen voor een modulaire opbouw: voor de bewa
king van een aantal van de belangrijkste lichaamsfuncties, zoals bloeddruk, ademhaling, 
hartfunctie, temperatuur etc. is een aparte module beschikbaar. Deze module kan in een 
interface-rack geklikt worden. De signalen, die afkomstig zijn van de diverse modules 
worden, na diverse voorbewerkingen in de module (versterking, AD-conversie etc), via de 
interface naar de centrale computer van de monitor gestuurd om daar verder verwerkt te 
worden. Tijdens deze verdere vcrwerking worden uit de diverse signalen (onder andere) de 
fysiologische parameters bepaald, die vcrvolgens op het beeldscherm gepresenteerd wor
den. Bovendien is het voor sommige signalen (bv. ECG, bloeddruk) mogelijk om het 
vcrloop in de tijd van het oorspronkelijke signaal op het scherm te tonen. De modulaire 
opbouw heeft als voordeel dat alle relevante informatie centraal kan worden verzameld, 
bewerkt en getoond. In vergelijking met andere opstellingen, waarbij vaak voor elke 
lichaamsfunctie een apart apparaat gebruikt werd, zijn de voordelen voor het verplegend 
personeel, zoals grotere bewegingsvrijheid, overzichtelijkheid en bedieningsgemak, 
duidelijk. 

De signaalvcrwerking van het ECG in de ECG-modulc van de Merlin is schema
tisch weergegeven in figuur 3.3. Het ECG wordt met drie electroden gemeten, volgens een 
van de afleidingen van Einthoven; dit betekent dat ofwel het potentiaalverschil tussen 
linkerarm en rechterarm wordt gemeten, of het potentiaalverschil tussen linkerarm en 
rechterbeen, of het potentiaalverschil tussen rechterarm en rechterbeen. In fig. 3.3 zijn dan 
ook drie ingangen getekend. De drie electrodekabels worden via een connector met de 
ECG-module verbonden. Daarna worden de signalen door een netwerk geleid, dat de 
module beschermt tegen hoge spanningen en/ of stromen op de ingangen, bijv. als gevolg 
van defibrillatie. Daarna worden de ingangssignalen door een voorversterker geleid. 
Vervolgens worden, afhankelijk van de door de gebruiker gewenste afleiding, de signalen 
gekozen waartussen het spanningsverschil moet worden bepaald. Dit spanningsverschil 
wordt versterkt met behulp van een verschilversterker. Vervolgens wordt het verkregen 
signaal door een bandfilter geleid. Voor de bandbreedte van dit bandfilter kan uit drie 
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Figuur 3.3: Verwerking van het ECG in de ECG-module. Bron: [22]. 

bereiken worden gekozen (frequenties zijn -3 dB kantelpunten): 

* Diagnostic mode : 0.5 tot 130 Hz (voor monitoren die zijn ingesteld voor neonaten); 
* Monitoring mode : 0.5 tot 60 Hz (voor monitoren die zijn ingesteld voor neonaten); 
* Filter mode : 0.5 tot 20 Hz (zowel voor instelling "volwassenen" als voor instelling 

"neonataal"); zie ook de handleiding van de Merlin, [22]. 

Na het filteren wordt het signaal door een versterker met variabele versterkingsfac
tor geleid, zodat de uiteindelijke amplitude binnen een bepaald bereik valt; hiermee wordt 
bereikt dat bij de daarop volgende analoog-digitaal conversic van de volle schaal van de 
convertor gebruik kan worden gemaakt. Het signaal wordt gesampled met een frequentie 
van 500 Hz. Het verkregen digitale signaal wordt door een zgn. micro-controller bewerkt 
voor andere, hier niet ter zake doende, toepassingen (o.a. meten van de respiratie, sturen 
van de afleidingskeuze etc). Om te voorkomen dat de patiënt direct verbonden wordt met 
de rest van de apparatuur, is een galvanische scheiding aangebracht: het digitale signaal 
wordt gekoppeld met de rest van de apparatuur m.b.v. een opto-coupler; andere analoge 
schakelingen, die met de patiënt in verbinding staan, zijn gescheiden van het lichtnet 
m.b.v. een transformator. 
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Uit het digitale signaal wordt vervolgens door de microprocessor in de monitor de 
plaats in de tijd van de R-top bepaald. De exacte werking van het betreffende algoritme is 
niet bekend. Om ervoor te zorgen dat het op het scherm gepresenteerde hartritme niet te 
snel varieert, worden de gevonden RR-tijden gemiddeld; wanneer het hartritme hoger is 
dan 104 slagen per minuut, wordt gemiddeld over de laatste 8 RR-tijden; wanneer het 
nartritme ligt tussen 52 en 104 wordt gemiddeld over 4 slagen; wanneer het hartritme 
lager is dan 52 slagen per minuut wordt gemiddeld over 2 slagen. Voor meer informatie 
over de werking van de Mertin wordt verwezen naar [22]. 
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3.2 : METHODEN VOOR DATA-ACQUISITIE 

Signalen zoals het ECG, de bloeddrukcurve en andere oorspronkelijke signalen, 
worden golfdata genoemd, in tegenstelling tot de fysiologische parameters die uit deze 
signalen worden berekend (hartritme, bovendruk, onderdruk, ademhalingsritme etc), die 
parameterdata worden genoemd. Wat betreft het ECG, zijn er twee manieren om de 
golfdata te meten: het signaal kan in digitale vorm via het SDN opgevraagd worden, 
terwijl het analoge signaal beschikbaar is via de zgn. "defib"-uitgang van de monitor. 
Deze analoge uitgang kan in sommige gevallen worden gebruikt voor defibrillatie. 

Het oorspronkelijke ECG wordt, zoals in 3.2 werd beschreven, gesampled met een 
een frequentie van 500 Hz; dit signaal wordt door de monitor gebruikt voor verdere 
bewerkingen. Het is mogelijk om via het netwerk het ECG als 500 Hz gesampled signaal 
op te vragen (de baudrate van de RS-232 interface moet dan wel worden ingesteld op 
19.2 kbaud), terwijl het digitale ECG ook beschikbaar is als een signaal met een sample
frequentie van 125 Hz. Dit laatste signaal wordt volgens een zgn. "peak-picker" algoritme 
uit het 500 Hz gesamplede signaal bepaald. De werking van dit algoritme is niet bekend. 
Voor eigen gebruik is een algoritme gebruikt, dat de hoeveelheid datapunten met een 
factor vier terugbrengt tot een 125 Hz gesampled signaal door telkens de grootste van vier 
waarden uit het 500 Hz gesamplede signaal te bepalen; deze waarde wordt dan doorgege
ven als representatief gemiddelde naar het 125 Hz gesamplede signaal. Met "grootste" 
wordt hier bedoeld: bij een signaal met stijgende helling wordt het maximum van de vier 
punten gekozen, terwijl bij een dalende helling het minimum wordt gekozen. 

Door de uitgebreide en tijdrovende communicatie die nodig is tussen host
computer en CarePort is het niet mogelijk gebleken om via het SDN het ECG als 500 Hz 
gesampled signaal te meten; acquisitie van het 125 Hz gesamplede signaal is wel 
mogelijk. (Zie ook hoofdstuk 4). Zowel voor het PhyDAS als voor de 386 is software 
geschreven, met behulp waarvan de communicatie met de CarePort en de eigenlijke 
acquisitie van golfdata mogelijk is; zie hiervoor [24], [25], [26]. In de hier beschreven 
experimenten wordt de 386 PC gebruikt voor acquisitie en real-time verwerking van het 
125 Hz gesamplede signaal via het SDN. 

Een andere mogelijkheid is, zoals reeds eerder is vermeld, het meten van het ECG 
via de "defib"-uitgang van de monitor. Dit analoge signaal wordt afgeleid uit het 
oorspronkelijke, 500 Hz gesamplede ECG-signaal: dit signaal wordt door een digitaal
analoog convertor (DAC) geleid, en vervolgens wordt het analoge signaal door een laag
doorlaat RC-filter geleid. Het kantelpunt van dit filter is onbekend. Het uiteindelijke 
signaal is bandbegrensd: de -3 dB punten van het frequentiegebied worden bepaald door 
de filterinstelling (diagnostisch, monitor of filter). Het signaal kan nu via een kabel van de 
couveusezaal naar de technische ruimte geleid worden, waar zich het PhyDAS bevindt. 
Vervolgens kan dit signaal weer gesampled worden met een door de gebruiker in te stellen 
frequentie. Omdat de kabel vrij lang is (ongeveer 25 meter) en daardoor de mogelijkheid 
bestaat dat er stoorsignalen worden opgepikt, wordt het signaal aan het eind van de kabel 
wederom door een laag-doorlaat RC-filter geleid; het kantelpunt van dit filter ligt bij 600 
Hz. Omdat het oorspronkelijke analoge signaal met 500 Hz gesampled is, kan het digitale 
signaal geen zinvolle informatie bevatten die uit frequenties hoger dan 250 Hz bestaat. Dit 
geldt ook nog wanneer dit signaal vervolgens weer door de DAC wordt geleid en gefilterd. 
De uiteindelijke frequentie, waarmee het analoge signaal wordt gesampled, wordt dan ook 
aangepast aan de oorspronkelijke samplefrequentie; de informatie-inhoud van het signaal 
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bevindt zich in het gebied van 0 tot en met 250 Hz, zodat de maximale zinvolle sample
frequentie 500 Hz is; samplen met een hogere frequentie levert geen extra informatie. 
Omdat het met de gebruikte configuratie nog niet mogelijk is om op het PhyDAS reai
time analyse toe te passen, wordt het gesamplede signaal in zijn geheel opgeslagen om 
later verwerkt te worden. 

Het samplen van het analoge "defib"-signaal en het vervolgens opslaan van de 
samplewaarden gebeurt m.b.v. het programma "MEET.GBC"; dit programma leest 
standaard zes arrays vol, waarvan de lengte is in te stellen tussen 0 en 60000. Na het 
uitlezen van ADC-kanaal nummer 0 wordt een aantal malen een wachtlus doorlopen, 
waarna weer opnieuw een sample wordt genomen, etc. De samplefrequentie is in te stellen 
door het aantal keren dat de wachtlus wordt doorlopen aan te passen. Aangezien het EeG
signaal in de praktijk steeds met dezelfde frequentie wordt gesampled, is dit aanpassen een 
eenmalige zaak. De samplefrequentie kan zo tot op ongeveer 1 Hz nauwkeurig worden 
ingesteld: een nauwkeurigheid die voor deze toepassing ruim voldoende is. De uiteindelij
ke samplefrequentie wordt berekend door de tijd, die voor de gehele acquisitie is gebruikt, 
te delen door het aantal genomen samples. Nadat de zes arrays zijn volgeschreven met 
samplewaarden, worden ze opgeslagen als 16-bits getallen (NAT2-formaat) in zes 
afzonderlijke files, genaamd 'ECG* .GBD', waarbij * = 0 . .5. Zie ook appendix C voor 
verdere informatie over de ontwikkelde programmatuur. 

Ook de door de monitor gepresenteerde waarde voor het hartritme kan via het SDN 
opgevraagd worden. De door de gebruiker gewenste parameters worden op gezette tijden 
via het SDN doorgegeven, met een maximale snelheid van een getal (per gewenste 
parameter) per seconde. Acquisitie van de parameterdata gebeurt via het PhyDAS; tijdens 
het meten van parameterdata is het niet mogelijk om het "defib"-signaal te samplen. 
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3.3: EXPERIMENTELE OPZET 

Het onderzoek valt in grote lijnen uiteen in twee delen: onderzoek van de variabi
liteit op korte termijn (zowel van het hartritme als van de inprodukten met de principale 
componenten) en onderzoek van de variabiliteit op lange termijn. 

Het korte-termijn onderzoek gebeurt op beat-to-beat basis; dat wil zeggen dat per 
hartslag de gewenste parameters worden bepaald, die later tijdens het off-line onderzoek 
worden verwerkt. Vanwege het middelen van de monitor over (meestal) acht hartslagen, 
zoals beschreven in 3.2, zijn we dan aangewezen op het oorspronkelijke ECG om hier per 
slag de RR-tijd te bepalen. Bovendien kunnen uit het oorspronkelijke signaal de inpro
dukten met de principale componenten worden bepaald. In principe hebben we, via 
verschillende wegen, de beschikking over een 125 Hz gesampled signaal (via het SDN) en 
een 500 Hz gesampled signaal (via de analoge "defib"-uitgang). De samplefrequentie 
bepaalt de resolutie in de tijd waarmee de RR-tijden kunnen worden bepaald: de minimale 
tijd tussen twee samples (en dus ook de nauwkeurigheid waarmee de RR-tijd kan worden 
bepaald) is bij een 125 Hz signaal 8 milliseconden; bij een 500 Hz signaal is deze 
resolutie 2 milliseconden. Het beat-to-beat onderzoek was voornamelijk gericht op het 
opsporen van het ademhalingsritme in het hartritme. Dit zijn relatief snelle variaties, die 
zich binnen enkele hartslagen afspelen. De amplitude van de variaties blijkt bovendien vrij 
klein te zijn, zodat de nauwkeurigheid waarmee de RR-tijden worden bepaald relatief 
hoog moet zijn. Omdat de ademhaling een proces is, dat zich snel afspeelt, is het 
voldoende om gedurende korte perioden te meten: meestal volstaat een tijdsduur van 
enkele minuten. 

Om de invloed van het ademhalingsritme op het hartritme te onderzoeken, zijn drie 
groepen onderzocht: een volwassene (ikzelf); kinderen, die beademd werden, en dus 
ademden met een opgelegd ritme, en kinderen die niet beademd werden. In al deze 
gevallen werden data met een samplefrequentie van zowel 500 als 125 Hz gebruikt, om 
een indruk te krijgen van de amplitude van de variaties in de RR-tijden. 

Voor het langere-termijn variabiliteitsonderzoek (d.w.z. onderzoek waarbij niet op 
beat-to-beat basis wordt gewerkt) moet gebruik worden gemaakt van 125 Hz gesamplede 
SDN golfdata of van SDN-parameterdata in verband met de hoeveelheid data die moet 
worden opgeslagen. Voor het merendeel van de lange-termijn metingen is 125 Hz 
gcsamplede SDN data gebruikt. In dit geval worden uit het oorspronkelijke ECG de RR
tijd en de inprodukten met de eerste vijf principale componenten bepaald. Om de 
hocveelheid data die bewaard moet worden te beperken, worden de inprodukten slechts 
vijf minuten per uur opgeslagen. De duur van de metingen (in dit geval alleen bij 
kinderen) liep uiteen van enkele uren tot enkele dagen. 

Voor de langste meting, die tien dagen duurde, zijn parameterdata gebruikt; hierbij 
werd m.b.v. PhyDAS het hartritmesignaal van de monitor opgevraagd. Dit signaal is het 
hartritme, zoals dat door de Merlin wordt berekend en gepresenteerd; deze waarde wordt 
elke seconde opnieuw aangepast. De parameterdata worden dan ook elke seconde 
opgevraagd. De wijze waarop de parameterdata door de monitor worden berekend, is 
slechts gedeeltelijk bekend; ditzelfde geldt voor de door de monitor toegepaste artefact
onderdrukking en -detectie. 

Voordat er kan worden begonnen met de off-line analyse, moeten de RR-tijden 
worden gecontroleerd op validiteit. Tijdens de real-time analyse wordt gecontroleerd of 
een slag inderdaad een slag is, of een artefact. Dit gebeurt (continu) met behulp van PCA; 

34 



een gevonden hartslag wordt ontbonden langs de eerste vijf principale componenten. 
Wanneer de waarde van het eerste inprodukt meer dan een van te voren ingestelde waarde 
afwijkt van de standaardwaarde, zoals die uit t>erdere slagen tijdens de meting is bepaald, 
wordt de slag afgekeurd en als artefact bestempeld; de RR-tijd, die uit deze slag wordt 
berekend, wordt dan als een negatief getal opgeslagen. 

Een andere methode, die als aanvulling op de hierboven beschreven methode dient, 
is het controleren van de RR-tijden zelf. Van een serie RR-tijden wordt het gemiddelde 
en een schatter voor de variatie bepaald; deze lopende variabelen worden tijdens het 
doorlopen van de serie bijgesteld. Op deze manier kan steeds een gebied bepaald worden, 
waarbinnen de volgende RR-tijd te verwachten is. 

Wanneer er meerdere RR-toppen binnen dit gebied zijn geregistreerd, wordt de 
piek, die het dichtst bij de voorspelde waarde ligt, als R-top benoemd. 

Wanneer er geen piek te vinden is in het voorspelde gebied, moet er een slag 
gemist zijn; wanneer de volgende piek (c.q. RR-tijd) binnen het gebied ligt, waarbinnen 
de tweede piek zou moeten vallen, wordt de helft van de tijd tussen de laatste en deze R
top geregistreerd als de gemiste RR-tijd. Op deze manier is een groot deel van de 
artefacten ook na de meting nog te herkennen. Wanneer het niet lukt om in het voorspelde 
gebied een R-top te vinden, worden de grenzen van het gebied waarin wordt gezocht 
verruimd; op deze manier wordt voorkomen dat continu vóór of achter een R-top wordt 
gezocht. 

Voor deze correctie achteraf is een programma geschreven, genaamd 
RR_COR.PAS. Zie ook appendix C. 
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3.4: PROGRAMMATUUR 

Zoals hierboven al is gezegd, is zowel van het PhyDAS als van de 386 PC gebruik 
gemaakt om metingen te doen. De programmatuur op het PhyDAS draait onder EPEP, 
terwijl voor de programmatuur op de 386 Turbo Pascal werd gebruikt. De programmatuur 
die in Turbo-Pascal werd geschreven, was experimenteel van aard, en is geschreven door 
Jeroen Jonkers, die onderzoek deed naar het invasieve-bloeddruk signaal. De program
matuur die onder EPEP draait is door diverse studenten van de TUE en de HTS in Den 
Bosch geschreven, namelijk Frank Klinckenberg (TU), Harald van den Meerendonk (HTS) 
en Marco van Uden (TU). Voor een uitgebreide behandeling van deze programmatuur 
wordt verwezen naar de diverse stageverslagen: [24], [25], [26], [27]. Hieronder wordt een 
opsomming gegeven van de verschillende pakketten/programma's die gebruikt c.q. 
geschreven werden. 

Communicatie via de RS-232-interface: 

Deze software legt de fundering voor de verdere communicatie (zie ook [24]). Om 
de zaken iets overzichtelijker te maken, is dit pakket procedures en functies, dat oorspron
kelijk in het hoofdprogramma van Jeroen Jonkers stond, ondergebracht in een Turbo
Pascal Unit onder de naam RS2LIB.TPU. Ook voor het PhyDAS is een dergelijk pakket 
geschreven in EPEP, onder de naam RS2LIB. 

Communicatie met de CarePort: 

Ook hiervoor is door Jeroen Jonkers een verzameling procedures geschreven, die 
waren opgenomen in een programma dat gebruikt werd om via de 386 golfdata in te lezen 
en op disk op te slaan. Dit programma is gebruikt als uitgangspunt voor het uiteindelijke 
programma dat ontwikkeld werd voor de reai-time analyse van het ECG. De verzameling 
procedures, die nodig zijn voor de communicatie met de CarePort, is later omwille van de 
overzichtelijkheid in een aparte Turbo-Pascal Unit geplaatst onder de naam CPCOM.TPU. 
Voor de programmatuur op het PhyDAS wordt verwezen naar [24], [25], [26], [27]. 

Reai-time ECG analyse: 

De versie, die momenteel gebruikt wordt voor voor de real-time analyse van het 
ECG, is het programma ECG4.PAS. De procedures die worden gebruikt om de principale 
componenten te bepalen uit de leerset waren al beschikbaar dankzij ander onderzoek, 
waarbij ook PCA werd gebruikt (zie [19]). Deze verzameling procedures is geplaatst in 
een Turbo-Pascal Unit genaamd PCA.TPU. 
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Off-line analyse: 

De software, die werd gebruikt voor Fourier analyse, zit inbegrepen in een 
standaard pakket uit de Turbo Pascal Numerical Toolbox; dit is een verzameling procedu
res en units voor diverse numerieke toepassingen, waaronder Fast Fourier Transformatie. 
De tijdens het onderzoek gebruikte procedures bevinden zich in de unit FFTB2.TPU. De 
procedures, die nodig zijn voor het bepalen van het autoregressief spectrum, bevinden zich 
in de unit AR LS.TPU. 
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HOOFDSTUK 4: RESULTATEN 

4.1.: REAL-TIME ANALYSE 

4.1.1: Data-acquisitie 

4.1.1.1.: Amplitude-resolutie van het signaal 

Zoals al is aangegeven in hoofdstuk 3, is het ECG-signaal, ook wel de golfvorm of 
golfdata genaamd, beschikbaar via het SDN als digitaal signaal, of als analoog signaal via 
de "defib"-uitgang op de monitor. 
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Figuur 4.1: Driehoeksignaal, zoals dat door de 
monitor wordt aangeboden aan de AD-convertor. 
x-as : tijd in seconden; 
y-as : amplitude in mV. 

