
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Automatische regeling van de eind-expiratoire ether concentratie tijdens intra-veneuze
toediening

Brok, H.F.A.

Award date:
1978

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/f4d05a13-351a-454f-ba2b-e49242ee13f0


too~

Afdeling der Electrotechniek

Technische Hogeschool

EINDHOVEN

Groep Meten en Regelen.

AUTOMATISCHE REGELlNG VAN DE EIND

EXPIRATOIRE ETHER CONCENTRATIE

TIJDENS INTRA-VENEUZE TOEDIENING.

H.F.A. Brok

Rapport van het afstudeerwerk,

verricht van maart 1975 - maart 1976,

in opdracht van Prof.dr.ir. J.E.W. Beneken

aan het Medisch-Fysisch Instituut TNO te Utrecht

Onder begeleiding van A. Zwart.



VOORWOORD

Aan het begin van dit afstudeerverslag wil ik niet nalaten om iedereen te

bedanken die ertoe heeft bijgedragen dat ik mijn studie tot een goed einde

heb kunnen brengen.

In de eerste plaats Z1Jn het m1Jn ouders die ik veel dank verschuldigd ben.

zij zijn het geweest die mij in staat hebben gesteld deze studie aan te

vangen en te blijven doen. Ik dank hen voor alle steun die ze mij tijdens

mijn studie hebben gegeven.

Ook een woora van dank aan de rest van m1Jn familie en mijn lieve vriendin.

Professor Beneken dank ik voor het feit dat ik in zijn groep heb mogen af

studeren.

De directie van het MFI-TNO te Utrecht dank ik dat zij bereid Z1Jn geweest

mij in het instituut mijn afstudeerwerk te laten verrichten.

Mijn dank en respect gaan uit naar Aart Zwart onder wiens leiding ik dit

onderzoek heb verricht. Naast de enorme bijdrage die hij aan dit onderzoek

heeft geleverd, heb ik ook op andere terreinen van de medische fysica veel

van hem geleerd.

De rest van de groep Cardiovasculaire Fysica dank ik ook voor hun hulp en

de leuke samenwerking.

Dr. Garcia Martinez, die het voor ons mogelijk heeft gemaakt om met prakti

sche resultaten voor de dag te komen, ben ik veel dank verschuldigd.

Zijn deskundige adviezen en Z1Jn enthousiaste houding tegenover het onder

zoek waren onontbeerlijk. Ook de heren chirurgen en het O.K.personeel van

het St. Liduina Ziekenhuis bedankt voor de fijne samenwerking.

Nico Haagen en Walter van Dijk dank ik voor de foto's en dia's die ze voor

mij hebben gemaakt.

Heel hartelijk dank ik Mw. D. BooIn, die het typewerk van dit verslag heeft

verzorgd.

Iedereen die direct of indirect bij m1Jn studie betrokken 1S geweest nog

maals mijn oprechte dank.



SAMENVATTING

In dit rapport wordt de ontwikkeling en de bouw van een automatische rege

ling van de eind-expiratoire concentratie tijdens een intraveneuze ether

narcose beschreven.

Voor het optimaliseren v.h.type regeling en zijn instelling. 1S gebruik

gemaakt van computer simulatie modellen.

De model experimenten zijn uitgevoerd op zowel een analoge als een digitale

computer.

Aan de hand van de resultaten van de modelexperimenten en rekening houdend

met de beperkingen die de anesthesist stelt, is een regeling gebouwd.

De regeling is tijdens een aantal operaties in het St. Liduina Ziekenhuis

te Boxtel in de praktijk beproefd.

De resultaten hiervan zijn in dit verslag opgenomen.

Aan de hand van deze resultaten hebben we een uitspraak kunnen doen omtrent

de mogelijkheid en zinvolheid van een automatische regeling van de eind-ex

piratoire ether concentratie tijdens intraveneuze toediening.
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INLEIDING

Om operatieve ingrepen gevoelloos te laten geschieden, wordt een patient

onder narcose gebracht. De patient wordt in een toestand gebracht van be

wusteloosheid en het pijngevoel wordt onderdrukt.