Om na te gaan hoe de getalwaarden 
verdeeld zijn, is aan de monitor via de elec
trodekabels in plaats van een ECG een drie
hoekvormige spanning aangeboden van 4 Hz 
met een amplitude van ongeveer 1.5 mV. Om 
te zorgen dat de AD-conversie plaatsvond 
over het volle bereik van 0 tot en met de 
maximale waarde van 1023 plaatsvond, is de 
amplitude zo groot gemaakt dat de ingang 
overstuurd werd. Door de amplitude van dit 
overstuurde signaal niet te groot te kiezen, 
werd voorkomen dat de monitor een andere 
voorversterkingsfactor instelde en het signaal 
weer binnen het meetbereik viel. In figuur 
4.1 is een deel van het signaal weergegeven, 
zoals dat via het SDN werd geregistreerd. 

Door een overstuurd signaal aan te bicden wordt bereikt dat, met uitzondering van de 
grenswaarden 0 en 1023, die veel vaker voorkomen, alle waarden ongeveer even vaak 
worden gesampled. Zoals in hoofdstuk 3 al is aangegeven, wordt het ECG-signaal in de 
monitor door een bandfilter geleid, waarvan de -3dB- punten instelbaar zijn voor drie 
frequentiegebieden; de instellingen zijn "diagnostisch", "monitor" en "filter". Het blijkt, dat 
het conversie-resultaat afhankelijk is van de filter-instelling. Wanneer het SDN wordt 
gebruikt om golfdata te meten, valt op dat de resolutie van het signaal beperkt is. Het 
ECG is beschikbaar als een 10-bits signaal, d.w.z. de getalwaarden variëren van 0 tot en 
met 1023. Door een systeemfout blijkt deze resolutie echter ongeveer 7-bits te zijn. 
Wanneer de getalwaarden, zoals die voorkomen in het door het SDN geleverde signaal, in 
een histogram worden uitgezet, blijken sommige waarden niet voor te komen; bovendien 
zijn de wel voorkomende waarden niet equidistant verdeeld. In figuur 4.2 is een 
gedeelte weergegeven van de verdeling van de samplewaarden, zoals die is bepaald na het 
nemen van 100000 samples bij de instelling "diagnostisch". In de verdeling komen "open" 
gebieden voor waar het aantal geregistreerde samples 0 is. De lengte van deze gebieden is 
ofwel 3 ofwel 5, d.w.z. dat volgend op een waarde die wel voorkomt in de verdeling 3 
resp. 5 waarden volgen waar het aantal geregistreerde samples nul is; andere lengtes dan 3 
of 5 komen niet voor. Bovendien zit er een zekere regelmaat in de "open gebieden": een 
open gebied ter lengte 3 wordt gevolgd door ofwel drie ofwel vier gebieden ter lengte 5. 
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Fif?uur 4.2: Gedeelte van de verdeling van de 
samplewaarden, zoals die voorkomen na AD-con
versie door de monitor. Filterstand: diagnostisch. 
x-as: samplewaarde (0 t/m 50); 
y-as: voorkomen van deze waarden. 
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Figuur 4.4: Gedeelte van de verdeling van de 
samplewaarden na AD-conversie door de monitor; 
filterinstelling: "filter". 
x-as ; samplewaarde (0 t/m 50). 
y-as : voorkomen van de samplewaarden. 
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Figuur 4.3: Gedeelte van de verdeling van de snm
plewaarden na AD-conversie bij filterinstelling 
"monitor". Filterstand: "monitor". 
x-as : samplewaarde (0 t/m 50); 
y-as : voorkomen van deze waarden. 

Bij de instelling "monitor" is de ver
deling qua vorm gelijk aan de verdeling zoals 
die voor de instelling "diagnostisch" geldt; 
zie figuur 4.3. 

Bij de instelling "filter" tenslotte is de 
lengte van de open gebieden beperkt tot 1, 
d.w.z. dat alleen de even waarden worden 
geregistreerd (zie figuur 4.4). 

Een mogelijke verklaring voor de 
afhankelijkheid van de verdeling van de 
filterinstelling zou kunnen zijn dat de digitale 
verwerking van het gefilterde signaal afhan
kelijk is van de filterinstelling; de verschillen 
in de verdelingen zouden dan door software
fouten kunnen worden veroorzaakt. Uit de 
handleiding, die bij de Mertin hoort is dit 
echter niet op te maken. De exacte oorzaak 

van het ontbreken van bepaalde samplewaarden in het uiteindelijke digitale signaal is dan 
ook onbekend. 

39 



Wanneer de oorzaak van de fout in de ECG/RESP module zou liggen, zou dezelfde 
fout ook kunnen optreden in het respiratiesignaaL Daarom is ook het respiratiesignaal 
onderzocht voor de drie (ECG-)filterinstellingen. Omdat de respiratie door de monitor 
wordt bepaald uit de veranderende impedantie van de borstkas tijdens de ademhaling, kan 
in dit geval geen eenvoudig testsignaal worden aangeboden. Daarom heb ik gedurende 
enkele minuten het respiratiesignaal van mezelf via het SDN gemeten. De verdeling van 
de samplewaarden bij de filterinstelling "diagnostisch" is weergegeven in figuur 4.5; het 
ontbreken van bepaalde waarden zoals bij het ECG treedt nu niet op. Ditze:7de geldt ook 
voor de twee andere filterinstellingen. Wel valt een piek in de verdeling op bij de 
samplewaarde 254. Ook in de verdeling van de samplewaarden van het ECG valt een 
dergelijke piek op, hoewel de samplewaarde verschillend is, nl. 658 (zie figuur 4.6). In de 
verdeling van het respiratiesignaal komt deze piek alleen voor bij de instelling "diagnos
tisch"; bij het ECG komt de piek zowel bij de instelling "diagnostisch" als "monitor" voor. 

Figuur 4.5: Verdeling van de samplewaarden van het 
respiratie -signaal (hele bereik); filterinstelling: 
diagnostisch. x-as : samplewaarde. 
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Figuur 4.6: Verdeling van de samplewaarden voor de 
filterinstelling "diagnostisch"; x-as : samplewaarde 
(0 .. 1023); y-as :voorkomen van waarden op x-as. 

Wat de precieze oorzaak is van deze fouten, is niet bekend. Er is verder geen 
onderzoek gedaan om deze oorzaak vast te stellen. De fouten zijn doorgegeven aan de 
fabrikant, die daarna een nieuwe software-versie op de Merlin monitoren heeft geïnstal
leerd. 
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4.1.1.2 : Software update Merlin. 
Nadat door de fabrikant een nieuwe software-versie was geïnstalleerd, is opnieuw 

het AD-conversie resultaat onderzocht. In de figuren 4.7 t/m 4.9 is het eerste gedeelte 
weergegeven van de verdeling van de samplewaarden voor de filterinstellingen "diagnos
tisch", "monitor" en "filter". Het blijkt dat het conversieprobleem nog niet is opgelost 
(voorzover het SDN-data betreft); wel is de vorm van de verdeling voor de instelling 
"monitor" veranderd. De vorm van deze verdeling is nu gelijk aan die van de verdeling 
zoals die wordt gevonden bij de instelling "filter". 

Er bevindt zich nog steeds een piek in de verdeling van de samplewaarden voor de 
instelling "diagnostisch", zoals in figuur 4.6. De samplewaarde van de piek is hier echter 
verschillend, namelijk 550 i.p.v. 658. Wat de oorzaak is van deze piek in de verdeling is 
onbekend. 
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Figuur 4. 7: Gedeelte van de verdeling van sample
waarden voor de instelling "diagnostisch". 
x-as : samplewaarde 0 t/m 50; 
y-as : voorkomen van deze waarden. 
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Figuur 4.9: Gedeelte van de verdeling van sample
waarden voor de instelling ''filter"; 
x-as: samplewaarde (0 t/m 50); 
y-as: voorkomen van de samplewaarden. 
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Figuur 4.8: Gedeelte van de verdeling van sample
waarden voor instelling "monitor"; 
x-as : samplewaarde 0 t/m 50; 
y-as : voorkomen van deze waarden. 
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4.1.1.3: Tijd-resolutie van het signaal 
Voor het beat-to-beat onderzoek van het hartritme is het van belang dat dit met 

voldoende hoge resolutie kan worden gemeten. Zoals later zal blijken, is de variatie in het 
hartritme in sommige gevallen vrij klein: deze bedraagt slechts enkele procenten van het 
gemiddelde hartritme. In de praktijk wordt gewerkt met de reciproke waarde van het 
hartritme, de RR-tijd. 

De nauwkeurigheid, waarmee het hartritme kan worden bepaald, is afhankelijk van 
de samplefrequentie van het oorspronkelijke signaal: wanneer de samplefrequentie 125 Hz 
bedraagt, is de RR-tijd die hoort bij een hartritme van 60/minuut 125 sample-perioden. 
De naastgelegen detecteerbare waarden van het hartritme zijn dan 60.5 (RR-tijd 124 
sampleperioden) c.q. 59.5 (RR-tijd 126 samples). Bij een volwassene, waarbij de beat-to
beat variaties ongeveer 5 à 10% van het gemiddelde hartritme bedragen (3 à 7 slagen/mi
nuut), is de nauwkeurigheid waarmee hartritme c.q. RR-tijd kunnen worden bepaald dan 
ook voldoende. Anders ligt de situatie bij neonaten: wanneer het hartritme 15~ slagen/mi
nuut bedraagt, zijn de naastgelegen detecteerbare waarden 147 en 153 slagen/minuut. Het 
verschil (ongeveer 3 slagen/minuut) is nu ongeveer gelijk aan de beat-to-beat variatie, 
zoals later zal blijken. In dit geval is het noodzakelijk om de RR-tijd nauwkeuriger te 
kunnen bepalen: de RR-tijd moet uit een signaal worden bepaald, dat is gesampled met 
500Hz. 

De mogelijkheden van het SDN zijn hier echter beperkt. Het bleek onmogelijk om 
via het SDN een 500 Hz gesampled signaal op te vragen: de data-acquisitie duurde in dit 
geval te lang, zodat de CarePort-buffers overstroomden en verdere acquisitie onmogelijk 
was. Om na te gaan wat de tijdkritische factor is bij de data-acquisitie, is het inlezen van 
data via de CarePort vervangen door het inlezen vanaf de harde schijf van een eerder 
geregistreerd ECG-signaal, dat was gesampled met 125 Hz. Het blijkt, dat acquisitie 
(lezen van harde schijf) en verwerken van het signaal dan ongeveer 5 % van de beschik
bare tijd kost, in plaats van ongeveer 45% tijdens normale acquisitie via het SDN. De 
tijdkritische factor is duidelijk de communicatie met de Care Port. Het is niet duidelijk (en 
ook niet onderzocht) in hoeverre dit afhankelijk is van de gebruikte software; omdat in de 
nabije toekomst het ECG-signaal (en de andere golfdata) als analoog signaal via directe 
lijnen met behulp van het PhyDAS kunnen worden gemeten, is hier verder geen aandacht 
aan besteed. 

4.1.1.4: Meten via de analoge "defib" -uitgang 

Om toch over het 500 Hz gesamplede signaal te kunnen beschikken, is gebruik ge
maakt van de "defib"- uitgang van de monitor. Zoals in hoofdstuk 3 al is vermeld, wordt 
dit analoge sign1al gevormd door DA-conversie van het interne digitale signaal van de 
monitor. Om na te gaan of dit interne signaal een 125- of 500-Hz gesampled signaal is 
geweest, is via de electrodekabels een sinusvormige spanning aangeboden met een am
plitude van ongeveer 1 milliVolt, waarvan de frequentie werd gevarieerd. Wanneer de 
aangeboden frequentie ongeveer gelijk aan de samplefrequentie is, zullen in het defib
signaal zwevingen optreden. Het blijkt dat het defib-signaal bij de instelling "diagnos
tisch" de aangeboden sinus goed kan volgen tot ongeveer 200 Hz; bij 500 Hz (en ook 250 
Hz) treden zwevingen op. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat de samplefrequentie van 
het interne digitale signaal 500 Hz is. 
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Om na te gaan, of de hierboven beschreven fout in de DA-conversie ook van 
invloed is op het defib-signaal, is aan de monitor weer op de reeds beschreven wijze een 
(niet- overstuurde) 4 Hz driehoeksspanning aangeboden; de filter-instelling was "diagnos
tisch". Het defib-signaal is vervolgens gesampled m.b.v. het PhyDAS met een samplefre
quentie van 123.7 Hz. In figuur 4.10 is een deel van de verdeling van de aldus verkregen 
samplewaarden weergegeven; de waarde 2048 komt hier overeen met 0 V; de geconver
teerde waarden zijn 12-bits (waarde 0 tot en met 4095), bij een ingesteld bereik van -5 
tot 5 V. In deze verdeling treedt het ontbreken van bepaalde waarden niet meer op; wel 
blijkt er een duidelijke "voorkeur" te bestaan voor bepaalde waarden (de pieken in de 
verdeling). Doordat het signaal na de DA-conversie in de monitor naar alle waarschijn
lijkheid door een RC-filter wordt geleid en bovendien voor AD-conversie door het 
PhyDAS weer door een RC-filter wordt geleid (kantelfrequentie 600 Hz) worden de oor
spronkelijke pieken met een breedte van .L sampte in de verdeling van de samplewaarden 
verbreed tot de pieken in figuur 4.10. De afstand tussen de pieken in figuur 4.10 komt 
overeen met de breedte van de "gaten" in figuur 4.2 : er was eerder afgeleid, dat de 
breedte van deze gaten ofwel drie ofwel 5 was, en dat een gat met breedte 3 werd gevolgd 
door drie of vier gaten met breede 5. De gemiddelde breedte van een gat in de verdeling 
in figuur 4.2 is dan ongeveer 4.5. Uit figuur 4.10 kan worden afgeleid, dat de gemiddelde 
breedte tussen twee pieken ongeveer 14.3 is (7 pieken per 100 samplewaarden). Omdat het 
digitale signaal van Mertin 10-bits is, en de AD-convertor van PhyDAS 12-bits getallen 
levert, moet de schaal in figuur 4.10 gedeeld worden door een factor 4 om de resultaten te 
kunnen vergelijken. Dan blijkt, dat het aantal pieken per 200/4 =50 samplewaarden 
ongeveer 14/50 is; dit komt overeen met ongeveer 50/14 = 3.5 samplewaarden tussen twee 
pieken. De waarden 3.5 (figuur 4.10) en 4.5 (figuur 4.2) komen redelijk met elkaar 
overeen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het signaal tussen AID en DIA conversie niet 
wordt versterkt; een van 1 verschillende versterkingsfactor zorgt voor het uitsmeren c.q. 
samendrukken van de verdeling in figuur 4.10 op de x-as; de berekende factor 3.5 zou 
dan ook veranderen. 

Figuur 4.10: Verdeling van samplewaarden na 
samplen van "defib "-signaal. 
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4.1.1.5: Meten via de "defib" -uitgang na software update 

De frequentiekarakteristiek van de defib-uitgang is afhankelijk van de gekozen 
filter-instelling, zodat de -3 dB punten (volgens de opgave van de fabrikant) 0.5 Hz en 
20, 60 of 120 Hz zijn. In figuur 4.11 is de frequentiekarakteristiek van het defib-signaal 
weergegeven, zoals die is bepaald voor de drie filterinstellingen. Het bepalen van de 
amplitude van het uitgangssignaal voor frequenties lager dan 5 Hz was met de beschikbare 
apparatuur niet mogelijk. De overdracht is bepaald door via de electrodekabels een 
spanning van enkele millivolts aan te bieden; dit werd gedaan door de uitgang van een 
functiegenerator door een spanningsdeler te leiden, die bestond uit twee weerstanden van 
resp. 1 MQ en 1 kQ. De amplitude van de functiegenerator werd hierbij zo ingesteld, dat 
het aangeboden signaal niet werd overstuurd. De lijnen in figuur 4.11 stellen de kleinste
kwadraten aanpassing voor, die werd bepaald voor de meetpunten die in de flank van het 
doorlaatgebied liggen; dit zijn de meetpunten waarvan de frequentie groter is dan 20 
(filter) resp. 30 Hz (diagnostisch,monitor). Het rechter -3 dB punt, dat wordt berekend 
met behulp van deze aanpassing, is dan: 

45 ± 5 Hz 
Monitor: 99 ± 9 Hz 
Diagnostisch: 99 ± 9 Hz 

10=============-c= 

····················································.~~·················· ·································································~S2··········· 
• 01ag, Monrtor + Filter 
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Figuur 4.11: Frequentiekarakteristiek defib-uitgang. Figuur 4.12: Verdeling van de samplewaarden na 
samplen van de "defib"-uitgang (360.000 samples). 

Ook de "defib"-uitgang is opnieuw onderzocht nadat de nieuwe software versie 
was geïmplementeerd op de monitor. In de verdelingen, zoals die nu zijn bepaald, komen 
de eerder gesignaleerde pieken niet meer voor; zie ook figuur 4.12. Uit deze figuur blijkt 
dat ook hier de verdeling van de samplewaarden niet overeenkomt met het ideale geval 
van een horizontaal plateau; de amplitude van de ruis in de verdeling zou ongeveer gelijk 
aan de wortel uit de amplitude moeten zijn, d.w.z. ongeveer v'400 = 20. De "band" in 
figuur 4.12 is echter ongeveer tweemaal zo breed (ongeveer 50), terwijl de verdeling 
waarden aanneemt tussen 250 en 650. 
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4.1.2: Real-time verwerking van het ECG 

Meten van het ECG-signaal is mogelijk door ofwel het analoge defib-signaal te 
samplen (de samplefrequentie is dan 500 Hz;), ofwel door het 125 Hz gesamplede signaal 
van de CarePort op te vragen. Wanneer het defib-signaal wordt gemeten, wordt dit 
gesampled met een samplefrequentie van 500 Hz en in zijn geheel opgeslagen, omdat 
reai-time analyse op het PhyDAS nog niet mogelijk is. De hoeveelheid data die op deze 
manier kan worden opgeslagen is beperkt, zodat de uiteindelijke meetduur maximaal 
enkele minuten is. Deze beperking is een gevolg van de methode die is gevolgd bij de 
data-acquisitie: hierbij wordt het gesamplede signaal opgeslagen in een aantal arrays, die 
na de acquisitie in hun geheel worden weggeschreven naar harde schijf. In de praktijk 
werd het 500 Hz gesamplede defib-signaal alleen gebruikt voor beat-to-beat analyse, 
zodat een meetduur van enkele minuten voldoende was. Voor metingen, die langer duren 
dan enkele minuten, is het noodzakelijk om gebruik te maken van het 125 Hz gesamplede 
SDN-signaal. In dit geval is reai-time analyse wel mogelijk. Hieronder wordt ingegaan op 
de verwerking van het SDN-signaal. 

Bij het leggen van de verbinding tussen CarePort en hostcomputer moet de aard 
van de verbinding duidelijk worden gespecificeerd (zie hiervoor de diverse stageverslagen: 
[23], [24 ], [25]). De verbinding met de monitor komt via de CarePort tot stand; de 
monitor fungeert dan, wat de CarePort betreft, als een virtuele bron, een zgn. "logical 
source". Naast het soort signaal (golfdata of parameterdata) moet worden aangegeven welk 
signaal moet worden doorgegeven. Hiertoe heeft elk signaal, zoals het ECG, de bloed
drukgolfvorm etc. een eigen nummer, de zgn. Medical Function Code (MFC). Door het 
nummer van de MFC op te geven kan worden aangegeven welk signaal moet worden 
gemeten. 

Bij het ECG is de MFC echter afhankelijk van de afleiding; wanneer tijdens de 
meting de afleiding wordt veranderd, verandert ook de MFC en wordt de meting afgebro
ken. Dit kan worden voorkomen door MFC 0 te kiezen: wanneer het ECG beschikbaar is 
(d.w.z. wanneer de ECG-module is ingeklikt in het module-rack) wordt dit doorgegeven, 
ongeacht de MFC. 

Wanneer tijdens de meting de module uit het rack wordt verwijderd, of wanneer de 
monitor wordt uitgeschakeld, blijft de verbinding bestaan. De lengte van de gemeten data
set is dan echter elke keer dat de buffers worden uitgelezen gelijk aan nul. Door te 
controleren of de lengte van de dataset groter dan nul is kan direct worden gecontroleerd 
of het signaal beschikbaar is. 

Een ander probleem doet zich voor wanneer de verwerking van de dataset te lang 
duurt, bijvoorbeeld doordat het signaal veel artefacten bevat. Wanneer dit het geval is, 
duurt het langer voor de CarePort-buffers weer kunnen worden uitgelezen. Uiteindelijk 
kan dan een punt worden bereikt waar het inlezen van de data en het verwerken van het 
signaal zo lang duurt dat de buffers niet meer op tijd worden uitgelezen; de buffers 
"overstromen" dan, met als gevolg dat de dataset onleesbaar wordt. Ook gegevens die 
daarna worden uitgelezen zijn onbruikbaar, zodat de meting dan moet worden afgebroken. 
Om dit te voorkomen, wordt elke keer nadat een dataset van p punten is ingelezen en 
verwerkt, gecontroleerd of de tijd die hiervoor is gebruikt kleiner is dan p/125 seconden. 
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Wanneer dit niet het geval is, worden de buffers uitgelezen en wordt de ingelezen dataset 
niet verwerkt; het algoritme leest daarna direct een nieuwe dataset in. Om afbreken van Je 
meting te voorkomen, moeten dus soms kortstondig meetgegevens worden weggegooid. 
Het algoritme registreert dit door een RR-tijd met de waarde -32768 naar de parameterfi
le weg te schrijven. 

De berekende parameters (RR-tijd en eventueel inprodukten met de principale 
componenten) worden in integer-formaat weggeschreven naar de harde schijf. De files 
worden afgesloten nadat 300 keer een dataset is ingelezen en verwerkt; in de praktijk is dit 
na ongeveer 5 minuten. In verband met ruimtegebrek worden de inprodukten met de 
principale componenten niet continu opgeslagen. Wanneer een nieuw uur is aangebroken, 
wordt een nieuwe file aangemaakt; naar deze file worden dan per hartslag de RR-tijd en 
de eerste vijf inprodukten met de principale componenten weggeschreven. Bij de volgende 
files worden alleen de RR-tijden opgeslagen. Op deze manier worden elk uur ongeveer 5 
minuten lang de inprodukten met de principale componenten opgeslagen. Opslag van RR
tijden kost 2 bytes per RR-tijd; bij een gemiddeld hartritme van 150 slagen/minuut 
betekent dit ongeveer 18kbyte per uur. Wanneer bovendien 5 minuten lang 5 inprodukten 
worden opgeslagen, komt hier nog eens 7.5 kbyte bij; in totaal dus ongeveer 25.5 kbyte 
per uur (opslag van het oorspronkelijke 125 Hz gesamplede signaal zou 900 kbyte per uur 
kosten). Wanneer op deze manier drie dagen lang wordt gemeten, kost dit ongeveer 1.84 
Mbyte; een hoeveelheid schijfruimte, die nog overzichtelijk is. Wanneer in de toekomst 
reai-time analyse van het 500 Hz gesamplede ECG mogelijk wordt, blijven deze waarden 
hetzelfde; het aantal opgeslagen integer-waarden per hartslag blijft immers gelijk. 
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4.2: OFF-LINE ANALYSE 

4.2.0: Inleiding. 

In deze paragraaf 4.2 wordt dieper ingegaan op het off-line onderzoek van het 
hartritmesignaaL Het valt uiteen in twee delen: korte-termijn onderzoek, waarin met name 
de invloed van de ademhaling op het hartritme is onderzocht, en lange-termijn onderzoek, 
waarin de invloed van voeding en verzorging is onderzocht, evenals de eventuele 
aanwezigheid van een daglnachtritme. De meetduur bedraagt tijdens korte-termijn 
metingen enkele minuten; bij lange-termijn metingen is de meetduur enkele dagen. 

Het korte-termijn onderzoek, ook wel beat-to-beat analyse genoemd, wordt 
beschreven in paragraaf 4.2.1. Bij het korte-termijn onderzoek zijn verscheidende groepen 
onÛ'-iL.UCnt, om onderlinge resultaten te kunnen vergelijken. Deze groepen waren: '"'~11 

volwassene (ikzelf), beademde kinderen en onbeademde kinderen. Voor de metingen zijn 
per groep metingen gedaan waarbij zowel 125 Hz gesamplede SDN-data als het 500 Hz 
gesamplede "defib"-signaal zijn gebruikt om het hartritmesignaal te bepalen. 

Het lange-termijn onderzoek wordt beschreven in paragraaf 4.2.2. Tijdens deze 
metingen is gebruik gemaakt van het 125 Hz gesamplede SDN-signaal en SDN-parame
terdata. 
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4.2.1: Beat-ta-beat analyse. 

4.2.1.1: Beat-to-beat variatie. 

Om een indruk te krijgen van de beat-ta-beat variaties, staan in tabel 4.1. voor de 
diverse groepen de beat-to beat variaties en de variaties tijdens de gehele meetduur 
vermeld. De beat-ta-beat variaties zijn bepaald door de absolute waarde te bepalen van 
het verschil tussen twee opeenvolgende RR-tijden; vervolgens wordt op analoge wijze als 
voor de mediaan een schatter voor de variatie bepaald. 

Tabel 4.1: Beat-to-beat variaties bij diverse groepen. 
Samplefrequentie van ECG: 500 Hz; resolutie 2 msec. 

A: Aantal hartslagen 
B: Mediaan van RR-tijd (sec) 
C: Beat-ta-beat variatie (sec) 
D: Beat-ta-beat variatie (percentage van mediaan RR-tijd) 
E: Beat-ta-beat variatie (aantal sampleperioden van 0.002 sec) 
F: Totale variatie (sec) 
G: Totale variatie (percentage van mediaan RR-tijd) 

Groep: A B c D E 

Volw. (VI) 402 0.87 0.033 (3.55%) 16.5 
Volw. (V2) 343 0.87 0.030 (3.51%) 15.0 
Volw. (V3) 655 0.85 0.037 (4.33%) 18.5 
Volw. (V4) 458 0.78 0.042 (4.15%) 16.2 

Beademd (B1) 665 0.45 0.0018 (0.39%) 0.9 
Beademd (B2) 1866 0.38 0.0015 (0.38%) 0.7 

Onbeademd (01) 1771 0.41 0.0015 (0.38%) 0.8 
Onbeademd (02) 1978 0.36 0.0007 (0.21%) 0.4 

F G 

0.078 ( 8.97%) 
0.069 ( 7.99%) 
0.096 (11.27%) 
0.065 ( 8.24%) 

0.008 ( 1.96%) 
0.007 ( 1.80%) 

0.024 ( 5.90%) 
0.031 ( 8.64%) 

Uit tabel 4.1. blijkt, dat de procentuele beat-ta-beat variaties bij kinderen ongeveer 
tien keer zo klein zijn als bij een volwassene; de variatie tijdens de hele meetduur is bij de 
volwassene ongeveer het dubbele van de beat-ta-beat variatie; bij de kinderen is dit een 
factor 5 tot 40. De beat-ta-beat variatie, uitgedrukt in het aantal sampleperioden, is 
ongeveer 1. Met behulp van de beat-ta-beat variatie kan een grove schatting worden 
gemaakt van de amplitude van de variatie als gevolg van de ademhaling bij neonaten. We 
stellen dat het hartritme tijdens inspiratie oploopt met een beat-ta-beat variatie (d.w.z. de 
RR-tijd neemt per slag af met de waarde zoals vermeld in kolom F), en dat het hartritme 
weer met dezelfde waarde afneemt tijdens expiratie. Wanneer we een hartritme aannemen 
van 150 slagen/minuut en een ademhalingsritme van 40 teugen/minuut duurt een ademha-
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ling ongeveer 4 slagen; ongeveer twee slagen tijdens de inspiratie en ongeveer twee tijdens 
de expiratie. Het hartritme loopt op tijdens de inspiratie (2 slagen) en daalt tijdens de 
expiratie (2 slagen), zodat de amplitude van de ademhalingsvariaties ongeveer twee keer 
de beat-to-beat variatie zal zijn. Voor de uiteindelijke meting betekent dit dat de ademha
lingsvariaties in de RR-tijd bij neonaten zich afspelen binnen een band met een breedte 
van ongeveer 0.004 seconden of twee sampleperioden. Wanneer de samplefrequentie 125 
Hz is, vallen de variaties in hun geheel binnen één sampleperiode. 

4.2.1.2: Bepaling van het spectrum. 

In hoofdstuk 2 is al beschreven dat volgens de literatuur het ademhalingsritme, de 
bloeddrukregulatie en de temperatuurregulatie herkenbaar zouden moeten zijn in het 
hartritme; de frequenties van deze variaties zouden bij een volwassene ongeveer 0.2-0.3 
Hz, 0.05-0.1 Hz en 0.03 Hz moeten zijn. Bij het beat-to-beat onderzoek is vooral 
gezocht naar het ademhalingsritme, vanwege de relatieve eenvoud waarmee de ademha
lingsfrequentie te meten is. 

Voor het bepalen van het spectrum kan worden gekozen voor het FIT- algoritme 
of voor de autoregressieve methode. Zoals in hoofdstuk 2 al is gesteld, is de keuze sterk 
afhankelijk van de data, waarvan het spectrum bepaald moet worden. Wanneer in de 
oorspronkelijke dataset zuiver periodieke variaties zitten, zijn deze in de regel vrij 
eenvoudig op te sporen met behulp van FIT. Bij het hartritmcsignaal, zeker op korte 
termijn, zijn de variaties (lees: adcmhalingsritme) echter niet zuiver periodiek, maar 
bevinden deze zich in een bepaald frequentiegebied. Bovendien is ook de amplitude en 
vorm van deze variaties niet constant, terwijl er bij het FIT -algoritme impliciet van wordt 
uitgegaan dat het signaal is opgebouwd uit sinusvormige componenten. Wanneer het 
spectrum wordt bepaald van de hele set, zullen deze variaties verdeeld worden over een 
relatief breed gebied van het frequentiespectrum. Om de momentane ademhalingsfrequen
tie te kunnen bepalen, moet er dus een korte dataset worden gekozen, waarbinnen het 
vcrloop van de variaties t.g.v. de ademhaling beperkt is, zowel qua vorm als qua frequen
tie. De lengte van een deelset wordt bepaald door de cis dat er voldoende perioden van de 
gezochte variatic in de deelset zitten, maar ook weer niet zoveel dat er sprake is van een 
sterk vcrloop in deze variatie. In het geval van de ademhaling (bij neonaten ongeveer 4 
hartslagen per periode) zijn spectra bepaald voor deelsets ter lengte 25, 50,100, 200 , en in 
sommige gevallen, 400 RR-tijden. In de praktijk blijkt een lengte van 50 tot 100 RR
tijdcn de beste resultaten op te leveren. Wanneer echter met dergelijke korte sets gewerkt 
wordt, wordt het gebrek aan resolutie van het FIT -algoritme voor korte sets merkbaar: de 
frequentiecomponenten zijn in sommige gevallen niet meer afzonderlijk te detecteren. Het 
autoregressieve spectrum biedt een hogere resolutie, en werkt ook goed bij signalen die 
niet alleen uit sommatics van harmonische sinusvormige signalen bestaan; daar staat 
tegenover dat het ook moeilijker is te interpreteren. Het belangrijkste struikelpunt is de 
orde die gebruikt moet worden. Een te lage orde zorgt voor te lage resolutie, terwijl een te 
hoge orde frequentiecomponenten met relatief lage energie te sterk benadrukt, en zo 
andere componenten versluiert. Dit is dan ook het grote nadeel van het autoregressieve 
spectrum ten opzichte van het FIT -algoritme: de grootte van de pieken in het spectrum is 
niet lineair evenredig met de amplitude van de betreffende pieken, en is in een aantal 
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gevallen ook nog afhankelijk van de gebruikte orde. Een algemene regel voor het bepalen 
van de juiste orde van een spectrum is niet te geven; in het algemeen voldoet bij een 
lengte van N datapunten een orde van N/3 tot N/2 het beste. Omdat de amplitude van de 
pieken in het spectrum per spectrum sterk kan verschillen, en bovendien geen extra 
informatie levert, zijn de spectra genormeerd: de amplitude van de grootste component in 
het spectrum wordt gelijkgesteld aan 1, de andere pieken worden dienovereenkomstig 
geschaald. 

In de praktijk wordt de optimale orde bepaald door het AR-algoritme. Het bepalen 
van de orde is een iteratief proces, dat wordt afgebroken wanneer aan een afbreekcriterium 
wordt voldaan, d.w.z. dat de AR parameters worden uitgerekend voor elke orde p, waarbij 
p oploopt van 1 tot de optimale orde. Er zijn twee afbreekcriteria, die beide uitgaan van de 
energie in het oorspronkelijke signaal. Bij elke orde p kan met de dan berekende AR 
parameters de oorspronkelijke dataset gereconstrueerd worden. De energie van het verschil 
tussen het originele en het gereconstrueerde signaal is dan Ev; wanneer we de energie van 
het oorspronkelijke signaal Eo noemen, wordt het ophogen van de orde afgebroken 
wanneer de verhouding van Ev en E

0 
beneden een van te voren ingestelde waarde komt. 

Omdat de waarde van Ev ook afhankelijk is van de set AR -parameters, en dus van 
de orde p, wordt het ophogen van de orde ook afgebroken, wanneer het verschil EJp)
EJp-1) gedeeld door Eo beneden de waarde komt, die hiervoor van te voren is ingesteld. 
Deze beide tolerantiegrenzen zijn bij het bepalen van de spectra ingesteld op 0.001. 
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Figuur 4.13: Set van 100 RR-tijden (meting VJ). Figuur 4.14: Fourierspectrum van data in (4.13) 

Figuur 4.15: AR spectrum van 
(4.13), 10' orde. 
x-as :frequentie in Hz; 
y-as: willekeurige eenheden. 
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Figuur 4.16: AR spectrum van (4-
. 13); 20' orde. 
x-as :frequentie in Hz; 
y-as : willekeurige eenheden. 

Figuur 4.17: AR spectrum van (4-
.8); 31' (maximale) orde . 

In figuur 4.13 is een gedeelte van een set RR-tijden (100 datapunten) weerge-
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geven; de meting is een 500 Hz-meting (d.w.z. RR-tijden tot op 2 milliseconden nauw
keurig bepaald) bij mezelf. Tijdens deze meting is geforceerd ademgehaald met een 
frequentie van 12 ademhalingen per minuut (0.2 Hz). In figuur 4.14 is het FFf -spectrum 
weergegeven; er is zero-padding tot 2048 punten toegepast om de afleesnauwkeurigheid te 
vergroten. In de figuren 4.15 t/m 4.17 zijn autoregressieve spectra weergegeven van deze 
dataset, bepaald met orde 10, 20 en de maximale orde voor deze set, 31. Naarmate de orde 
hoger wordt, wordt de amplitude van de laagfrequente componenten groter dan de 
amplitude van de 0.2-Hz component. 

Vanwege het grote aantal spectra dat is bepaald (ongeveer 300) zijn de spectra per 
deelset per meting bij elkaar opgeteld; frequentiecomponenten die in elk spectrum voor
komen zullen elkaar zo versterken, terwijl de meer "willekeurige" componenten geen 
significante bijdrage aan het geheel zullen leveren. Als voorbeeld zijn in figuur 4.18 en 
4.19 autoregressieve spectra van deelsets ter lengte 100 weergegeven; de deelsets zijn af
komstig een meting bij een beademd kind (meting B2). In figuur 4.20 is de sommatie 
weergegeven van de 18 AR spectra van de diverse deelsets. In de figuren 4.21 t/m 4.23 
zijn de Fourierspectra weergegeven van dezelfde datasets. 

Figuur 4.18: AR spectrum van 
deelset van meting B2 (1()()' t/m 
2()()' RR-tijd). Orde : 25. 
x-as :frequentie in Hz. 
y-as : willekeurige eenheden. 

Figuur 4.21: Fourierspectrum van 
deelset van meting B2 (1()()' t/m 
2()()' RR-tijd); 
x-as :frequentie in Hz. 
y-as : willekeurige eenheden. 

Figuur 4.19: AR spectrum van 
deelset van meting B2 (1()()()' t/m 
lJ()()' RR-tijd). Orde: 31. 
x-as :frequentie in Hz. 
y-as : willekeurige eenheden. 

Figuur 4.22: Fourierspectrum van 
deelset van meting B2 (1()()()' t/m 
11()()' RR-tijd); 
x-as :frequentie in Hz. 
y-as : willekeurige eenheden. 

Figuur 4. 20: Som van 18 AR 
spectra van deelsets ter lengte 
100. 
x-as :frequentie in Hz. 
y-as : willekeurige eenheden. 

I 

Figuur 4.23: Som van 18 Fou
rierspectra van deelsets ter lengte 
100. 
x-as : frequentie in Hz; 
y-as :willekeurige eenheden. 
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4.1.2.3: Eerste groep : Volwassene in rust. 

In totaal zijn er vier 500 Hz-metingen gedaan; in drie gevallen is er normaal 
ademgehaald, terwijl tijdens de vierde meting (V3) geforceerd is ademgehaald met een 
ritme van 12 teugen per minuut (0.2 Hz). In rust varieert het aantal ademhalingen 
ongeveer tussen 10 en 20 per minuut (0.17 -0.33 Hz). Per meting is het AR- en FIT
spectrum bepaald van een deelset van 100 RR-tijden; de lengte van 100 RR-tijden is 
gekozen omdat de spectra voor deze lengte de korte-termijn variaties het beste laten zien: 
kortere deelsets bevatten te weinig RR-tijden om de korte-termijn variaties zichtbaar te 
maken, terwijl deze variaties uitmiddelen wanneer spectra van grotere deelsets worden 
bepaald. Deze spectra zijn later bij elkaar opgeteld, met als resultaat de sommatie-spectra 
in de figuren 4.24 t/m 4.27. 

Wat bij alle metingen opvalt, is het voorkomen van laagfrequente componenten met 
relatief grote amplitude. Opvallend is het verschijnen van componenten rond 0.1 Hz bij 
alle metingen. Ook laagfrequente componenten tussen 0.01 en 0.05 Hz zijn herkenbaar bij 
alle metingen. 

De ademhalingsfrequentie is goed te herkennen bij meting V3: zowel bij de 
sommaties van de autoregressieve spectra als bij de sommaties van Fourierspectra is de 
component van 0.2 Hz goed herkenbaar. Bij de andere metingen is de ademhaling minder 
goed herkenbaar; de frequenties zouden moeten voorkomen in het gebied 0.2-0.3 Hz. Bij 
meting V1 is een component rond 0.4 Hz herkenbaar in het AR-spectrum; in het FIT
spectrum is geen duidelijke component bij deze frequentie te onderscheiden. Bij meting 
V2 verschijnen zijn componenten rond 0.3 Hz herkenbaar in zowel het AR- als het FIT
spectrum. Bij meting V4 tenslotte lijken hoogfrequente componenten niet waarneembaar. 

Het totale aantal RR-tijden bij meting V1 was 342 (sommatie van drie spectra van 
deelsets ter lengte 100); het totale aantal RR-tijden bij meting V2, V3 en V4 was resp. 
401, 457 en 654. 
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Figuur 4.24: AR sommatiespectrum van meting V1; 
x-as :frequentie (Hz); 
lengte deelsets : 100. 

Figuur 4.26: AR sommatiespectrum van meting V2; 
x-as :frequentie (Hz); 
lengte deelsets : 100. 
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Figuur 4.25: Fourier sommatiespectrum van meting 
V1; 
x-as :frequentie (Hz); 
lengte deelsets : 100. 