Afhankelijk van het type operatie moeten tevens de spier- en autonome re

flexen in meer of mindere mate onderdrukt worden.

De narcose wordt toegediend door de anesthesist; hij moet tevens de toe

stand van de patient voor, tijdens en na de operatie controleren.

Hij is ervoor verantwoordelijk dat de operatie voor de patient zo aange

naam mogelijk verloopt en dat de toestand van de patient na de opera tie

zo snel mogelijk weer normaal lS.

Tegenwoordig staan hem hiervoor vele medicamenten ter beschikking. Waar

vroeger de narcose bereikt werd met een of twee middelen, past men nu een

hele reeks toe met ieder hun specifieke functie (balans-anesthesie). Vele

stoffen worden voor de operatie, tijdens de inleiding, toegediend. Tij

dens de operatie wordt de narcose dikwijls onderhouden door een vluchtig

anestheticum. Een zuurstof-lachgas mengsel stroomt door een verdamper,

waarin zich het anestheticum bevindt. Dit verrijkte gasmengsel wordt door

de patient ingeademci. Via de longen wordt het in het bloed opgenomen en

verder over het lichaam verdeeld. £elangrijk voor de diepte van de narco

se is de partiele druk van het anestheticum in de hersenen. Deze volgt

met een bepaalde traagheid, o.a. afhankelijk van het soott anestheticum,

de partiele druk van het anestheticum In het toegediende gasmengsel. Door

de partiele druk van het anestheticum In het toegediende gasmengsel te

varieren kan de diepte van de narcose geregeld worden. Na de narcose ver

laat de opgenomen hoeveelheid het lichaam weer via de ademhaling, een

klein gedeelte wordt gemetaboliseerd (recovery periode).

Een van de eerste stoffen waarvan de narcotiserende werking ontdekt werd,

is ether (C.W. Long, 1842).

Het is wel het meest bekende, en In de wereld nag steeds het meest toe

gepaste anestheticum. Het biedt de voordelen van een veilige en vooral

goedkope narcose. Dit zijn argumenten die met name voor ontwikkelingslan

den erg belangrijk zijn. Instrumentatie en geld zijn er schaars, de toe

stand waaronder een operatie verricht wordt is nsar onze begrippen vaak



- L -

erg primitief.

Daar in de ontwikkelingslanden de narcose in de meeste gevallen door de

clnrurg toegediend wordt, moet de narcose een grote veiligheidsmarge be

zitten en algemeen toepasbaar zijn voor vele typen patienten.

Door de nadelen die deze methode heeft, o.a. moeizame inductie, convul

sies, explosiviteit en door de ontdekking van nieuwe narcotica die niet

explosief zijn en een snellere inductie te weeg brengen, is vooral ~n

de ontwikkelde landen de belangstelling voor ether verminderd.

Toch blijft het voor de ontwikkelingslanden interessant.

De vraag of er geen andere narcosetechniek met ether ontwikkeld kan wor

den, die deze nadelen niet heeft, kan bevestigend beantwoord worden.

Naast een hoeveelheid ether die de patient inademt, wordt daarbij aan de

patient een infuus toegediend waarin een bepaald volumepercentage ether

is opgelost. We verkrijgen hiermee een snellere inductie zonder convul

s~es en zonder explosiegevaar. In het begin van deze eeuw is deze tech

niek korte tijd toegepast. Kortgeleden is deze methode opnieuw onderzocht

en geevalueerd.

Het betreft hier een onderzoek waar~n samenwerken:

1) Medisch-Fysisch Instituut TNO (Zwart e.a.), voor modelexperimenten(17)

2) St.Radboud Ziekenhuis, Nijmegen(Prof.Crul),waar de modelexperimenten

met hondeproeven ge~est zijn (2i )

3) St.LiduLna Ziekenhuis, Boxtel (Dr. R. Garcia Martinez), voor de cli

nische evaluatie van de methode.