300 l 280 

260 

200 

60 

•o 

Figuur 4.27: Fourier sommatiespectrum van meting 
V2; 
x-as :frequentie (Hz); 
lengte deelsets : 100. 
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Figuur 4.28: AR sommatiespectrum van meting V3; 
x-as :frequentie (Hz); 
lengte deelsets : 100. 
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Figuur 4.30: AR sommatiespectrum van meting V4; 
x-as :frequentie (Hz); 
lengte deelsets : 100. 
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Figuur 4.29: Fourier sommatiespectrum van meting 
V3; 
x-as :frequentie (Hz); 
lengte deelsets : 100. 
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Figuur 4.31: Fourier sommatiespectrum van meting 
V4; 
x-as :frequentie (Hz); 
lengte deelsets: 100. 
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"'4.2.1.4: Tweede groep : beademde kinderen. 

Ook bij deze meting zijn AR- en FFf -spectra bepaald voor deelsets met een 
lengte van 100 RR-tijden. Meting B1 is gedaan bij een kind dat werd beademd met een 
frequentie van 50 ademhalingen per minuut (0.83 Hz); bij meting B2 werd de patient 
beademd met een frequentie van eveneens 50 ademhalingen per minuut. De sommaties van 
de autoregressieve en de Fourierspectra voor de deelsets ter lengte 100 zijn weergegeven 
in de figuren 4.32 t/m 4.35. 

Bij deze groep is de ademhalingsfrequentie van 0.83 Hz niet duidelijk te bepalen; 
in een enkel geval komen frequenties voor die gelijk zijn aan de ademhalingsfrequentie, of 
daar dicht bij in de buurt liggen, maar in de meeste gevallen overheersen de laagfrequente 
componenten met frequenties < 0.2 Hz. Gezien de bijzonder kleine beat-to-beat variaties 
was dit resultaat te verwachten: de laagfrequente variaties, die verondersteld worden het 
gevolg te zijn van de bloeddrukregulatie en de temperatuurregulatie, zijn een factor 5 à 40 
sterker. De totale lengte van de dataset was 664 RR-tijden bij meting B1, en 1865 RR
tijden bij meting B2. 
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Figuur 4.32: Ar sommatiespectrum van meting B1; 
x-as :frequentie (Hz); 
lengte deelsets : 100. 

Figuur 4.34: AR sommatiespectrum van meting B2; 
x-as :frequentie (Hz); 
lengte deelsets : 100. 
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Figuur 4.33: Fourier sommatiespectrum van meting 
B1; 
x-as :frequentie (Hz); 
lengte deelsets : 100. 
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Figuur 4.35: Fourier sommatiespectrum van meting 
B2; 
x-as :frequentie (Hz); 
lengte deelsets : 100. 
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4.2.1.5: Derde groep: onbeademde kinderen. 

Evenals bij de vorige twee groepen zijn ook hier autoregressieve spectra bepaald 
voor deelsets met een lengte van 100 RR -tijden. De sommatiespectra, zijn weergegeven in 
figuur 4.36 t/m 4.39. 
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Figuur 4.36: AR sommatiespectrum van meting 01; 
x-as :frequentie (Hz); 
lengte deelsets : 100. 
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Figuur 4.38: AR sommatiespectrum van meting 02; 
x-as :frequentie (Hz); 
lengte deelsets : 100. 
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Figuur 4.37: Fourier sommatiespectrum van meting 
01; 
x-as :frequentie (Hz); 
lengte deelsets : 100. 
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Figuur 4.39: Fourier sommatiespectrum van meting 
02; 
x-as :frequentie (Hz); 
lengte deelsets : 100. 

Ook hier is het resultaat ongeveer hetzelfde als bij de beademde kinderen; het zijn 
vooral de laagfrequente componenten ( < 0.2 Hz) die herkenbaar zijn in de diverse spectra. 
Het AR spectrum van meting 02 vertoont enkele componenten in het hoogfrequente 
gebied ( > 0.2 Hz). 
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4.2.1.6: 125-Hz gesamplede metingen. 

Om na te gaan wat de invloed is van de nauwkeurigheid waarmee de RR-tijd 
bepaald wordt op de gevonden frequentiecomponenten, zijn van een aantal metingen uit de 
oorspronkelijke 500 Hz gesamplede golfdata RR-tijden bepaald met een resolutie van 8 
milliseconden. Hiertoe is het oorspronkelijke 500 Hz gesamplede signaal teruggebracht 
naar een 125 Hz gesampled signaal. Het "peak pieker" algoritme, dat hiervoor is gebruikt, 
is beschreven in appendix C. Dit algoritme brengt een 500 Hz gesampled signaal terug 
naar een 125 Hz gesampled signaal door de gemiddelde helling te bepalen van een 
datasetje van 4 punten; is deze helling positief, dan wordt het datapunt met de grootste 
waarde gekozen als representatief datapunt; wanneer de helling negatief is, wordt het 
kleinste datapunt gekozen. 

Uit dit signaal worden op dezelfde wijze als voor het 125 Hz gesampled SDN
signaal de RR-tijden voor elke doelgroep bepaald. Van deze RR-tijden zijn vervolgens op 
dezelfde wijze als voor de RR-tijden uit het 500 Hz gesamplede ECG spectra bepaald 
voor deelsets ter lengte 100. In de figuren 4.40 t/m 4.45 zijn de AR- en FIT -sommatie
spectra weergegeven. 

Bij groep 1 (Volwassene, meting V3) verschijnt ook hier de ademhalingsfrequentie 
van 0.2 Hz. Bij de metingen bij neonaten zijn de gevonden laagfrequente componenten 
ongeveer hetzelfde als bij de 500-Hz gesamplede metingen wat de laagfrequente compo
nenten betreft; bij het AR-spectrum van meting B1 verschijnen bovendien hoogfrequente 
componenten (0.3 Hz en hoger) waarvan de herkomst onduidelijk is: in een aantal gevallen 
vcrschijnen componenten rond de ademhalingsfrequentie van 0.8 Hz. Evenals bij de 500-
Hz gesamplede metingen overheersen bij de neonaten de laagfrequente componenten het 
beeld, terwijl de ademhalingsfrequcntic niet of nauwelijks is te bespeuren. 
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Figuur 4.40: AR sommatiespectrum van meting V~· 
x-as :frequentie (Hz); 
samplefrequentie ECG: I25 Hz; 
lengte deelsets : IOO. 
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Figuur 4.42: AR sommatiespectrum van meting BI; 
x-as ; frequentie (Hz); 
samplefrequentie ECG: I25 Hz; 
lengte deelsets : I 00. 
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Figuur 4.44: AR sommatiespectrum van meting OI; 
x-as :frequentie (Hz); 
samplefrequentie ECG: I25 Hz; 
lengte deelsets : IOO. 
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"'ig!lur 4.4I: FFT sommatiespectrum van meting V3; 
x-as: frequentie (Hz); 
samplefrequentie ECG : I25 Hz; 
lengte deelsets : IOO. 
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Figuur 4.43: FFT sommatiespectrum van meting BI; 
x-as :frequentie (Hz); 
samplefrequentie ECG : I25 Hz; 
lengte deelsets : IOO. 
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Figuur 4.45: FFT sommatiespectrum van meting OI; 
x-as :frequentie (Hz); 
samplefrequentie ECG: I25 Hz; 
lengte deelsets : IOO. 
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4.2.2 Lange- termijn metingen 

De duur van deze metingen loopt uiteen van enkele uren tot enkele dagen. De 
metingen zijn gedaan via het SDN, waarbij als oorspronkelijk signaal de 125 Hz gesarn
plede ECG-golfvorm is gebruikt. De parameters die uit dit signaal zijn bepaald, zijn de 
RR-tijd en de eerste vijf inprodukten van de principale componenten. De inprodukten 
worden voor elke gevonden R-top berekend, en dienen in de eerste plaats om te controle
ren of de slag, die bij de gevonden piek hoort inderdaad een hartslag is, of dat de piek is 
veroorzaakt door een artefact. Bovendien kunnen de inprodukten worden gebruikt om 
trends te herkennen in de golfvorm. Omdat de aandacht wat deze trends betreft vooral 
uitging naar het opsporen van lange-termijn variaties (in de orde-grootte van uren tot 
dagen), en om de hoeveelheid data, die moest worden opgeslagen te beperken, zijn per uur 
vijf minuten lang de inprodukten opgeslagen. Daarnaast is er een lange-termijn meting 
gedaan, waarbij 10 dagen lang de parameterdata van een patient zijn opgeslagen. Het doel 
van deze meting was het aantonen van een eventueel dag/nachtritme in het hartritme. 

Vanwege de grote hoeveelheid data worden de RR-tijden gemiddeld. Dit gebeurt 
door de mediaan en de bijbehorende schatters voor de variatie links en rechts van de 
mediaan te berekenen. Er wordt gemiddeld over 5 minuten, zodat de minimaal detecteer
bare periode 10 minuten bedraagt. Alleen bij meting 4 (duurmeting van 300 uur) is 
gemiddeld over 10 minuten. Op dezelfde wijze als bij de RR-tijden bij de korte-termijn 
metingen zijn ook hier spectra bepaald voor diverse deelsets van de drie parameters 
(mediaan van hartritme, a 1, aJ Het blijkt dat de spectra geen duidelijke frequentiecompo
nenten vertonen voor de diverse deelsets. Alleen de spectra, die worden bepaald voor de 
volledige dataset, tonen (in sommige gevallen) duidelijke componenten. Deze componen
ten zijn zowel in het FFf- als in het autoregressief spectrum zichtbaar. 

De belangrijkste componenten, waarvan de herkomst bekend is, zijn de componen
ten van 0.25 en 0.5 uur-1

; deze componenten worden veroorzaakt door de verzorging van 
de kinderen: elke twee uur worden de kinderen gevoed, terwijl de kinderen elke vier uur 
worden "uitgezogen": de luchtwegen worden dan vrijgemaakt van slijm en andere 
verstoppingen. In een aantal gevallen zijn deze frequenties duidelijk te herkennen in het 
hartritme en in de variaties in het hartritme. 

In tabel 4.2 staan de gegevens over de diverse metingen vermeld. 
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Tabel 4.2 : lange-termijn metingen 

Meting La.: Vrijdag 11 november- zaterdag 12 november 
Totale meetduur : 17.5 uur. 
Data : 125 Hz SDN. 

Meting l.b.: Zaterdag 12 november- zondag 13 november 
(V ooftzetting van meting 1.a. na 4 uur onderbreking ) 
Totale meetduur : 16.5 uur. 
Data: 125Hz SDN. 

Meting 2 : Vrijdag 7 december - maandag 10 december 
Totale meetduur : 65.4 uur. 
Data : 125 Hz SDN. 

Meting 3 : Vrijdag 14 december- maandag 17 december 
Totale meetduur : 62.7 uur. 
Data : 125 Hz SDN. 

Meting 4 : Vrijdag 21 december - woensdag 2 januari 
Totale meetduur : 300 uur. 
Data : SDN-parameterdata. 

Hieronder zullen de resultaten per meting worden behandeld. Voor alle Fourier
spectra geldt dat de oorspronkelijke dataset (in lengte varierend van 210 tot 785 punten) is 
aangevuld met nullen tot 2048; door deze "zero-padding" wordt een afleesnauwkeurigheid 
verkregen van 1024 punten in het bereik van 0 uur-1 tot de helft van de samplefrequentie 
(6 resp. 3 uur-1

). Bij de autoregressieve spectra is de resolutie 1000 punten, d.w.z. dat er 
van het continue spectrum 1000 punten zijn bepaald in het gebied tussen 0 uur-1 en de 
helft van de sample-frequentie. Bij alle metingen is bovendien het verloop weergegevan 
van de mediaan van het hartritme, zoals dat wordt berekend uit de RR-tijden c.q. gemeten 
via het SDN, tijdens de eerste 24 uur van de meting. 
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Meting l.a: 

10 12 14 16 18 

Figuur 4.46: Mediaan van hartritme, meting l.a. 
x-as : tijd (uur); y-as : hartritme (min-1

) 

Hguur 4.47: FFT van hartritme- Figuur 4.48: FFT van linkervari- Figuur 4.49: FFT van rechterva-
signaal meting l.a. atie, meting Z.a. riatie; meting l.a. 

'"--------------~ 

Figuur 4.50: AR spectrum van 
hartritme, meting l.a. 

··~ 
Figuur 4.51: AR spectrum van 
linkervariatie, meting l.a. 

Figuur 4.52: AR spectrum van 
rechtervariatie, meting l.a. 

In figuur 4.46 is het verloop van de mediaan van het hartritme weergegeven. In 
figuur 4.47 t/m 4.49 zijn de Fomierspectra weergegeven van resp. het hartritme -signaal, 
de linkervariaties en de rechtervariaties. In figuur 4.50 t/m 4.52 zijn de autoregressieve 
spectra voor deze data weergegeven. 

In het Fourier hartritme- spectrum zijn componenten rond de 0.5 uur-I herkenbaar: 
de grootste component in dit gebied heeft een frequentie van 0.53 uur-I. Verder vallen 
componenten op van 0.20 uur-I, van 1.02 uur-I en van 1.50 uur-1

• De grootste componen
ten in het autoregressief spectrum van het hartritme zijn : 0.450 uur-I, 0.900 uur-I, en 
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componenten van 1.530 uur-1 en 1.968 uur-1. 

Voor de variaties aan de linker- en 1. chterzijde van de mediaan geldt dat het FIT
spectrum van deze data geen duidelijk bepaalde component vertoont, hoewel ook hier 
componenten rond 0.5 uur-1 optreden (a.) resp. 0.49 en 0.51 uur-1 (aJ Het autoregressieve 
spectrum voor de linkervariatie vertoont een component van 0.312 uur-1

; het AR spectrum 
van de rechtervariatie vertoont een aantal componenten tussen 0 en 3 uur-I, waaronder 
0.246 en 0.528 uur-1

• 
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Meting l.b: 

10 12 16 18 

Figuur 4.53: Mediaan van hartritme, meting l.b; 
x-as : tijd (uur); y-as : hartritme (min-1

) 

Figuur 4.54: FFT van hartritme
signaal; meting l.b. 

Figuur 4.57: AR spectrum van 
hartritme; meting l.b. 

Figuur 4.55: FFT van linkervari
atie; 
meting l.b . 

.. .. 
'·' .. .. .. 
" .. 
,, 
~~~~ 

Figuur 4.58: AR spectrum van 
linkervariatie; meting l.b. 

Figuur 4.56: FFT van rechterva
riatie; meting l.b. 

Figuur 4.59: AR spectrum van 
rechtervariatie. 

In figuur 4.53 is de mediaan van het hartritme weergegeven; in figuur 4.54 t/m 
4.59 zijn de Fourier- en autoregressieve spectra weergegeven van hartritme, linkervariatie 
en rechtervariatie. Zowel in het hartritmespectrum als in het spectrum van de linkervariatie 
van de Fourierspectra vallen componenten rond 0.3 uur-I op. In het AR-spectrum van het 
hartritme verschijnen componenten van 0.246 en 0.414 uur-I; de grootste component in de 
linkervariatie is 0.336 uur-I. 

Opvallend is het verschijnen van frequentiecomponenten rond 0.25 en 0.50 uur-I in 
de rechtervariatie van de mediaan bij het autoregressieve spectrum (zie figuur 4.59). 
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Meting 2: 
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Figuur 4.60: Mediaan van hartritme, meting 2. 
x-as : tijd (uur); y-as : hartritme (min-1

) 

Figuur 4.61: FFT van hartritme; 
meting 2. 

Figuur 4.62: J·FT van linkervari
atie. 

Figuur 4.63: FFT van rechterva
riatie. 

Figuur 4.64: AR spectrum van Figuur 4.65: AR spectrum van Figuur 4.66: AR spectrum van 
hartritme. linkervariatie. rechtervariatie. 

De mediaan van het hartritme is weergegegeven in figuur 4.60; in deze figuur staan 
de eerste 24 uur van de meting weergegeven. De spectra van hartritme, linkervariatie en 
rechtervariatie staan weergegeven in figuur 4.61 t/m 4.66. In het Fomierspectrum van het 
hartritme valt direct de component op met een frequentie van 0.492 uur-1 op; ook duidelijk 
herkenbaar zijn componenten van 0.199 en 0.234 uur-1

• In het autoregressieve spectrum 
van het hartritme zijn componenten herkenbaar met frequentie 0.252, 0.492 en 0.768 uur-1

• 

Ook in het Fomierspectrum komen componenten voor van 0.744, 0.773 en 0.803 uur-1
• 

Deze componenten zijn minder goed herkenbaar in het spectrum van de linkervari-
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atie; in het autoregressief spectrum van de linkervariatie komt echter een component voor 
met een frequentie van 0.270 uur-1

• 

In de spectra van de rechtervariatie is een component van 0.492 (Fourier) resp. 
0.48 (AR) uur-1 herkenbaar. De betekenis van de overige componenten is onduidelijk. 
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Meting 3: 
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Figuur 4.67: Mediaan hartritme, meting 3. 
x-as : tijd (uur); y-as : hartritme (min-1

) 

20 24 

Figuur 4. 68: FFT van hartritme. Figuur 4.69: FFT van linkervari- Figuur 4. 70: FFT van rechterva-

Figuur 4. 71: AR spectrum van 
hartritme. 

a tie. 

Figuur 4. 72: AR spectrum van 
linkervariatie. 

ria tie. 

Figuur 4. 73: AR spectrum van 
rechtervariatie. 

In figuur 4.67 is de mediaan van het hartritme weergegeven tijdens de eerste 24 
uur van de meting. In de figuren 4.68 t/m 4.73 zijn de AR- en FIT -spectra weergegeven 
van hartritme, linker- en rechtervariatie. Opvallende componenten in het Fomierspectrum 
van het hartritme zijn 0.041 uur-1 (periode: 24.4 uur), 0.164 uur-1 (periode : 6.1 uur), 
0.510 uur-1 (periode: 1.96 uur), 0.768 uur-I, 0.826 uur-1

, en 0.990 uur-1
• In het autoregres

sieve spectrum zijn de grootste componenten 0.150 uur-1 (periode 6.6 uur), 0.336 uur-1
, 

0.510 uur-1 en 0.816 uur-1
• De periode van 24.4 uur in het Fomierspectrum zou kunnen 

duiden op een dagritme. Ook de dubbele frequentie van 0.082 uur-1 komt voor in het 
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Fourierspectrum. 
Ook in het Fourierspectrum van de linkervariatie komt de frequentiecomponent van 

0.041 uur-1 voor; dit is de component met de grootste amplitude van dit spectrum. De 
dubbele frequentie ontbreekt in dit spectrum. Hoewel er componenten rond 0.25 en 0.50 
uur-1 voorkomen, is de amplitude van deze componenten ongeveer gelijk aan die van de 
overige componenten. In het autoregressieve spectrum van het hartritme komt een 
laagfrequente component voor van 0.048 uur-1 voor (periode 20.8 uur); andere componen
ten zijn hier 0.294 en 0.468 uur-1

• 

In de spectra van de rechtervariatie is de amplitude van de componenten ongeveer 
gelijk; ook hier zijn componenten rond 0.25 en 0.50 uur-1 te vinden. 
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Meting 4: 

Deze meting verschilt van de voorgaande metingen in een aantal opzichten; in de 
eerste plaats is de duur van de meting 10 dagen, terwijl de meetduur bij de metingen l.a. 
t/m 3 uiteen liep van 0.5 tot 2.5 dagen. Ánders dan bij de eerdere metingen zijn hier 
parameterdata gebruikt: elke seconde levert de monitor via het SDN de waarde van het 
hartritme. Bij de andere metingen is het hartritme bepaald uit de orginele golfvorm (125 
Hz gesamplede golfdata). Bij de eerdere metingen werd de mediaan van de RR-tijden 
bepaald, terwijl bij deze meting met het hartritme is gewerkt. Het gevolg is, dat de linker
en rechtervariaties in dit geval "van betekenis wisselen": bij de eerdere metingen waren de 
rechtervariaties variaties waarbij de RR-tijd groter was dan de mediaan, en waarbij het 
hartritme dus lager was. In dit geval geven de linkervariaties de hartritmevariaties aan die 
kleiner zijn dan de mediaan. 

Bovendien zijn de mediaan en de bijbehorende variaties niet per 5 minuten, maar 
per 10 minuten bepaald. 

Figuur 4. 74: FFT van hartritme. Figuur 4. 75: FFT van linkervari- Figuur 4. 76: FFT rechtervariatie. 
atie. 

Figuur 4. 77: AR spectrum hart- Figuur 4. 78: AR spectrum linker- Figuur 4. 79: AR spectrum rech-
ritme. variatie. tervariatie. 

In de figuren 4.74 t/m 4.79 zijn de spectra van hartritme, linker- en rechtervariatie 
weergegeven. De mediaan van het hartritme tijdens de eerste 24 uur is weergegeven in 
figuur 4.80. Opvallende componenten in het Fourierspectrum van het hartritme zijn 0.501 
uur-I, en 0.785. Andere componenten met relatief sterke amplitude zijn 0.015, 0.070, 
0.123, 0.249 en 0.316 uur-I. In het AR spectrum van het hartritme komen componenten 
voor met frequenties 0.081, 0.141, 0.240, 0.336, 0.501, 0.642 en 0.720 uur-I. 

In zowel het Fourier- als het AR spectrum van de linkervariatie overheerst de 
component van 0.501 (FFI) c.q. 0.504 (AR) uur-I; andere componenten zijn 0.316 c.q. 
0.333 uur-I, en (voor beide spectra) 0.249 uur-I. 
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In de spectra van de rechtervariatie zijn de belangrijkste componenten 0.249 
(Fourier) c.q. 0.264 (AR) uur-1 en 0.501 c.q. 0.507 uur-1

• Een 24- c.q. 12-uurs ritm-.: is 
niet aan te tonen. 
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Figuur 4.80: Mediaan hartritme, meting 4. 
x-as : tijd (uur); y-as :hartfrequentie (min-1

) 

24 
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4.3: PRINCIPALE COMPONENTEN ANALYSE 

4.3.1: Reai-time analyse 

Zoals in hoofdstuk 2 al is vermeld, worden per hartslag de inprodukten met de 
principale componenten bepaald. Tijdens de reai-time analyse kunnen de inprodukten, en 
met name het eerste inprodukt, worden gebruikt om te controleren of de slag in kwestie 
een hartslag is of een artefact. Om na te gaan hoeveel inprodukten vereist zijn om de slag 
voldoende nauwkeurig te kunnen reproduceren, is een ECG-signaal op disk opgeslagen. 
Dit signaal is vervolgens geanalyseerd zoals dat ook gebeurt tijdens de real-time analyse. 
Wanneer nu echter een R-top wordt gevonden, worden niet alleen de inprodukten met de 
principale componenten berekend, maar wordt bovendien de modulus van de aangebnoen 
slag uepaald. De modulus is hier gedefinieerd als de wortel uit de som van de kwadraten 
van de elementen xi van de slag min het gemiddelde van de slag: 

R+10 

modulus = I: (x. - x) 2 
~ 

i = R-25 

Nadat de inprodukten worden bepaald, wordt de slag gereconstrueerd: eerst een recon
structie met alleen het eerste inprodukt, dan met de eerste twee, etc. Ook van deze 
reconstructies wordt de modulus berekend. De verhouding tussen de modulus van de 
reconstructie en die van het orgineel is voor verschillende metingen weergegeven in tabel 
4.3: 

Tabel 4.3: Bepaling van het minimaal vereiste aantal inprodukten voor PCA. 

A: Gemiddelde modulus reconstructie m.b.v. i inprodukten (i=1..5); 
B: Standaarddeviatie in modulus reconstructie; 
C: Gemiddelde modulus verschil reconstructie- orginele slag; 
D: Standaarddeviatie in modulus verschil; 

Gemiddelde modulus orginele slag : 898.9; Standaarddeviatie : 60.1. 

A B c D 
Reconstructie uit : 
1 PC 895.4 

918.4 
920.2 
921.6 
898.7 

13.4 
25.9 
27.7 
27.1 
55.2 

227.4 
119.3 
111.8 
104.7 
79.8 

94.4 
60.2 
48.2 
46.3 
35.4 

2 PC 
3 PC 
4 PC 
5 PC 
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Figuur 4.81: Verdeling van het inprodukt met de 
eerste principale component; x-as : waarde v. 
inprodukt * 1000 
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Figuur 4.83: Verdeling van het inprodukt met de 
derde principale component; x-as: waarde v. inpro
dukt*1000. 
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Figuur 4.85: Verdeling inprodukt met vijfde princi
pale component; x-as: waarde v. inprodukt*1000. 
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Figuur 4.82: Verdeling van het inprodukt met de 
tweede principale component; x-as : waarde v. 
inprodukt* 1000 
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Figuur 4.84: Verdeling van het inprodukt met de 
vierde principale component; x-as: waarde v. 
inprodukt * 1000. 

PC: 

1 
2 
3 
4 
5 

Tabel 4.4 : verwachtingswaarde en 
standaarddeviatie van de inprodukten. 

Verw. waarde: St. dev.: 

-3003.8 243.8 
-12.9 175.2 
-18.8 135.6 
-15.6 71.9 

18.3 28.7 
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Uit tabel 4.3 blijkt, dat de slagen tot op ongeveer 90% nauwkeurig beschreven 
kunnen worden met vijf principale componenten. Bovendien blijkt uit deze tabel dat het 
eerste inprodukt het grootste deel van deze 90% voor zijn rekening neemt. I n d e 
figuren 4.81 t/m 4.85 zijn de verdelingen van het eerste t/m het laatste inprodukt weerge
geven. In tabel 4.4 zijn de verwachtingswaarde en de standaarddeviatie van de diverse 
inprodukten weergegeven. In de figuren valt op, dat de inprodukten niet normaal verdeeld 
zijn; in sommige gevallen bestaat er een voorkeur voor bepaalde waarden. Sterke 
afwijkingen van de normale verdeling zijn ook bij andere metingen geconstateerd; in 
plaats van een verdeling rond een centrale waarde treden verdelingen rond twee à drie 
waarden op. Het is mogelijk dat de afwijkingen in de verdelingen, die duiden op een 
afwijkende vorm van een bepaalde groep hartslagen, in verband staan met de lengte van 
de behandelde slag. In de figuren 4.86 t/m 4.89 (op de precieze vorm van deze figuren 
komen we hieronder terug) is af te lezen dat er twee pieken ontstaan in de verdeling van 
de RR-tijden. Een van deze twee groepen bestaat uit RR-tijden die ongeveer 35 sample
pcrioden lang zijn. De lengte van een slag is gedefinieerd als 35 sampleperioden; slagen 
uit deze groep overlappen elkaar dus bijna. Het is denkbaar dat een korte slag, die vrijwel 
onmiddellijk wordt gevolgd door een volgende slag, er anders uitziet dan een slag die niet 
direct wordt gevolgd door een volgende slag. Een piek in de verdeling van de RR-tijdcn 
zou dan een groep slagen representeren met een afwijkende vorm; deze groep zou dan ook 
een (of meer) pieken kunnen veroorzaken in de vcrdeling van de inprodukten. 

Om na te gaan, wat de mogelijkheden zijn van PCA als artefact-detector, is een 
serie van ongeveer 30000 RR-tijden met bijbehorende inprodukten onderzocht. Een slag 
wordt als artefact aangemerkt, wanneer niet is voldaan aan de eis dat alle inprodukten 
binnen de grenzen (!!; - na;, f.1; + naJ vallen; f.1; en O; zijn de verwachtingswaarde van het 
gemiddelde resp. de standaarddeviatie, behorend bij het ie inprodukt; voor de waarde n is 
gekozen n=2,n=3 en n=4. Wanneer een slag als artefact is aangemerkt, wordt de betref
fende RR-tijd van een minteken voorzien. In de figuren 4.86 t/m 4.88 zijn de verdelingen 
weergegeven van de goedgekeurde en afgekeurde slagen in elk van de bovenstaande 
gevallen. 

10 20 30 40 50 60 70 &0 90 100 

Figuur 4.86: verdeling van RR-tijden bij verwer
pingsgrens 2a. y-as : (aanta/)*1000. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Figuur 4.87: Verdeling RR-tijden bij verwerpings
grens 3a. y-as : (aantal)*JOOO. 
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Figuur 4.88: Verdeling RR-tijden bij verwerpings
grens 4a. y-as : (aantal)* 1000. 

Uit de figuren blijkt, dat het aantal afgekeurde slagen kleiner wordt, naarmate de 
acceptatiegrens ruimer wordt. Dit duidt erop dat bij een te kleine acceptatiegrens echte 
slagen, die iets afwijken van de verwachte vorm ten onrechte worden afgekeurd. De vraag 
is echter, of door deze ruime acceptatiegrens nu niet ook de artefacten worden geaccep
teerd. In de laatste figuur (4.88) van de RR-tijd verdelingen, is af te lezen dat ook vrijwel 
alle RR-tijden worden goedgekeurd die significant kleiner zijn dan het gros van de 
verzameling. Deze RR-tijden worden echter vaak veroorzaakt door artefacten, die als R
top worden geregistreerd en in de buurt van een echte R-top optreden. Wanneer de 
geregistreerde R-top een artefact is, zal de vorm van de slag anders zijn dan voor een 
normale slag. Wanneer de geregistreerde R-top een echte R-top is, maar een artefact "in 
de buurt" bevat, zal dit ook de vorm van de slag beïnvloeden. Tenslotte zal voor een 
kleine groep van deze korte RR-tijden gelden dat de vorm van de slag normaal is : 
hoewel "in de buurt" een artefact zit, dat registratie van een te korte RR-tijd veroorzaakt, 
zal dit geen invloed hebben op de vorm van de slag. Voor het gros van deze korte RR
tijden zal echter gelden, dat de vorm van de slag anders is dan die van normale slagen. 
Men verwacht in dit gebied dan ook een relatief groot aantal afkeuringen; uit de figuren 
4.86 t/m 4.88 blijkt echter, dat dit niet het geval is. Om na te gaan, wat de gemiddelde 
vorm is van een goedgekeurde en van een afgekeurde slag, is van 150 goed- resp. 
afgekeurde slagen de vorm gereconstrueerd. Vervolgens is een "gemiddelde slag" 
berekend, door uit de 150 slagen per samplepunt van de slag het gemiddelde en de 
standaarddeviatie te berekenen (een slag bestaat uit 35 punten). In de figuur 4.89 is deze 
vorm weergegeven voor de gemiddelde goedgekeurde slag; de verwerpingsgrens was 2oi 
( oi : standaarddeviatie van inprodukt i). In figuur 4.90 is de vorm weergegeven voor de 
gemiddelde afgekeurde slag bij deze verwerpingsgrens. Dezelfde figuren, bepaald bij een 
verwerpingsgrens van 4oi, zijn weergegeven in de figuren 4.91 en 4.92. 
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Figuur 4.89: Gemiddelde vorm van een goedgekeur
de slag bij verwerpingsgrens 2a. 
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Figuur 4.91: Gemiddelde vorm van een goedgekeur
de slag bij verwerpingsgrens 4a. 
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Figuur 4.90: Gemiddelde vorm van een afgekeurde 
slag bij verwerpingsgrens 2a. 
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Figuur 4.92: Gemiddelde vorm van een afgekeurde 
slag bij verwerpingsgrens 4a. y-as : waarde/1000. 

Uit de bovenstaande figuren is af te lezen, dat de vorm van de gemiddelde 
afgekeurde slag overeenkomt met die van de goedgekeurde slag. Blijkbaar worden in beide 
gevallen (d.w.z. verwerpingsgrens 2o c.q. 4o) relatief veel echte slagen onterecht 
afgekeurd. Uit de figuren is af te lezen, dat (relatief kleine) afwijkingen van de algemene 
vorm blijkbaar tot verwerping leiden. 

Zoals hierboven al werd aangegeven, moet elk inprodukt binnen de opgegeven 
grens vallen. Wanneer een slag wordt verworpen, wordt bijgehouden welk(e) inprodukt(en) 
buiten de tolerantiegrenzen valt (vallen). In de onderstaande tabel is aangegeven hoe vaak 
elk van de 5 inprodukten buiten de tolerantiegrenzen viel en daardoor verwerping van de 
slag veroorzaakte. 

74 



Tabel 4.5 : Verwerping van slagen: 
aantal malen dat een inprodukt verwerping van de slag veroorzaakte. 

Verwerpingsgrens : lnp. 1: 

2ai 827 
3ai 340 
4ai 149 

lnp. 2: 

1491 
701 
309 

Inp. 3: 

1814 
932 
412 

Inp. 4: 

1910 
766 
291 

Inp. 5: 

8920 
3491 
1503 

Uit bovenstaande tabel blijkt, dat relatief veel slagen worden afgekeurd doordat met 
name het vijfde inprodukt niet binnen de tolerantiegrenzen valt; relatief weinig slagen 
worden afgekeurd op grond van het eerste inprodukt. Hieruit blijkt dat de meeste slagen 
worden afgekeurd op grond van kleine variaties. 

Wanneer alleen de waarde van de eerste twee inprodukten wordt gebruikt als 
verwerpingscriterium, wordt het aantal afgekeurde slagen minder. Van de afgekeurde 
slagen wordt ook dan echter een groot deel onterecht afgekeurd: wanneer van deze slagen 
de gemiddelde vorm wordt bepaald, zoals weergegeven in de figuren 4.89 t/m 4.92, blijkt 
dat deze vrijwel overeenkomt met deze vormen. Ook nu kan er geen duidelijk onderscheid 
worden gemaakt tussen artefacten en echte slagen. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat veel slagen onterecht worden afgekeurd. Verruimen 
van de tolerantiegrenzen lijkt weinig zinvol, omdat dan artefacten in veel gevallen ook 
binnen deze grenzen zullen vallen. Blijkbaar is de variatie in het signaal te groot om nog 
onderscheid te kunnen maken tussen een artefact en een slag, die er iets anders uitziet dan 
de "standaardslag". De artefacten, die uiteindelijk als R -top worden geregistreerd, hebben 
bovendien kenmerken die sterk lijken op die van een gewone R-top; artefacten waar dit 
niet voor geldt worden immers al uitgefilterd tijdens de real-time analyse (preciezer: ze 
veroorzaken geen "trigger" in de werkset om in de oorspronkelijke set te gaan zoeken naar 
een piek die het teken van de R-top heeft). Deze twee factoren samen maken het moeilijk 
om artefacten in het oorspronkelijk ECG betrouwbaar te detecteren met behulp van PCA. 

Voor de controle en correctie van de RR-tijden is uiteindelijk dan ook niet 
gekozen voor PCA. In plaats hiervan werden de al dan niet foutief geregistreerde RR
tijden gecorrigeerd door het verloop van de RR-tijden te beschouwen. Aangezien de beat
to-beat variaties binnen redelijk smalle grenzen verlopen (ongeveer 10% van het 
hartritme), kan op grond van een aantal (in dit geval 8) recente RR-tijden worden 
voorspeld binnen welke grenzen een volgende RR-tijd zal vallen. Wanneer de volgende 
RR-tijd zich binnen deze grenzen bevindt, wordt de RR-tijd goedgekeurd. Wanneer zich 
meer RR-tijden binnen de voorspelde periode bevinden, betekent dit dat er naast de R-top 
ook artefacten zijn geregistreerd. In dat geval wordt de RR-tijd gekozen, die de gemaakte 
schatting het dichtst benadert. Wanneer zich tenslotte geen enkele RR-tijd binnen deze 
grenzen bevindt, maar wel binnen de voorspelde grenzen voor de dubbele RR-tijd (d.w.z. 
de eerstvolgende RR-tijd in de serie is twee keer zo groot als verwacht), wordt aangeno
men dat er een slag is gemist. In dat geval wordt in plaats van de dubbele RR -tijd 
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4.3.2: Lange-termijn onderzoek. 

De inprodukten, die elk uur gedurende :!:5 minuten worden opgeslagen, kunnen 
worden gebruikt om de mediaan en een schatter veor de variatie te bepalen. Een groot 
probleem is echter, dat tijdens de behandeling en verzorging van de kinderen de electroden 
worden verplaatst c.q. vervangen. Hierdoor verandert de waarde van de mediaan en de 