4) Technische Hogeschool, Eindhoven, ~n de groep Instrumentele Analyse

van de afdeling Scheikundige Technologie werd analyse apparatuur ont

wikkeld ten behoeve van de experimenten in Nijmegen en Boxtel ( 19)

en in de groep Electromechanica van de afdeling Electrotechniek werd

een infuuspomp ontwikkeld ten behoeve van de experimenten in Boxtel(3

Dit afstudeerwerk ~s een onderdeel van bovengenoemd project en vormt met

een de afsluiting van het geheel.

Tijdens de evaluatie van de ether-infusie narcose techniek in Boxtel, die

tevens diende voor een verdere evaluatie van de analy~e appara~uur en de

infuuspomp, is getracht een automatische regeling te ontwerpen voor deze

narcosetechniek.

Onderzocht zij~ de mogelijkheden-en eventuele voordelen- van automatise-
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ring. Daarbij is rekening gehouden met het rlS1CO voor de patient om hem

samen met technische apparaten In een gesloten loop te plaatsen.

Er wordt getracht een antwoord te vinden op de vraag of automatisering van

dit proces zo zinvol is, dat het opweegt tegen de risico's die altijd gern

troduceerd worden ais we een patient omringen met nog meer apparatuur.Dit

zijn zaken die in de praktijksituacie een belangrijke rol moeten spelen.

Theoretisch zijn de mogelijkheden aan de hand van modelexperimenten onder

zocht. Het behulp van de resultaten van de modelexperimenten, en rekening

houdend met de beperkende voorwaarden die de anesthesist aan een automa

tisch systeem stelt, is een regeling gebouwd en in de praktijk, tijdens

operaties te Boxtel beproefd.
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HOOFDSTUK I

DE ETHERNARCOSE

I. I. De toediening van ether V1a de inhalatie.

De ethernarcase is in de wereld. en vooral in de ontwikkelingslanden.

nog steeds de meest toegepaste narcose-techniek.

Volgens de klassieke methode wordt de patient een kapje op de neus ge

plaatst. waarop ether gedruppeld warde. De ether verdampt en de patient

ademt de etherdamp in en raakt zo in bewusteloze toestand. Deze metho

de warde echeer weinig meer toegepast. Oak de ontwikkelingslanden be

schikken over verdampers. waarmee de hoeveelheid ether in de ingeadem

de lucht gerege1d kan worden.

Naast de voordelen van een veilige en goedkope narcose. zijn er een

aantal nadelen aan verbonden. welke in de inleiding al even zijn aan

gestipt.

- De moeizame inductie--------------------

Tijdens de inductie moet zo snel mogelijk een narcosediepte bereikt

worden. waarop de operatieve ingreep kan starten.

Bij toediening van ether via de inhalatie is deze periode vr1J lang.

ongeveer J5 minuten. Om dit te kunnen inzien definieren we het begrip

oplosbaar,h~idsaoefficientof verdelingsaoefficient.

We stellen ons het volgende systeem voor.

Een bepaald volume gevuld met een gasmeng-

vloeistof
gas

mengsel sel. bijv. luctit. is door een membraan ge

scheiden van een zelfde volume vloeistof.

In het gasmengsel bevindt zich een bepaald volume percentage van een

stof. Als het membraan permeabel is voor deze stof. dan zullen mole

culen van de stof door het membraan naar de vloeistof diffunderen.

Op een bepaald moment is er evenwicht, er vindt geen uitwisseling meer

plaats. De verhouding van het aantal moleculen van de stof in vloei

stoffase en in gasfase is de oplosbaarheidsco~fficientvan de stof Ln

gasfase naar vloeistoffase. De partiele druk van de stof in de gas- en

vloeistoffase is dan gelijk en lS gelijk aan het volumepercentage van

die stof in de gasfase waarmee de vloeistof in evenwicht is. vermenig-
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vuldigd met de druk ~n de gasfase.