variatie. In figuur 4.93 is het verloop weergegeven van het inprodukt met de eerste 
component voor een meting van 41 uur. Vanwege dit veelvuldig v~."rplaatsen van de 
electroden is het vrijwel ondoenlijk om een uitspraak te doen over trends in de mediaan en 
de variatie op langere termijn. 

--i - -

Figuur 4. 62: Mediaan met brjbehorende variaties tijdens 
weekend -meting. 
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HOOFDSTUK 5: CONCLUSIES 

5.1 MEETOPSTELLING 

Met de huidige meetopstelling is het mogelijk om via de CarePort een 125 Hz 
gesampled signaal van de Merlin op te vragen, of om gedurende enkele minuten het 
analoge ECG-signaal te samplen met een maximale samplefrequentie van 500 Hz (hoger 
is niet zinvol). Bovendien bestaat de mogelijkheid om de door de monitor berekende 
parameterdata op te vragen, met een maximale snelheid van 1 waarde per seconde. De 
door de monitor berekende parameterdata zijn niet geschikt voor beat-to-beat onderzoek. 

Met de inmiddels ontwikkelde programmatuur is het mogelijk om via de CarePort 
real-time een 125 Hz gesampled ECG-signaal te analyseren; hierbij wordt de 386 PC als 
hostcomputer gebruikt. In principe moet het mogelijk zijn om ditzelfde te doen met het 
PhyDAS als host, wanneer de processorsnelheid in aanmerking wordt genomen. Dit is 
echter niet verder onderzocht i.v.m. de grote hoeveelheid programmeerwerk, en het feit dat 
met het PhyDAS in de aanwezige configuratie het verwerken van continue datastromen 
nog niet mogelijk was. 

Met de huidige opzet is het niet mogelijk om meer dan één ECG-golfvorm reai
time te analyseren; er moet hierbij wel worden opgemerkt dat veel tijd verloren gaat door 
de uitgebreide communicatie met de CarePort. Wanneer in de toekomst alle bedden zijn 
voorzien van analoge uitgangen, en de data-acquisitie via het PhyDAS gebeurt met 
"slimme" AD-convertors, die gegevens tijdelijk kunnen opslaan of zelfs gedeeltelijk 
zelfstandig bewerken, kunnen waarschijnlijk meerdere signalen tegelijk worden geanaly
seerd. 

De resolutie van het ECG wordt bepaald door de filterinstelling van de monitor; bij 
de filterinstelling "diagnostisch" is het signaal effectief ongeveer 8 bits (i.p.v. 10 bits), en 
bij de instellingen "monitor" en "filter" is het signaal effectief 9 bits. 
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5.2 VARIABILITEITSONDERZOEK 

5.2.1 Beat-to-beat onderzoek 

De resolutie, waarmee de RR-tijd bepaald kan worden, is afhankelijk van de 
samplefrequentie: de RR-tijden kunnen op 2 resp. 8 milliseconden nauwkeurig worden 
bepaald. Bij volwassenen bedraagt het gemiddelde hartritme 70 slagen/minuut, terwijl de 
beat-to-beat variatie ongeveer 5 à 10% van het gemiddelde hartritme bedraagt. Omgere
kend in sampleperioden is dit ongeveer 107 resp. 5 à 11 sampleperioden, bij een sample
frequentie van 125 Hz. 

Bij neonaten ligt de situatie anders: niet alleen is het gemiddelde hartritme een 
factor 2 à 3 hoger dan bij een volwassene, ook de verhouding beat-to-beat variatie/ 
gemiddeld hartritme is kleiner: de verhouding beat-to-beat variatie/ gemiddeld hartritme 
is hier slechts 0.5 à 1 %. Hieruit blijkt, dat de beat-to-beat variaties geheel binnen een 
sampleperiode vallen voor 125 Hz gesamplede data (d.w.z. RR-tijden, die zijn bepaald uit 
een ECG dat is gesampled met 125 Hz), en dat voor 500 Hz gesamplede data de beat-to
beat variaties in een gebied van ongeveer 1 à 2 sampleperioden vallen. 

Het blijkt, dat met name het ademhalingsritme bij volwassenen zowel in 125 Hz 
gesamplede data als in 500 Hz gesamplede data aantoonbaar is; hierbij moet worden 
opgemerkt dat het aantonen van het ademhalingsritme in hartritmedata eenvoudiger is 
wanneer met een vaste frequentie en met diepe teugen wordt ademgehaald. Het aantonen 
van het ademhalingsritme bij neonaten bleek niet mogelijk met de hier gebruikte methode; 
zowel bij beademde als bij onbeademde kinderen was er geen eenduidige ademhalingsfre
quentie in de spectra te bespeuren. 

Andere frequentiecomponenten zijn wel herkenbaar, met name in het laagfrequente 
gebied (0 t/m 0.1 Hz). Het veronderstelde verband tussen deze variaties en de tempera
tuur- en bloeddrukregulatie, zoals daar in de literatuur sprake van is ([3], [4], [5]) is niet 
expliciet onderzocht. Met name bij de volwassene zijn deze componenten goed herken
baar. Ook de vermelde laagfrequente componenten rond 0.03 Hz zijn bij de volwassenen 
gevonden. De resolutie van de AR-spectra voor de hier onderzochte datasets lijkt beter 
dan die van de FIT -spectra. 

De spectra, die voor neonaten zijn bepaald, komen overeen met de resultaten, zoals 
die door Äärimaa c.s. worden vermeld ([10]). In alle gevallen is de frequentie van de 
component met de grootste amplitude < 0.2 Hz; zie ook de figuren 2.6 en 2.7. De 
frequentie van de laagfrequente componenten ligt bij de twee groepen kinderen rond 0.1 
Hz; verder zijn andere componenten zichtbaar met frequenties rond 0.05 Hz. Opvallend is, 
dat de variabiliteit bij beademde kinderen beduidend lager is dan bij onbeademde kinderen, 
in overeenstemming met de resultaten uit [10]. 

Tijdens dit onderzoek is vrijwel alleen gebruik gemaakt van het hartritmesignaaL 
Om het verband tussen het hartritme en andere fysiologische parameters te kunnen 
onderzoeken, is het van belang om deze parameters ook te registreren. Zo kan het 
registreren van de transthorax-impedantie, waaruit de ademhaling door de monitor wordt 
berekend, een extra hulp zijn. Kruiscorrelaties tussen deze signalen kunnen dan fysiolo
gisch relevante variaties aan het licht brengen, die niet te bepalen zijn uit het hartritme 
alleen. Nu ook andere fysiologische parameters met relatieve eenvoud kunnen worden 
gemeten (bv. Sa02, in de nabije toekomst niet-invasieve bloeddruk) kan het verband 
tussen het hartritme en andere parameters bepaald worden uit (bijvoorbeeld) kruiscorrela-
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ties en spectra van deze kruiscorrelaties. 

5.2.2 Lange-termijn onderzoek 

Voor variabiliteitsonderzoek op langere termijn kan naast het hartritme, dat uit de 
golfdata wordt berekend, ook het hartritme worden gebruikt dat door de monitor wordt 
gepresenteerd. Het middelen door de monitor is hier geen bezwaar meer. In dit geval 
wordt elke seconde een waarde voor het hartritme bepaald; wanneer SDN-golfdata worden 
gebruikt, wordt de hoeveelheid data 2 à 3 RR-tijden per seconde. Door deze grote 
hoeveelheid data, is het noodzakelijk middeling toe te passen. In dit geval is het gebruik 
van de mediaan in plaats van het gebruikelijke rekenkundig gemiddelde te preferen 
vanwege de geringere gevoeligheid voor toevallige, sterke afwijkingen (artefacten) in de 
meetgegevens. 

Het meest opvallend zijn de perioden van 2 en 4 uur, met name bij de duurmeting 
van 10 dagen, maar ook herkenbaar bij andere patienten (duurmetingen van enkele dagen). 
Naast de mediaan zijn ook de zgn. linkervariatie en rechtervariatie bepaald; deze waarden 
zijn te vergelijken met de standaarddeviatie in een normale verdeling, met dien verstande 
dat de waarden links en rechts van de mediaan in de verdeling nu verschillend kunnen 
zijn. Inderdaad is er verschil merkbaar in het verloop van deze twee waarden tijdens de 
duurmetingen. De perioden van 2 en 4 uur zijn voor beide parameters in de spectra 
herkenbaar, maar voor de linkervariatie is het vermogen van de 2-uur component, met 
name bij de 10-dagen meting, groter dan dat van de rechtervariatie, met andere woorden: 
de variaties naar "beneden" hebben een sterker effect dan de variaties naar boven. De 
periode van 2 uur is waarschijnlijk een gevolg van het voedingsritme; het feit dat deze 
periode een sterker effect veroorzaakt in de linkervariatie dan in de rechtervariatie, duidt 
erop dat er overwegend dalingen in het hartritme voorkomen. Dit effect is waarschijnlijk 
een gevolg van het feit, dat bij sommige kinderen vlak na de voeding bradycardiën 
optreden. Het 4-uurs ritme kan in verband worden gebracht met het verzorgingsritme; 
tijdens deze verzorging worden onder andere de luchtwegen vrijgemaakt van verstoppin
gen. 

Behalve de perioden van 2 en 4 uur zijn ook andere perioden herkenbaar; de 
oorsprong hiervan is echter onbekend. Een 24-uurs ritme was niet duidelijk aantoonbaar. 

5.2.3 Spectrum bepalen: Fourier of Autoregressief ? 

De voor- en nadelen, die zijn geschetst in hoofdstuk 2 en appendix A, zijn 
duidelijk zichtbaar in de resultaten. Het oplossend vermogen van de autoregressieve 
methode is in sommige gevallen duidelijk beter dan dat van het Fourierspectrum. Daar 
staat tegenover dat de grootte van de berekende frequentiecomponenten niet lineair 
evenredig is met de amplitude van de oorspronkelijke variaties. Het algoritme dat werd 
gebruikt voor het bepalen van de AR-spectra, berekent zelf de optimale orde aan de hand 
van twee meegeven foutgrenzen. De optimale orde wordt bepaald via een iteratief proces; 
er wordt begonnen met orde 1, die tekens met 1 wordt opgehoogd. Wanneer bij een 
bepaalde orde de dataset, zoals die wordt berekend met de AR parameters overeenkomt 
met de echte dataset binnen de nauwkeurigheidsgrenzen zoals die zijn vastgelegd in de 
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foutgrenzen, wordt het ophogen van de orde afgebroken. Zie ook appendix A, en [17], 
[28]). 

Naast het werken met vaste foutgrenzen is er ook gewerkt met een vaste orde, 
afhankelijk van de lengte van de aangeboden set. Dit kan worden bereikt door de beide 
foutgrenzen die worden gebruikt gelijk aan nul te stellen. De resultaten van deze methode 
waren echter moeilijk te interpreteren. De beste oplossing lijkt het werken met een vaste 
foutgrens, waarna de orde door het algoritme wordt bepaald. De beide waarden geven aan 
wat de maximale afwijking mag zijn tussen de oorspronkelijke dataset en de set, zoals die 
met de AR parameters wordt berekend. Werken met een vaste foutgrens (uiteindelijk is 
gekozen voor een maximaal verschil van 0.1% tussen model en werkelijkheid) is ook een 
realistischer manier om het optimale AR model te bepalen dan het werken met een vaste 
orde. Wanneer de Fourierspectra en de AR spectra met elkaar worden vergeleken, blijkt 
dat de resultaten in grote lijnen overeenstemmen. Wat de optimale foutgrens moet zijn, is 
vcrder niet onderzocht: wel geldt, dat een te streng criterium leidt tot te hoge ordes, zodat 
componenten met lage amplitude onevenredig sterk worden benadrukt; een te soepel 
afbreekcriterium zorgt voor een te lage orde, en daardoor voor een te lage resolutie 
("bolle" i.p.v. scherpe pieken). 
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5.3 ARTEFACf-ELIMINATIE MET PCA. 

In de huidige opzet kan worden gesteld dat het niet mogelijk is om artefacten te 
detecteren met behulp van PCA; het is niet mogelijk om onderscheid te maken tussen 
artefacten en slagen, waarvan de vorm afwijkt van de standaardvorm. We gaan er bij de 
huidige analyse van uit dat het afwijken van de standaardvorm door artefacten wordt 
veroorzaakt, en dat er geen verschil is tussen "een afwijking" en "een artefact". In 
sommige gevallen is bijvoorbeeld de invloed van de ademhaling op het ECG duidelijk 
zichtbaar, doordat het op- en neer bewegen van de borstkas continu een bewegingsartefact 
veroorzaakt. In het ECG is dit zichtbaar als een golvende beweging, waar het ECG op is 
gesuperponeerd. Het probleem is, dat deze golvende beweging weliswaar een artefact is, 
maar in de meeste gevallen geen foutieve bepaling van de RR-tijd veroorzaakt. In dit 
geval wordt dus de juiste waarde voor de gewenste parameter berekend; controle met PCA 
heeft echter verwerping van de slag tot gevolg. Zo is in het grootste deel van de gevallen 
het middel dus erger dan de kwaal. 

Het onderscheid maken tussen artefacten en echte slagen wordt nog bemoeilijkt 
door het feit dat de vorm van de slag relatief slecht is bepaald. Door de sample-proble
men is de resolutie in de vorm van het signaal effectief beperkt tot ongveer 8 bits; 
daarnaast speelt de samplefrequentie een rol; een slag bestaat uit slechts 35 punten, terwijl 
het QRS-complex door slechts 4 punten wordt gekarakteriseerd (zie de figuren 4.89 t/m 
4.92). Alleen al door "trigger-jitter" zal de vorm van oorspronkelijk identieke QRS
complexen verschillende vormen opleveren in het digitale signaal. 

Een eenvoudiger methode om de RR-tijden op juistheid te controleren is het 
controleren van de RR-tijden zelf. Door aan de hand van al goedgekeurde RR-tijden te 
voorspellen wat de waarde van de volgende RR-tijd moet zijn, kan het grootste deel van 
de foutief geregistreerde RR-tijden alsnog gecorrigeerd worden. 
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APPENDIX A: METHODEN OM HET FREQUENTIESPECTRUM TE BEPALEN
FIT OF AUTOREGRESSIEF ? 

In veel van de situaties, waarin het nodig is om het spectrum van een gegeven 
dataset te bepalen, wordt vaak de Fast Fourier Transformatie gebruikt. FFT heeft dan ook 
enkele duidelijke voordelen ten opzichte van andere schatters voor het spectrum, zoals 
snelheid, robuustheid, en daardoor algemeenheid. Er kleven echter ook nadelen aan het 
gebruik van FFT: het meest in het oog springende nadeel is de beperkte frequentie
resolutie bij kleine datasets. Een ander nadeel is het feit, dat bij de berekening van het 
spectrum met behulp van FFT er impliciet van wordt uitgegaan, dat de energie van het 
signaal eindig is, en dat de frequentie-inhoud begrensd is. In de praktijk is dit merkbaar 
doordat energie "weglekt" aan de randen, en doordat sterk aanwezige frequenties andere 
frequenties met lagere amplitude gaan overheersen. Een ander aspect is, dat er bij 
toepassing van het FFT- algoritme impliciet van wordt uitgegaan dat de frequenties in het 
signaal veelvouden van een basisfrequentie zijn; deze basisfrequentie wordt bepaald door 
de samplefrequentie en de lengte van de dataset. 

Vooral bij korte sets, of langzaam variërende signalen worden deze problemen 
duidelijk. In de loop van de tijd zijn er dan ook andere methoden ontwikkeld om een 
schatting te kunnen maken van het spectrum, zoals het Autoregressieve model, het 
Moving-Average model, het ARMA-model (een combinatie van de eerste twee model
len), het Pisarenko-spectrum, Prony-modellen of het Maximum Likelyhood model. Al 
deze modellen zijn, evenals FFT, een compromis tussen zaken als stabiliteit en snelheid 
enerzijds en nauwkeurigheid anderzijds. Een ding staat al van te voren vast: geen enkel 
model is perfect. Wel levert deze veelheid aan spectrum-schatters de mogelijkheid om die 
methode te kiezen, die in de gegr,ven situatie het meeste oplevert. 

In de literatuur blijkt (o.a. [16], [29]), dat er in de loop van de tijd een zekere 
onvrede was ontstaan waar het de toepassing van FFT op sommige fysiologische signalen 
betrof. In een aantal gevallen was duidelijk niet voldaan aan de (impliciete) voorwaarden 
waaraan moet zijn voldaan, wil FFT een goed resultaat opleveren. Men heeft dan ook 
gezocht naar andere methoden om het spectrum te bepalen, die beter geschikt zijn voor 
deze klasse van signalen. In dit geval werd in de literatuur veelvuldig een Autoregressief 
model gebruikt, met ogenschijnlijk meer succes dan FFT. Dit was voor mij aanleiding om 
na te gaan of het hartritme spectrum inderdaad beter bepaald zou kunnen worden met deze 
methoden. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij een subklasse van de autoregressieve 
modellen, namelijk het kleinste-kwadraten model. Ik zal hieronder dieper ingaan op de 
theoretische aspecten van het benaderen van het spectrum, en op de werking en voor-en 
nadelen van FFT en het autoregressieve model. De theorie in deze appendix is terug te 
vinden in [17]; dit is een overzichtsartikel uit 1981, waarin een aantal methoden worden 
behandeld, die kunnen worden gebruikt om een spectrum van een dataset te bepalen. 

A.1 



Algemeen 

De formule, die veelal wordt gebruikt om het vermogensspectrum van een signaal 
te berekenen, is: 

p llf = 
1 IX 1

2 

m (Nllt)2 m 

N-1 

= _! L xn exp ( - j 2rtrnn/ N) 
N n=O 

2 ( A.l) 

Hierin stelt N het aantal aangeboden datapunten voor, terwijl m samenhangt met de 
(discrete) frequentie f volgens f = m!lf; !lf hangt samen met de sampleperiode & volgens: 
& = 1/(N&). 

De problemen die zich voordoen bij de benaderingsmethode van het spectrum met 
behulp van het pedodogram kunnen worden herleid tot de aannamen die worden gedaan 
omtrent de data buiten met meet-interval. Formule (A.l) kan worden beschouwd als een 
discreet spectrum van een een eindige dataset met begrensde energie. Wanneer de dataset 
onbegrensd in de tijd is, en dus ook onbegrensde energie heeft, kan deze eindige dataset 
kan worden beschouwd als de set die ontstaat na het leggen van een window over de 
oorspronkelijke, oneindige set. Door het leggen van dit window worden de frequenties in 
het signaal die gedetecteerd kunnen worden bandbegrensd. Het leggen van het window 
komt erop neer dat de uiteindelijke getransformeerde de convolutie is van de getrans
formeerde van dit window en de getransformeerde van de echte golfvorm. Wanneer het 
vermogen van een signaal in een kleine bandbreedte ligt, is het resultaat van deze convo
lutie dat het vermogen wordt uitgesmeerd over naburige frequentiecellen. 

Een van de effecten van dit uitsmeren is dat sommige frequenties kunnen worden 
overheerst door andere frequentiecomponenten in naburige cellen met een sterke amplitu
de. 

Afgezien van het uitsmeer-effect, wordt de frequentie-resolutie direct bepaald door 
de breedte van het window: de resolutie is hier omgekeerd evenredig mee, dwz 
llfmin - 1 /N & Hz. 

Een fout die vaak wordt gemaakt, is de gedachte dat zero-padding, d.w.z. het 
aanvullen van de oorspronkelijke dataset met nullen, een verbetering van de resolutie met 
zich mee zou brengen. Dit is echter niet het geval: het effect is dat de frequenties in de 
basiscellen tussen -1/211t en 1!(211t) worden geïnterpoleerd; er worden echter geen nieuwe 
frequenties bepaald. Het nut van zero-padding is gelegen in het feit, dat deze interpolatie 
voor een duidelijker beeld kan zorgen van het spectrum, zoals is weergegeven in de 
figuren A.l en A.2 : in de eerste figuur zien we een spectrum van N samples, in de 
tweede figuur hetzelfde spectrum, nu met 31xN nullen toegevoegd (N = 64): waar in de 
eerste figuur nog onduidelijkheid bestaat of de twee componenten aparte frequenties zijn, 
of dat ze samen deel uitmaken van een frequentie, is dit in de tweede figuur duidelijk. Het 
effect van zero padding is dat nu zichtbaar is of er sprake is van aparte frequenties, en dat 
het eenvoudiger wordt om de gemiddelde waarde van de piek te bepalen. Niettemin is de 
resolutie nog steeds hetzelfde: de frequentie is deze gemiddelde waarde plus of min de 
helft van de resolutie. 
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Figuur A.l: FIT zonder zeropadding; 
aangeboden signaal: sinus van 5 Hz met 
amplitude 1 en sinus van van 7 Hz met 
amplitude 0.5. Aantal aangeboden punten: 
64. 

Figuur A.2: FIT zoals in figuur A.l; nu 
met zero-padding: 31 *64 nullen toege
voegd. x-as loopt van 0 tot 1024. 

Dat de resolutie niet verandert, maar dat alleen meer punten van het spectrum 
worden uitgerekend, blijkt het beste wanneer we de discrete Fourier-getransformeerde van 
een set ter lengte 2N uitrekenen (x0 t/m x2N_1): 

2N-1 

xm = .L\ t 'L xnexp < -j21tmn/2N) (A. 2) 
n=O 

met m = O, ... ,N-1. Als nu de laatsteN waarden= 0 zijn, verandert verg. (A.16) in: 

(A. 3) 

Deze vergelijking is hetzelfde als de vergelijking voor het discrete spectrum van N 
datapunten, maar nu met (m/2) in plaats van m: er worden 2m in plaats van m waarden 
uitgerekend. In het gebied -1!211t :::;: f :::;: 1 !211t worden dan twee keer zoveel frequenties 
uitgerekend. 

Samenvattend : Het periodogram, berekend met behulp van het FIT -algoritme, 
biedt de volgende voordelen: 
1) Het algoritme is efficient en dus snel; 
2) De pieken in het spectrum zijn evenredeig met de amplitude in het signaal; 
3) Het algoritme is eenvoudig te gebruiken en voldoet voor een groot aantal toepassingen. 

Nadelen zijn: 
1) Onderdrukking van zwakke frequentiecomponenten door sterke buren; 
2) De frequentieresolutie wordt bepaald door de lengte van de dataset, onafhankelijk van 
de aard van het signaal; 
3) Uitsmeren van frequentiecomponenten over buurcellen. 
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De oorzaak vna deze problemen is de impliciete veronderstelling dat het signaal 
buiten de dataset (het venster) gelijk is aan nul; in veel gevallen is dit geen realistische 
veronderstelling. Het ligt dan ook voor de hand om kennis over het signaal te gebruiken 
om tot een betere schatting van het spectrum te komen. De te volgen strategie bestaat dan 
uit drie stappen: als eerste wordt een geschikt model gekozen waarmee het gedrag van het 
betreffende signaal in de tijd het best kan worden beschreven; vervolgens worden de 
parameters van het betreffende model bepaald aan de hand van ofwel de dataset zelf ofwel 
de autocorrelaties die uit de set worden bepaald. Als laatste wordt het spectrum bepaald 
door de parameters te gebruiken in het door het model voorspelde theoretische spectrum. 
Op deze manier kan voor het periodogram bijvoorbeeld worden afgeleid, dat het kan 
worden gezien als een kleinste kwadraten aanpassing van een harmonische set sinusvormi
ge signalen. Het feit, dat door een toepasselijk model te kiezen, betere aannamen over het 
signaal als geheel kunnen worden gemaakt dan te veronderstellen dat het signaal buiten de 
dataset nul is, maakt windowing overbodig. Op deze manier kan het kla~sieke FIT
spectrum soms sterk verbeterd worden, met name waar het gaat om korte datasets. 
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Autoregressieve modellen 

Een groot aantal signalen kan in de praktijk goed worden beschreven met een 
rationeel overdrachtsmodel; hierbij wordt ervan uitgegaan dat men de beschikking heeft 
over een ingangssignaal {nJ en een uitgangssignaal {xJ; deze twee staan dan met elkaar 
in verband volgens de lineaire differentievergelijking 

p 

- L dJ?Cn-k (A. 4) 
k=1 

Dit algemene model wordt een ARMA-model genoemd, waarbij ARMA staat voor Auto 
Regressive-Moving A verage. Het belang van deze modellen ligt vooral in het feit dat ze 
direct te koppelen zijn aan lineaire fiiLt;rsystt;men met rationele overdrachtsfuncties. 
Wanneer wordt aangenomen, dat het ingangssignaal bestaat uit witte ruis met gemiddelde 
waarde nul en variantie d', zodat alle {bJ, behalve b0 =1, gelijk aan nul zijn (dus wanneer 
de MA-tak buiten beschouwing wordt gelaten), ontstaat een autoregressief model, waarbij 
voor X

71 
geldt : 

p 

xn = - :E a0n-k+nn 
k=1 

Het vermogensspectrum van dit model is dan (zie [17], [28]): 

o 2 /l. t 
p 

1+ L akexp ( -j2rtfkll. t) 
k=1 

(A. 5) 

2 
(A. 6) 

Om het spectrum te bepalen zijn dus de coëfficiënten {a 1, ••• ,aP'd} nodig. Om deze te 
kunnen berekenen, is een verband nodig tussen de autocorrelatiefunctie van x" en deze 
coëfficiënten. Dit vcrband wordt gegeven door de zgn. Yulc-Walker vergelijkingen: 

p 

-:E a1Rxx(k-1) I voor k> o 
Rxx (k) 

1=1 
(A. 7) 

p 

-E a 1 Rxx ( -1) + o2 , voor k=O 
1=1 

De AR parameters worden nu gevonden door een orde p te kiezen, en vervolgens de 
parameters ai op te lossen voor k > 0; daarna kan d worden bepaald door k=O te stellen. 
De Yule-Walker vergelijkingen kunnen worden opgelost met behulp van de autocorrela
ties Rxim), 0'5: m '5: p, en met gebruikmaking van het feit dat Rxl-m) = Rxx*(m). Voor 
eindige, discrete datasets geldt de benadering: 

N-m-1 

R~ (m) = -
1

- L Xn+mX* n 
N-m n=O 

Uiteindelijk kan het AR spectrum als volgt worden bepaald : 

(A. 8) 
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1) Afschatten van de autocorrelaties R~:/k), 0 ~ k ~ m, met behulp van (A.8). 
2) Berekenen van de parameters {a1, ••• ,apd} uit de Yule- Walker vergelijkingen (A.7) via 
recursie; 
3) Berekenen van het spectrum met behulp van (A.6). 

Hoewel het spectrum kan worden bepaald volgens de hierboven beschreven 
methode (oplossen van de Yule-Walker vergelijkingen door te werken met (A.8) als 
benadering van de autocorrelatiefunctie ), bestaan er een aantal kleinste-kwadraten 
methoden, die direct gebruik maken van de beschikbare dataset {xJ, en waarmee de AR 
parameters beter bepaald kunnen worden. De kleinste kwadraten- methoden gaan uit van 
het minimaliseren van ofwel een voorwaartse foutschatting, ofwel een achterwaartse fout
schatting of een combinatie van beide. 

Stel dat de dataset {x0 , ... , xN_J wordt gebruikt om de pe orde AR parameters te 
bepalen. Uitgaande van de laatstep bepaalde datapunten m.b.v. de AR parameters kan de 
volgende schatting gemaakt worden voor het volgende datapunt: 

De fout die dan gemaakt wordt is 

p 

x'n = - E apJt?Cn-k 
k=l 

p 

epn = xn-x'n = E aplt?Cn-k 
k=O 

(A. 9) 

(A.lO) 

waarbij ap0 = 1. Merk op dat de orde p waarvoor de parameter is bepaald nu als index is 
toegevoegd. De energie van de totale fout kan nu gedefiniëerd worden als : 

2 

(A.ll) 

Op dezelfde manier als het geval was bij de voorwaartse fout kunnen de achter
waartse fout en de bijbehorende energie gedefiniëerd worden als : 

p 

bpn = E • a pkxn-p+k 
k=O (A.12) 
N-1 

~b =E lbpnl
2 

n=p 

geldig voor p ~ n ~ N-1. Om nu dep vergelijkingen te krijgen bij een gegeven orde p, 
wordt de totale fout (som van voorwaartse en achterwaartse fout) gedifferentieerd naar de 
AR parameters en gelijk aan nul gesteld. Dit levert: 

p 

2 L aPJrp(i, j) = o 
j=O 

voor i = 1, ... ,p, waarbij ap0 = 1 per definitie, en 

( A.l3) 
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N-p-1 

rP(i,j) = L (xk+p-jx\+p-i+xk+ix•k+j) 
k=O 

voor 0 ::5 i,j ::5 p. De minimale fout-energie- wordt dan gegeven door : 

-. ·~ . -"'--- .: 

(A.l4) 

(A.l5) 

De vergelijkingen (A.13) en (A.15) kunnen als een (p+l)x(p+l) matrix worden geschre
ven: 

rP(O,p) 1 ~ 
aPl 0 

= (A.l6) 

I P (p,p) aPP 0 

Oplossen van (A.l6) met behulp van de eliminatie methode volgens Gauss kost O(p3
) 

flops; door echter gebruik te maken van de bijzondere structuur van de matrix kan de 
hoeveelheid rekenwerk teruggebracht worden naar een O(p2

) proces. Het algoritme, dat 
hiervoor ontwikkeld is, staat beschreven in [28]; in het programma AR_LS.PAS, dat wordt 
gebruikt voor het berekenen van AR spectra, wordt gebruik gemaakt van dit algoritme. 

Uiteindelijk verloopt de berekening van het kleinste-kwadratenspectrum verloopt 
nu in de volgende stappen: 

1) Initialisatie : er wordt begonnen met orde p=l; 
2) Zolang de berekende fout in cl groter is dan een tevoren meegegeven waarde ( of 
wanneer de maximale orde nog niet is bereikt) wordt de orde p met 1 opgehoogd, wordt 
(A.16) opgelost en ontstaat een nieuwe set AR parameters. 
3) Met de uiteindelijke set AR parameters kan nu het spectrum worden bepaald volgens 
(A.6). 

Het hier besproken kleinste-kwadraten model is met name geschikt voor toepassing 
op kleine datasets (ongeveer 100 samples). Voor langere sets zijn er weer andere technie
ken om de AR parameters te bepalen, die de AR parameters bijwerken naarmate de set 
doorlopen wordt. Een belangrijk punt bij alle AR spectra is het bepalen van de juiste orde: 
een te lage orde laat niet alle details zien, terwijl een te hoge orde juist zorgt voor het 
teveel benadrukken van zwakke frequentiecomponenten. Omdat de fout in cl monotoon 
afneemt met toenemende orde p, wordt in de meeste gevallen gekeken naar het verloop 
van de relatieve fout, d.w.z. het proces wordt afgebroken wanneer het verschil van de fout 
bij orde p + 1 en orde p onder een bepaalde drempelwaarde komt. Ook hier bestaan er 
diverse andere criteria om tot de juiste orde te komen; zie [17], [28]. 

Een ander probleem is dat bij AR spectra de grootte van de pieken, anders dan bij 
het FFf- algoritme, wel een indicatie is voor de amplitude van de betreffende frequen
tiecomponenten, maar dat het verband niet meer lineair is. 
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Tot slot een kort overzicht van de voor- en nadelen van de beide technieken: 

FFT: 
- meest efficiënte algoritme; 
- output proportioneel met amplitude; 
- windowing zorgt voor weglekken energie naar zijkanten van spectrum; 
-resolutie evenredig met 1/NM; 
- minder geschikt voor korte datasets; 
- uitsme1en van frequenties en maskeren zwakke componenten door windowing. 

AR 
- kost meer rekenwerk; 
- geen proportionele output; 
- bepalen orde noodzakelijk; 
- betere resolutie; 
- goed geschikt voor korte sets; 
- geen verstorende effecten door windowing. 

Zoals al in het begin werd gesteld, hebben beide methoden hun voor- en nadelen; in de 
praktijk blijkt dan ook, dat niet zonder meer gesteld kan worden dat een van de twee 
technieken beter is dan de andere, en dat de technieken elkaar grotendeels aanvullen. 

Voor meer informatie over FFf en autoregressieve methoden wordt verwezen naar 
[17]. 
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APPENDIX B: PRINCIPALE COMPONENTEN ANALYSE
MATHEMATISCHE ACHTERGRONDEN. 

In hoofdstuk 2 is PCA vergeleken met Fourieranalyse: een signaal (of functie, of 
vector) wordt ontbonden langs een een aantal basissignalen (-vectoren), die in het geval 
van Fourieranalyse bestaan uit sinusvormige signalen. In het geval van PCA worden deze 
basisfuncties niet bekend verondersteld, maar afgeleid uit het signaal zelf. De term 
"signaal" wordt hier in twee opzichten gebruikt: enerzijds wordt er het ECG of de gehele 
verzameling hartslagen mee bedoeld, anderzijds wordt een kort stukje ECG, een hartslag 
bedoeld. Het te ontbinden signaal is in dit geval een enkele hartslag, de basisfuncties 
waarlangs dit signaal wordt ontbonden worden bepaald uit de "gehele" (een grote) 
verzameling hartslagen. 

Lowel Fourieranalyse als PCA zijn gebaseerd op wiskundige stellingen, die zeggen 
dat een willekeurig signaal uit een verzameling signalen (of beter: vectoren) kan worden 
ontbonden langs een orthogonale set vectoren die uit de oorspronkelijke verzameling kan 
worden bepaald. In het geval van Fourieranalyse kiezen we als set orthonormale basisvec
toren sinusvormige functies. Wanneer de te ontbinden vector zelf een sinusachtige functie 
is, is het ontbinden langs de basisvectoren een eenvoudige zaak, in die zin, dat de vector 
volledig kan worden beschreven als lineaire combinatie van slechts enkele basisvectoren. 
Wanneer de te ontbinden vector echter willekeurig van vorm is, is het ontbinden nog 
steeds mogelijk, maar de vector moet nu beschreven worden als een lineaire combinatie 
van vele basisvectoren. Vergelijk hier het toepassen van Fourieranalyse op een sinusvor
mig signaal, dat beschreven kan worden met een frequentiecomponent en op een blokvor
mig signaal, waarvoor vele frequentiecomponenten nodig zijn. Ter illustratie zijn een 
sinus- resp. blokvormig signaal met het bijbehorende frequentiespectrum weergegeven in 
figuur B.l en B.2 resp. B.3 en B.4. 
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Figuur B.l: Sinusvormig signaal; 
frequentie : 1 Hz; amplitude : 1. 
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Figuur B.2: FFTvan signaal in B.l. 
x-as :frequentie in Hz. 
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Figuur B.J: Blokvormig signaal; 
frequentie : 1 Hz; amplitude: 1. 

,--- r--

'-- '--

3. s 

2 s 

1. s 

0. 5 

Figuur B.4: Fourier spectrum van signaal in (B.3) 
x-as: frequentie in Hz. 

Om een vector te kunnen beschrijven als een lineaire combinatie van slechts enkele 
basisfuncties, is het zaak om basisfuncties te kiezen, die lijken op de te ontbinden vector. 
Dit is wat er gebeurt bij PCA: uit de vectoren in de verzameling (de hartslagen) wordt een 
orthogonale set basisvectoren bepaald, die elk een deel van de vorm van een hartslag 
beschrijven. 

De basisvectoren of principale componenten worden bepaald uit een verzameling 
hartslagen (35 stuks), die aan het begin van de meting wordt samengesteld. Wanneer de 
basisvectoren zijn bepaald, kan de eigenlijke meting van start gaan: omdat de hartslagen 
sterk op elkaar lijken, zullen de slagen die tijdens de meting worden geregistreerd ook 
sterk lijken op de slagen die zijn gebruikt om de principale componenten te bepalen. Deze 
slagen zullen dan ook kunnen worden beschreven als een lineaire combinatie van de 
principale componenten. 

Voor het bepalen van de orthogonale basisvectoren uit het ECG wordt een 
algoritme gebruikt, dat bekend staat als Singular Value Decomposition of SVD. De 
techniek is gebaseerd op de volgende stelling uit de lineaire algebra, waarvan het bewijs 
achterwege wordt gelaten : 

Gegeven een M x N matrix A, waarvan het aantal rijen M groter is dan het aantal 
kolommen N; deze matrix kan dan geschreven worden als het produkt van een M x N 
matrix U, waarvan de kolommen orthonormaal zijn, een N x N diagonaalmatrix W 
waarvan de diagonaalelementen groter of gelijk nul zijn, en de getransponeerde van een N 
x N matrix V waarvan de kolommen orthonormaal zijn: 

(B.l) 

De matrices U en V zijn orthogonaal, omdat de kolommen van orthonormaal zijn : 
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Al 

L Uu.U;,. = ökn 
i•l 
N 

E JJ~:JJ,. = &kn 
j=l 

1 ~k~N 
1 ~n~N 

1 ~k~N 
1~n!:.N 

(B.2) 

Omdat V vierkant is, geldt dat V Jl'" = 1. Het is altijd mogelijk om de decompositie (A.l) 
uit te voeren, ongeacht de singulariteit van A. De rijen van A zijn de slagen uit de 
beginverzameling, waaruit de principale componenten worden bepaald. 

Voor singuliere matrices zijn de begrippen nulruimte en afbeeldingsruimte van 
belang. Beschouw hiertoe de vergelijking 

A x= b (B.3) 

waarbij A een vierkante N x N matrix is, en b en x vectoren zijn. Wanneer A singulier is, 
zijn er vectoren x die een ruimte opspannen, de zgn. nulruimte; voor een vector x' uit deze 
nulruimte geldt dan dat Ax' = 0. De dimensie van de nulruimte is het aantal onafhankelij
ke vectoren dat deze ruimte opspant. De ruimte, die opgespannen wordt door de vectoren 
x waarvoor geldt dat Ax = b, is de afbeeldingsruimte; de dimensie van de afbeeldings
ruimte is het aantal lineair onafhankelijke vectoren dat deze ruimte opspant. De rang van 
de matrix A is de dimensie van de afbeeldingsruimte. Er geldt dat de rang van de matrix 
(of: de dimensie van de afbeeldingsruimte) plus de dimensie van de nulruimte gelijk is aan 
N. 

Met behulp van SVD worden nu expliciet orthonormale bases voor de nulruimte en 
de afbeeldingsruimte gecrëeerd. De kolommen van U; van U, die horen bij de elementen 
wjj die ongelijk aan nul zijn, spannen de afbeeldingsruimte op; de kolommen van V die 
horen bij de elementen wjj die nul zijn, spannen de nulruimte op. SVD levert dus, ook bij 
singuliere matrices, een basisset van orthonormale eigenvectoren, die de afbeeldingruimte 
opspannen. De rijen van A, vectoren uit een N-dimensionale ruimte, kunnen worden 
beschreven als een lineaire combinatie van deze basisvectoren plus een willekeurige vector 
uit de nulruimte. De elementen van W heten de singuliere waarden. 

Stel, dat de dimensie van de afbeeldingruimte M is, waarbij M ::5 N. De basisvec
toren worden nu zo gerangschikt, dat de bijbehorende singuliere waarden aflopend in 
grootte zijn. Een vector g kan dan beschreven worden door een lineaire combinatie van de 
basisvectoren u; (en een lineaire combinatie van de vectoren uit de nulruim te, die we hier 
achterwege laten): 

(B.4) 

Hierin stellen de ai willekeurige coëfficiënten voor. Wanneer niet alle M basisvectoren 
worden gebruikt, maar slechts p (p < M) vectoren, vinden we een benadering g'van g: 
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p 

g' = I:a,.ui 
i=l 

De verschilvector tussen g eng' is dan : 

g - g' = ap+l up+ I + ap+2up+2 + .••• +a MuM 

1tl 

= L a,.u; 
i=p+l 

Wanneer de coëfficiënten a1 worden vervangen door ai = wü bi, verandert (B.6) in: 

1tl 

g - g' = L b;w;;u; 
l=p+l 

(B.S) 

(B.6) 

(B.7) 

Voor de modulus van de verschilvector geldt dan (bedenk dat de eigenvectoren orthonor
maal zijn, d.w.z. de modulus van de eigenvectoren is gelijk aan 1 ): 

11 g - g' 11 = I it.l b;w;;u; 

~ 11 bp+l Wp+lp+l Up+l 11 + 11 bp+2 Wp+2p+2Up+2 11 + ..•. + 11 bMwMMUM 11 (B.S) 

= bp+l wp+lp+l 11 up+l 11 + · · · · · + bMwMM 11 uM 11 

Bij gegeven coëfficiënten bi geldt dan, dat deze modulus minimaal is wanneer de 
bijbehorende singuliere waarden wü minimaal zijn. Door de singuliere waarden, samen met 
de bijbehorende eigcnvcctoren, ZO te rangschikken dat geldt : W 11 ~ W 22 ~ •.• ~ Wmm ~ 0, 
wordt bereikt dat de norm van de vcrschilvector bij gegeven coëfficiënten ai minimaal is; 
de benadering is dan zo nauwkeurig mogelijk. Langs andere wegen ([18], [20]) kan 
worden afgeleid, dat de gemiddelde fout E evenredig is met 

M 

e = LW;; (B.9) 
i=p+l 

Wanneer de rijen van A sterk op elkaar lijken, zal A niet singulier zijn, maar daar 
numeriek gezien dicht bij in de buurt komen: de elementen wii zullen dicht bij nul liggen. 
Met behulp van (B.9) kan dan, gegeven de nauwkeurigheid die voor de benadering vereist 
is, worden bepaald hoeveel eigenvectoren nodig zijn om een benadering van een vector te 
verkrijgen. In de praktijk zullen, wanneer de rijen van A sterk op elkaar lijken, slechts 
weinig eigenvectoren nodig zijn om een goede benadering te verkrijgen. 

De gevonden eigenvectoren zijn de gezochte principale componenten; de rijen van 
A kunnen nu beschreven worden als een lineaire combinatie van deze principale compo
nenten: ontbinden van deze vectoren langs de principale componenten levert dan een 
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aantal inprodukten op. Tot nu toe is uitsluitend uit de rijen van A een orthonormale 
basisset bepaald (de principale componenten) waarlangs deze vectoren kunnen worden 
ontbonden; bovendien kan beslist worden hoeveel principale camponten nodig zijn om na 
lineaire combinatie van deze componenten tot een benadering van deze vectoren te komen, 
die voldoende nauwkeurig is. De eigenlijke meting kan nu van start gaan: elke vector, die 
een lineaire combinatie is van vectoren uit A (d.w.z. de rijen van A), en dus beschreven 
kan worden als een lineaire combinatie van de principale componenten, kan langs deze 
componenten ontbonden worden. In de praktijk betekent dit, dat een hartslag, die beschre
ven kan worden als een lineaire combinatie van de slagen, die als leerset zijn aangeboden 
(de rijen van A) ontbonden kan worden langs de principale componenten. Omdat de 
hartslagen meestal vrijwel hetzelfde van vorm zijn, is het mogelijk om een hartslag goed 
te beschrijven als een lineaire combinatie van slechts enkele principale componenten, 
zodat ontbinden slechts enkele inprodukten oplevert. Later kunnen de hartslagen dan weer 
in goede benadering worden gereconstrueerd als een lineaire combinatie van de principale 
componenten met behulp van de opgeslagen inprodukten. 
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APPENDIX C: PROGRAMMATUUR 