De long ~s een soortgelijk systeem als boven beschreven.

De long wordt gevuld met lucht waarin zich een bepaald volume percen

tage ether bevindt. In de alveoli diffunderen de ethermoleculen in

het bloed. Omdat de gas/bloed oplosbaarheidscoefficient van ether

vrij groot is (10 a 12) moet er veel ether in het bloed opgelost

worden om een bepaalde partiele druk te bereiken.

De tijd die hiervoor nodig is, ~s afhankelijkvan het volumepercentage

ether in de toegevoerde lucht, en de grootte van het ade~~inuutvolume.

am de inductietijd 20 kort mogelijk te houden wordt een hoog volume

percentage ether toegevoerd, ca. 20%. Er ontstaan dan ether-Iucht

mengsels, welke binnen de explosiegrenzen (2 en 36,5 vol%) liggen. De

gevaren voor de patient en zijn omgeving zijn niet denkbeeldig.

Beademen we met een ether-Iucht mengsel met een te hoog volumepercen

tage ether dan is er kans op een zuurstoftekort bij de patient.

~ Convulsies

Voordat een voldoende diepe narcose bereikt is, doorloopt de patient

een aantal stadia, door Artusio ( ) stages genoemd. In het laatste

stadium voordat een diepe narcose intreedt, komt de patient in een

deliriumtoestand. Dit ~s een toestand van grote opwinding. Deze toe

stand treedt in nadat de patient het bewustzijn verloren heeft. Ret is

gewenst dat deze fase zo snel mogelijk doorlopen wordt.

Door het hoge volumepercentage ether in de inademingslucht treedt een

aanzienlijke irritatie van de luchtwegen op. Tijdens en na de opera

tie heeft de patient last van braken en een verhoogde slijmproduktie.

Gezien deze nadelen is het begrijpelijk dat men lS gaan zoeken naar n~eu

we narcotica en nieuwe methoden van toediening.
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Als n~euwe narcotica werden ontdekt de gehalogeneerde koolwaterstoffen

(o.a. halothaan, fluothaan, methoxyfluraan). Deze stoffen bezitten een

kleinere oplosbaarheidscoefficient in bloed, hetgeen resulteert in een

korte inductietijd, en ze zijn niet explosief. Deze stoffen hebben

vooral in de ontwikkelde landen de ether verdrongen.

1.2. De intraveneuze ethertoediening

De eerste experimenten met intraveneuze ethertoediening stammen al uit

de vorige eeuw. In 1847 injecteerde Flourens pure ether intraveneus

bij dieren, de afloop was meestal dodelijk. Bij injectie in de arterie

trad verlamming van de extremiteit op.

In het begin van deze eeuw werden met meer succes experimenten ~n deze

richting gedaan. Hierbij werden ether-oplossingen geinjecteerd. Bijna

tegelijkertijd werkten hieraan Schoning, Clairmont, Denk en Burkhardt.

De resultaten van de eerste drie waren zo ongunstig dat zij de methode

uiet op mensen durfden toepassen.

Burkhardt was de eerste die deze metl10de bij mensen toepaste (6 ). Hij

maakte gebruik van een oplossing met 0.9% keukenzout en 5% ether; hier

mee verkreeg hij het beste resultaat. Bij hogere volumepercentages ether

trad hemoglobinurie, het voorkomen van rode bloedlichaampjes in de uri

ne, op. Bij lagere volumepercentages ether werd geen voldoende diepe

narcose bereikt en de benodigde hoeveelheid in te spuiten vloeistof was

te groot.

Het grootste probleem waar Burkhardt mee kampte was het optreden van

trombose op de plaats waar het infuus ingebracht werd. Dit is niet ge

heel ongevaarlijk, omdat een losgeraakte trombus (bloedstolsel) door

het bloed meegevoerd wordt en via het rechter hart in een tak van de

arteria pulmonalis kan blijven steken en aldus een longtrombose kan

veroorzaken.