De programmatuur, die ontwikkeld is voor het reai-time en off-line onderzoek, is 
voomarnelijk geschreven in Turbo-Pascal. Een uitzondering hierop vormt het programma 
MEET, dat wordt gebruikt om via de analoge "defib"- uitgang te meten. 

De Pascal- programma's zijn deels verder ontwikkeld uit al bestaande software, 
met name de software die was geschreven door Jeroen Jonkers tijdens zijn pilot-onder
zoek naar het bloeddruksignaaL Met deze software was het mogelijk om via de CarePort 
golfdata en parameterdata in te lezen en op te slaan. Tijdens mijn afstudeerwerk zijn hierin 
enkele verbeteringen aangebracht, die voomarnelijk betrekking hadden op het aan- en 
afsluiten van de CarePort op de juiste manier. Het reai-time verwerkingsprogramma van 
het ECG, ECG4.PAS, was oorspronkelijk opgebouwd rond het programma GOLF.PAS, dat 
golfdata kon inlezen en opslaan op disk. 

Andere programmatuur heeft voornamelijk betrekking op de off-line analyse, zoals 
de units AR_LS en FFTB2, die worden gebruikt voor het bepalen van AR- resp. Fourier
spectra. 
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Procedure MEET (EPEP) 

Deze procedure wordt gebruikt voor het samplen van een analoog signaal en het 
opslaan van de samplewaarden na het inlezen van een van te voren bepaald aantal 
samples. 

Voor het uitlezen van de AD-convertor is een procedure geschreven, die daarna is 
gecompileerd. Bij het uitvoeren van het programma MEET wordt de code van deze 
procedure m.b.v. het commando LOAD_CODE ingeladen; de tekst van deze procedure 
bevindt zich in de file MEETl.ûBC; de object-file die wordt ingelezen is MEETl.GBO. 
Van de acht beschikbare kanalen van de AD-convertor wordt kanaal 0 gebruikt; het adres 
van de ADC is 1024. 

Na opstarten van de procedure worden zes arrays ingelezen; het aantal in te lezen 
punten per array is door de gebruiker in te stellen door de variabele ARRLEN in MEET 
aan te passen. Standaard worden 60.000 getallen ingelezen. Het formaat van de ingelezen 
waarden is NAT2; dit zijn 2-byte getallen. De conversiewaarde is 12-bits, d.w.z. dat deze 
waarde tussen 0 en 4095 ligt. Het analoge bereik is -5 Volt .. +5 Volt, zodat de sample
waarde 2047 overeenkomt met 0 Volt. 

Aan de procedure MEET1 wordt onder andere de variabele DELA Y meegegege
ven. Deze stelt het aantal keren voor, dat een wachtlus wordt doorlopen, voor de volgende 
conversie plaatsvindt. Standaard wordt deze waarde gelijkgesteld aan 89, wat overeenkomt 
met 501.9 Hz; door de waarde aan te passen, kan de samplefrequentie worden ingesteld. 
Een waarde voor DELA Y van 370 levert een samplefrequentie van 124.7 Hz. 

Wanneer de 6 arrays zijn ingelezen, wordt de gebruikte tijd aangegeven op het 
scherm; de arrays worden weggeschreven naar 6 files met de naam ECG* .GBD; het 
sterretje staat voor 0 t!m 5. Het formaat van de getallen in deze files is weer NA T2; bij 
verwerking met Turbo-Pascal komt dit overeen met het formaat WORD. Bij het afsluiten 
van files wordt door PhyDAS de file aangevuld met nullen tot de grootte een geheel aantal 
blocks is (d.w.z. geheel aantal malen 512 byte). 
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TURBO PASCAL UNITS 

1) De unit TYPES.TPU 

In deze unit wordt het type TNArrayPtr opnieuw gedefinieerd. Dit type was 
oorspronkelijk gedefinieerd binnen de FFf -unit FFfB2 als : 

TNVector = ARRAY[O .. TNVectorSize] of REAL; 
TNVectorPtr = ~TNVector; 

TNVectorSize is een constante, die door de gebruiker is in te stellen; standaardwaarde is 
2047. 

Bovenstaande declaraties zijn nu opgenomen in de unit TYPES. Door dit type te 
definieren binnen een aparte unit, wordt bereikt dat het een universeel type wordt; 
variabelen in andere programma's en units kunnen nu ook als TNVectorPtr worden 
gedefinieerd. Het voordeel hiervan is, dat binnen een hoofdprogramma zowel FFf als AR 
spectra kunnen worden bepaald, omdat het type van de aangeboden dataset overeenkomt 
met het type zoals dat binnen de diverse units wordt gebruikt. 

2) De unit RS2LIB.TPU 

Deze unit bevat een aantal procedures en functies, die communicatie via de RS-
232 verbinding mogelijk maken. Oorspronkelijk waren deze procedures en functies 
opgenomen in een zg. include-file, wat inhield dat ze bij elke compilatie van het 
hoofdprogramma werden meegecompileerd. Door ze in een unit te zetten wordt dit extra 
compileren vermeden. 

De procedures en functies in deze unit verzorgen het initialiseren van de RS-232 
verbinding (aangeven met welke baudrate wordt gewerkt, adres van de interface en het 
aangeven van het exacte protocol). Deze procedures en functies worden verder alleen 
binnen de unit CPCOMM gebruikt, die de communicatie met de CarePort op een hoger 
niveau regelt. Het verloop van de communicatie met de CarePort op dit niveau kan dan 
ook als een black box beschouwd worden. Voor meer informatie wordt verwezen naar de 
source-listing (die relatief kort en eenvoudig te lezen is), en naar het stageverslag van J. 
Jonkers, [54]. 

3) Unit CPCOMM.TPU 

De procedures en functies in deze Unit waren oorspronkelijk opgenomen in het 
programma GOLF.PAS. Voor een beschrijving van deze functies wordt wederom 
verwezen naar het stageverslag van J. Jonkers ([54]). 

Voor verder gebruik tijdens de reai-time analyse is een ander type data-array 
nodig dan oorspronkelijk voorhanden was; vandaar dat in deze unit het type DataArrayPtr 
wordt gedefinieerd: 

DataArray = ARRAY[ -100 . .2500] of REAL; 
DataArrayPtr = ~DataArray; 
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Om de overzichtelijkheid iets te vergroten, is een aantal handelingen ondergebracht 
in een viertal extra procedures: 

Procedure SLUIT_ECG_GOLF_AAN(BEDNR, SUCCES); 

Input : 
BEDNR : BYTE ; Nummer van bed waarvan van het ECG moet worden gemeten. 

Output: 
SUCCES : BOOLEAN; Geeft aan of de procedure goed is uitgevoerd. 

Werking: 
Definieert een zgn. "Logical source" (zie onder), en vertelt de CarePort dat we 

golfdata willen gaan meten. Bovendien geeft de procedure aan van welk bed het ECG 
moet worden ingelezen. Wanneer dit lukt krijgt SUCCES de waarde "TRUE". 

Procedure ACTIVEER_CP( SUCCES); 

Output : 
SUCCES : BOOLEAN; Geeft aan of de procedure goed is uitgevoerd. 

Werking: 
Geeft aan dat moet worden begonnen met de eigenlijke meting. Bij problemen 

krijgt SUCCES de waarde "FALSE". 

Procedure LEES_ GOLF_ DATA(DATA,LENGTE); 

Output : 
DATA : DataArrayPtr; 
LENGTE : WORD; 

Werking: 
Leest de CarePort-buffers uit, en plaatst de gesamplede waarden in het array 

DATA. Het totale aantal samples dat wordt ingelezen is dan de "werklengte" van het 
array; deze waarde wordt geplaatst in de variabele LENGTE. 

Procedure SLUIT_ CP _AF; 

Werking: 
Sluit de CarePort af en brengt deze terug naar de uitgangstoestand, d.w.z. de 

CarePort is hierna weer klaar voor een nieuwe meting. 

C.4 



De normale gang van zaken tijdens een meting is als volgt: 

1) Uitvoeren van de procedure SLUIT_ECG_GOLF_AAN: 
* Er wordt opdracht gegeven om de Logical Souree af te sluiten. De Logical 

Souree is een virtuele bron, waarlangs de CarePort informatie verstuurt. Deze virtuele 
bron, en de aard van deze bron, moet eerst door de Host worden gedefinieerd. Wanneer de 
CarePort echter werd afgelaten volgens de oude methode, bleef de Logical Souree bestaan. 
Wanneer dan een nieuwe poging werd gedaan om een meting te starten, werd door de 
Host dezelfde Logical Souree opnieuw gedefinieerd. Omdat de oude Logical Souree echter 
nog steeds bestond, werd deze opdracht geweigerd en kon de meting niet gestart worden. 
Dit had tot gevolg, dat de CarePort geheel gereset moest worden voor elke meting. 
Vandaar dat elke meting veiligheidshalve begint met het afsluiten van de al dan niet 
aangesloten Logical Source. Wanneer de Logical Souree niet is aangesloten, wordt dit 
herkend, en levert dit verder geen problemen op. 

Voor meer informatie over de organisatie van de datastromen binnen de CarePort 
en de manier waarop verbindingen door de Host moeten worden gedefinieerd, wordt 
verwezen naar de stageverslagen van studenten die hiervoor de software hebben ontwik
keld ([24], [25], [26], [27]), en naar de CarePort handleiding [23]. 

* Controleer of het afsluiten is gelukt; zo niet, dan krijgt SUCCES de waarde 
"FALSE". 

* Definieer de Logical Source: de logical souree wordt gedefinieerd als een bron 
van golfdata. Hier is verder van belang dat standaard het ECG wordt opgevraagd, en dat 
de Medical Function Code nul is. Voor elk signaal (bijv. bovendruk, respiratie, Sa02, 
etc.) bestaat een MFC; het gewenste signaal kan dan worden opgevraagd door de 
bijbehorende MFC aan te geven In principe bestaat er voor elke ECG-afleiding een aparte 
MFC; wanneer tijdens de meting echter de afleiding wordt veranderd, verandert ook de 
MFC en klopt de definitie van de logical souree niet meer met de werkelijkheid, zodat er 
geen data meer binnenkomen of in het ergste geval de meting wordt afgebroken. Dit is te 
voorkomen door het signaal op te vragen dat MFC nul heeft: dit signaal is het ECG dat op 
dat ogenblik beschikbaar is, ongeacht de afleiding. 

2) Uitvoeren van de procedure ACTIVEER_CP: 
* De logical souree wordt geactiveerd, de meting begint en de CarePort-buffers 

beginnen vol te stromen. 

3) Uitvoeren van de procedure LEES_GOLF _DATA: 
* Lees de buffers uit en plaats de samplewaarden in het data-array. 
Omdat uitlezen van de buffers direct na elkaar weinig zin heeft, wordt even 

gewacht voor de buffers opnieuw worden uitgelezen. In de praktijk worden de buffers 
ongeveer elke seconde uitgelezen. 

4) Uitvoeren van de procedure SLUIT_CP _AF; 
* Sluit de CarePort af en laat deze terugkeren naar de begintoestand, klaar voor de 

volgende meting. 
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4) De unit PCA.TPU 

De procedures in deze unit zijn in 1985 geschreven door P.C. Vorstenbosch, in het 
kader van een stage, zie [19]. De oorspronkelijke verzameling procedures is ook hier 
aangepast; de unit bevat slechts een procedure. 

De afmetingen van de aangeboden matrix (en andere rnatrices die binnen de unit 
worden gedefinieerd) worden bepaald door de constanten MP (aantal rijen) en NP (aantal 
kolommen); deze constanten zijn beide gelijk gesteld aan 35; de maximale waarde voor 
deze constanten is 50. 

Verder worden gedefinieerd : 

glrnpbynp =ARRAY [l..MP,l..NP] of REAL; 
PomterToA = Aglrnpbynp; 

Declaratie: PROCEDURE PCA_ANALYSE(NUMROWS, NUMCOLUMNS, MATRIX) 

Input : 

NUMROWS : INTEGER; Aantal rijen van de aangeboden matrix; 

NUMCOLUMNS : INTEGER; Aantal kolommen van de aangeboden matrix; 

MATRIX : PointerToA; Matrix waarvan de rijen de aangeboden vectoren zijn. 

Output: 

MATRIX : PointerToA; Bevat de principale componenten, zoals die uit de 
verzameling vectoren in MATRIX worden bepaald. De componenten staan in de rijen van 
MATRIX, gesorteerd aan de hand van de grootte van de bijbehorende eigenwaarden, 
beginnend met de grootste eigenwaarde. 

Werking: 
Bepaalt de principale componenten van de vectoren in MATRIX door op MATRIX 

Singular Value Decornposition toe te passen. 
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Programma ECG4.PAS 

Dit is het eigenlijke reai-time verwerkingsprogramma. Het legt de verbinding met 
de CarePort, leest een korte tijd data in (de leerset), en sluit daarna de CarePort weer af. 

Het afsluiten van de CarePort is noodzakelijk, omdat nu eerst aan de hand van de 
ingelezen leerset de principale componenten moeten worden bepaald. Het bepalen van de 
componenten kost relatief veel tijd, zodat in de tussentijd de CarePort buffers zouden 
overstromen. Er bestaan weliswaar methoden om de CarePort tijdelijk te laten stoppen met 
zenden, maar gezien de kans op complicaties (niet herkennen van de opdracht, niet goed 
op stand-by zetten van de Logical Source, problemen bij herstarten etc.) is gekozen voor 
de weliswaar minder elegante maar betrouwbaarder methode van geheel afsluiten en later 
weer aansluiten. 

In de procedure LEARN worden aan de hand van de leerset de volgende parame
ters bepaald : 

* teken van de R-top : omhoog c.q. omlaag gericht; 
* na transformatie van het signaal (filteren, absolute waarde nemen, integreren) bepalen 
van de beginwaarde van het signaalniveau, het ruisniveau en het tussenliggende drempel
niveau. 

Na het bepalen van bovenstaande parameters kan worden gezocht naar de R
toppen; wanneer deze zijn gevonden, worden de bijbehorende slagen opgeslagen als rijen 
van de matrix PCA_MATRIX van het type POINTERTOA (dit type is gedefinieerd in de 
unit PCA). 

Na het bepalen van de hierboven beschreven parameters en het berekenen van de 
principale componenten (die nu in de rijen van PCA_MATRIX staan), wordt de CarePort 
weer aangesloten. Met behulp van de procedure ECG_ANALYSE3 worden de RR-toppen 
gedetecteerd en worden de inprodukten met de principale componenten berekend. Na tien 
keer een dataset te hebben geanalyseerd m.b.v. de procedure ECG_ANALYSE (er zijn dan 
ongeveer 25 à 30 slagen gedetecteerd), worden de gevonden inprodukten gemiddeld; het 
gemiddelde wordt dan gebruikt als referentie voor de inprodukten met de eerste PC; 
wanneer een inprodukt meer dan 10% afwijkt van deze waarde wordt de betreffende slag 
afgekeurd. 

Vervolgens wordt een file aangemaakt waar de berekende parameters naar toe 
worden geschreven. Het formaat van deze file is integer-formaat; de naam wordt bepaald 
uit datum en tijd volgens: FILENAAM = MMDDUU.EXT. MM Is de huidige maand, 
DD de dag, en UU het uur van de dag van het moment waarop de file is aangemaakt. De 
extensie EXT wordt op 100 gesteld wanneer een nieuw uur is aangebroken (en als de 
meting begint), en wordt met een opgehoogd wanneer een nieuwe file wordt aangemaakt. 

Als eerste worden het bednummer, de MFC, en het uur, de minuut en seconde van 
het moment van aansluiten weggeschreven naar de file. Wanneer de extensie '100' is, 
d.w.z. wanneer dit de eerste file in het nieuwe uur is, worden de eerste vijf inprodukten 
met de principale componenten bewaard. Per hartslag worden dan 6 parameters wegge
schreven : de RR-tijd, uitgedrukt in het aantal sampleperioden tussen de vorige R-top en 
de huidige R-top, en de vijf inprodukten. De inprodukten zijn reële getallen van orde
grootte 1. Deze getallen worden met 1000 vermenigvuldigd, afgerond en opgeslagen als 
integer. Wanneer de extensie ;o! 100 is, wordt alleen de RR-tijd bewaard. 
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De file wordt afgesloten nadat de procedure ECG _ANAL YSE3 300 maal is 
doorlopen. Het aantal samples, dat per krer aan de procedure wordt aangeboden, is 
ongeveer 200. De file wordt dus afgesloten na ongeveer 300 * 200/125 = 480 sec = 8 
minuten. 

Met behulp van de TAB-toets kan het signaal en de bewerkte werkset al dan niet 
worden weergegeven op het scherm; het tekenen van deze signalen kost echter meer tijd. 
De meting wordt afgebroken door CONTROL-e in te drukken; de openstaande file wordt 
afgesloten en de procedure SLUIT_CP_AF wordt uitgevoerd, zodat de CarePort klaar is 
voor de volgende meting. 
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5) De unit AR_LS.TPU 

Deze unit bepaalt het autoregressief spectrum van een aangeboden dataset. De 
procedure, waarmee het spectrum wordt bepaald, is LSAR (Least Squares AutoRegressi
ve). 
Declaratie : 

LSAR(DATA, STATUS, ORDE, RESOLUTIE, TOL1, TOL2, N) 

Input : 

DATA : TNVectorPtr; 
Orginele data (maximaal 2048 punten). 

ORDE : Integer; 
Maximale orde, die mag worden gebruikt bij het bepalen van de AR-parameters. 

RESOLUTIE :Integer; 
Het aantal punten, dat wordt uitgerekend in het frequentiebereik 0 t/m ~fsample; 

maximaal 2048 punten. 
TOL1 : Real; 

Tolerantiegrens 1: tijdens het zoeken naar de juiste orde wordt de orde p, begin
nend met de waarde 1, telkens met 1 opgehoogd. Voor elke orde wordt een set AR 
parameters berekend. Voor elke set wordt de "forward prediction error" berekend; dit is de 
"energie" van het verschil tussen de orginele dataset en de set zoals die uit de AR 
parameters wordt bepaald. Wanneer deze "energie", gedeeld door de "energie" van het 
oorspronkelijk signaal kleiner is dan TOL1, wordt het spectrum berekend met de dan 
berekende AR parameters. 
TOL2: Real; 

Tolerantiegrens 2: wanneer de relatieve verandering van de forward prediction error 
tussen orde p en orde p+l kleiner is dan TOL2 wordt het spectrum bepaald met de dan 
berekende AR parameters. 
N : Integer; 

Het aantal aangeboden oorspronkelijke punten. 

Output : 

DATA : TNVectorPtr; 
Bevat RESOLUTIE punten van het berekende spectrum. 

ORDE : Integer; 
Bevat de orde die is gebruikt om het spectrum te bepalen. 

STATUS : Integer; 
Geeft de reden van het afbreken van het bepalen van de optimale orde: 
Status = 1 : Maximum orde (MMAX) bereikt; 
Status = 2 : DEN < 0 :Probleem is numeriek instabiel geworden; 

spectrum wordt bepaald met de vorige set AR parameters (een orde lager). 
Status = 3 : a[p,p] > 1 : Probleem is numeriek instabiel geworden; 

spectrum wordt bepaald met de vorige set AR parameters. 
Status = 4 : Er is voldaan aan het "TOL1"-criterium; 
Status = 5 : Er is voldaan aan het "TOL2"-criterium. 
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Programma ECG_DISK.PAS; 

Dit programma leest ECG-data in, die op harde schijf zijn opgeslagen, en verwerkt 
deze daarna op dezelfde manier als het programma ECG4.PAS. Het berekenen en opslaan 
van de principale componenten met de bijbehorende inprodukten wordt echter achterwege 
gelaten. Het inlezen van data gebeurt met behulp van de procedure LEES_GOLF_DATA; 
de declaratie van deze procedure is hetzelfde als bij het programma ECG4.PAS. De 
werking is echter verschillend; de procedure leest data in, die afkomstig zijn van een 
signaal dat is gesampled met 500 Hz. Om de data geschikt te maken voor verwerking als 
125 Hz-data, moet er datareductie worden toegepast. Dit gebeurt m.b.v. een zg. peak
picker algoritme. De werking van dit algoritme wordt verklaard aan de hand van figuur 
C.l. 

2 3 

Figuur C.l: Werking van het Peak-Picker algo
ritme. 

In de figuur zijn schematisch vier datapunten weergegeven. We definiëren nu de 
gemiddelde helling van dit datasetje als de helling van de lijn die x1 en x4 verbindt. De 
grootte van een eenheid op de x-as wordt gelijk aan 1 gesteld. De afstand van de punten 
x2 en x3 tot de lijn tussen x1 en x4 noemen we d1 resp. d2. De helling kan dan worden 
bepaald als: 
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Van de vier ingelezen punten worden de punten met de grootste en kleinste waarde 
bepaald. Wanneer de gemiddelde helling groter is dan nul, wordt het grootste punt als 
representatief punt gekozen; wanneer de helling kleiner dan nul is, wordt het kleinste punt 
gekozen. 

Programma ECG500.PAS; 

De werking van dit programma is gelijk aan die van het programma 
ECG_DISK.PAS; bij dit programma wordt echter uitgegaan van data die afkomstig zijn 
van een signaal dat met 500 Hz is gesampled. Dit betekent, dat de datareductie met het 
peak-picker algoritme achterwege blijft, en dat de procedure ECG_ANALYSE3 is 
aangepast voor deze samplefrequentie. Deze aanpassing houdt in, dat de cor.3tanten, zoals 
die worden berekend voor het digitale butterworthfilter worden aangepast, evenals de 
breedte van het moving window integratievenster. De filterconstanten zijn eenvoudig aan 
te passen door de variabele F _SAMPLE in het hoofdprogramma te veranderen in 500 
i.p.v. 125; de breedte van het window wordt nu 24 i.p.v. 6. 
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