Dit optreden van trombose had in feite twee oorzaken. In de eerste

plaats was dit te wijten aan het feit dat in die tijd de techniek van

het inbrengen van een canule in de vena nog een probleem was. De twee

de oorzaak lag in de wijze van toediening. Burkhardt gebruikte een on

derbroken vloeistofstroom. Op gezette tijden spoot hij een hoeveelheid

vloeistof in, al naar gelang de toestand van de patient dit eiste.
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Kummell ( 14), die een continue vloeistofstroom gebruikte, waarvan hij de

snelheid kon varieren, had in veel mindere mate last van trombose.

Na 1913 verminderde de interesse voor intraveneu~e ethertoediening, eigen

lijk zonder aanwijsbare reden.

Een tiental jaren terug heeft men de interesse hierin weer opgevat. Door

toepassing van spierrelaxantia is het thans mogelijk om chirurgische in

grepen te verrichten bij ether-zuurstof mengsels, welke niet explosief

zijn. Bij toediening van ether via de inhalatie is het tijdens de in

ductie niet mogelijk om explosieve mengsels te vermijden, als gevolg van

de trage opname.

Met behulp van intraveneuze toediening is dit wel mogelijk, omdat hierbij

het arteriele bloed vrijwel onmiddellijk een voldoend hoge partiele druk

bereikt.

Naar aanleiding hiervan hebben Dr. R. Bull (Kaapstad) , Dr. R. Garcia

Martinez (Boxtet) en Prof. J.F. Crul (Nijmegen) aan het MFI-TNO te Ut

recht de vraag gesteld of er een infuusprocedure ontwikkeld kon worden,

waarbij geen explosieve mengsels zouden optreden en toch een snelle in

ductie zou worden verkregen. Zo'n procedure is ontw~kkeld (21) en op

honden getest (nijmegen). De klinische evaluatie van deze methode is door

Dr. R. Garcia Martinez verricht in het St.Liduina Ziekenhuis te Boxtel.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gecombineerde inhalatie-infusieme

thode. Inspiratoir wordt een vol.percentage ether toegediend overeenkomend

met de partiele druk die we uiteindelijk in de hersenen wensen.

Met behulp van een infuus wordt er voor gezorgd dat de gemengd veneuze

partiele druk hiermee in evenwicht ~S. Er treedt dan geen gaswisseling

op over de long; het verlies van ether v~a de ademhaling is verwaarloos

baar. In gelijke mate met het toenemen van de veneuz~ partiele druk, als

gevolg van het toenemen van de partiele druk in het lichaam, wordt het in

fuus verminderd. Na een toestand van evenwicht, ongeveer na 30 minuten, kan

het infuus zelfs geheel stopgezet worden.

Met deze methode ~s de gewenste narcosediepte, overeenkomend met het volu

me percentage ether dat we inspiratoir toedienen, al na 4 a 5 minuten be

reikt.

Zonder toediening v~a de inhalatie blijft de inductie tijd ongeveer 4 a 5

minuten, dit weer dankzij het feit dat de gas/bloed oplosbaarheidscoeffi

dent van ettler zo hoog is. De hoeveelheden toe te dienen infuus zijn wel
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grater am het verlies v~a de ademhaling te compenseren. Uiteraard moet nu

tijdens de hele narcose infuus gegeven worden.

~~~E~~!~~_~~~_~~_i~EE~~~~~~~~_~E~~E~~E~~~~

- Door de lage partiele drukken komen geen explosieve mengsels voor en

wordt tach een snelle inductie verkregen (4 a 5 Minuten), zander irri

tatie van de luchtwegen.

- DOO1~" de snelle inductie b lij ven convuls ies achterwege.

- Tijdens een operatie treedt,ten gevolge van sympatische inhibitie,een

verslapping van de vaatwanden op, waardoor de bloeddruk zakt. Bij de

intraveneuze ether narcose blijft, door de toediening van het vocht en

de verhoogde sympatische werking tengevolge van de ether, de bloeddruk

op peil. De patienten verlaten de operatiekamer met een sterke pols.

Bij operaties aan gezicht en hals komt het operatieveld vrij voor de

chirurg.
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HOOFDSTUK 2

MOGELIJKHEDEN VOOR AUTOMATISERING VAJ."J. DE ETHER-INFUSIE-NARCOSE

Het grootste toepassingsgebied van de ether infuus-narcose ligt in de ont

wikkelingslanden, maar men zou, nu vele van de nadelen van de "oude" ether

narcose overwonnen zijn, ook aan een toepassing in de ontwikkelde landen

kunnen denken.

In verband hiermee en met de vraag naar een meer beveiligde anesthesie

~s door mij een onderzoek verricht naar de mogelijkheden van een auto

matische intraveneuze ethernarcose.

Hoe moeten we ons een automatisch geregelde narcose voorstellen.

Dit is zeer afhankelijk van de eisen die we stellen. Willen we een auto 

maat die de beslissingsstrategieen van de anesthesist nabootst, of wil-

len we een automaat die meer het karakter heeft van een beveiliging, maar

afhankelijk blijft van de beslissingsstrategieen van de anesthesist. We

kunnen ons daarbij natuurlijk ook tussenvormen van deze twee voorstellen.

De toestand van de patient onder narcose wordt door vele grootheden in het

lichaam bepaald. De anesthesist wil de patient tijdens de narcose in een

bepaalde toestand handhaven. Treedt er een afwijking op dan grijpt de anes

thesist in. Hij stelt een diagnose naar de oorzaak van de afwijking en

tracht deze dan te corrigeren met behulp van medicamenten of met het wij

zigen van de toegediende hoeveelheid narcot~cum. Voor het stellen van een

diagnose heeft de anesthesist slechts een beperkt aantal patient gegevens

beschikbaar, zoals pols, bloeddruk, type ademhaling. Verder "kijkt" de

anesthesist naar de patient en deze indruk speelt ook in belangrijke mate

mee bij het stellen van een diagnose.

Willen we gaan automatiseren dan hebben we rneetbare patientgegevens nodig.

We kunnen nu de automaat ervoor laten zorgen dat hij de grootheden die hij

meet,binnen zekere grenzen houdt. Daar de gemeten grootheden niet volledig

de toestand van de patient beschrijven, hebben we nog niet de volle zeker

he1.d dat de toestand van de patient ook constant blijft. Het is wel een

hulp voor de anesthesist bij het stellen van de diagnose.

Hij weet nu dat, als er een verandering in de toestand van de patient op

treedt, dat aeze niet komt als gevolg van een verandering in de gemecen

grootheden. Zijn diagnose kan nu veel gerichter zijn.
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In dit onderzoek heb ik me beperkt tot een meetgrootheid en een regel

grootheid. Met als meetgrootheid voor de narcose-diepte de eind-expira

oire concentratie en als regelgrootheid de hoeveelheid toegediend ether

infuus.

Als maat voor de narcose-diepte wordt meestal de partiele druk van ether

in het arteriele bloed genomen. Deze is echter moeilijk te meten en vooral

als we continu willen meten. Het liefst wi]en we onbloedig meten. Er zijn

nu twee alternatieven, het Electro Encephalogram en de alveolaire ether

concentratie. Beiden zijn op onbloedige wijze te meten en beiden beschrij

ven goed het verloop van de partiele druk in het arteriele bloed. Het na

deel van het EEG is dat het erg storingsgevoelig is, zodat het vrij moei

lijk is am hieruit een betrouwbaar meetsignaal te destilleren.

We hebben daarom gekozen voor de alveolaire concentratie. Bij patienten

met een normale long, is de alveolaire concentratie gelijk aan de eind

expiratoire concentratie. Deze grootheid kunnen we op onbloedige wijze

meten, en is betrouwbaar zolang de ademhaling niet gestoord wordt door

hikken of slikken. In het geval van een gestoorde ademhaling wordt het

eind-expiratoire niveau niet bereikt. Het niveau dat we meten komt dan

niet meer overeen met de alveolaire concentratie.

2. 1. ')e ,Jet ing van de eindexpiratoire ether concentratie

De eind expiratoire etherconcentratie wordt gemeten met behulp van

een Vlam-Ionisatie-Detektor. Deze is in het kader van het in de in

leiding genoemde ether-onderzoek ontwikkeld in de groep Instrumen

tele Analyse der Scheikundige Technologie van de T.H. Eindhoven(19 ).

Het beste systeem, waarmee onafhankelijk van een ademhalingsprofiel

gemeten kan worden, is dat, waarbij het in- en uitademingsgas continu

geanalyseerd wordt. Dat kan niet met een conventionele gaschromato

grafische techniek. In dat geval kunnen aIleen monsters geInjecteerd

worden met een tussenliggende tijds duur ter grootte van de totale

breedte van het spectrum van optredende pieken.

De vlam-ionisatie-detector cel is aIleen gevoelig voor koolwaterstof

fen. In de anesthesie situatie wordt naast lachgas, slechts een

vluchtig narcosemiddel toegevoegd. Deze is meestal op koolwaterstof-
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basis. Bij injectie van een gassample zal dan slechts een piek op

gaan treden. Het blijkt dan dat de scheidingskolom overbodig lS ge

worden en een continue sample stroom door de detector geleid kan

worden.

De vlamionisatiecel berust op het principe dat bij toevoeging van

koolwaterstoffen aan een waterstofvlam ionen ontstaan welke door een

spanning over de vlam aan te brengen als electrische stroom gedetec

teerd kunnen worden. Deze stroom bl~kt over een wijd gebied evenre

dig te zijn met het aantal aangeboden koolwaterstofmoleculen.

De meting kan nu plaats vinden door voor de vlam ionisatie detector

een capillair te plaatsen en achter de detector een vacuumpomp. Het

capillair wordt nu in de endotracheale tube bij een patient onder

narcose gebracht. Door de pomp wordt continu gas via het capillair

door de vlam gezogen.

De apparatuur moet de volgende eigenschappen bezitten:

1) de vlam moet onder gedeeltelijk vacuum blijven branden, dit is af

hankelijk van de flow door het capillair en het waterstof- en

luchtdebiet.

2) de drukval over het capillair moet constant zijn. Dit is noodzake

lijk voor het verkrijgen van een constante sample grootte. De V. I.D.

bepaalt een gashoeveelheid; bij een constante sample grootte is dit

direct gerelateerd aan de gasconcentratie.

3) er mag geen ontmenging In het capillair optreden. Het concentratie

verloop als functie van de tijd mag tijdens het transport door het

capillair niet veranderen.

4) de hoeveelheid anestheticum die per tijdseenheid Vla het capillair

aangezogen wordt, moet dusdanig zijn, dat de detector over het con

centratiegebied van de in- en expiratie lucht lineair lS.

Om aan deze voorwaarden te voldoen, speelt het capillair een belang

rijke roi. Om praktische redenen is de lengte van het capillair 5 tot

6 meter. Bij metingen In de praktijk bij een patient mag het apparaat

het personeel niet In de weg staan. Door het gebruik van waterstof

bij de meetmethode lS om veiligheidsredenen het apparaat zover moge

lijk van de patient geplaatst.



- IL -

Bij deze lengte van het capillair bleek een inwendige diameter van

0.25 mm het beste resultaat te geven.

Omdat ether gedeeltelijk~ de wand van het capillair geabsorheerd

wordt, treedt een "tailing" van de responsie op. Dit effect wordt in

de praktijk grotendeels teniet gedaan door de aanwezigheid van water

damp in het etherlucht mengsel. Zodoende heeft het apparaat een res

ponsie snelheid van O.Z seconde. Om condensatie van de waterdamp ~n

het ether-luchtmengsel tegen te gaan, worden het capillair en de de

tector verwarmd.

Tengevolge van de transportijd van het sample door het capillair

heeft het apparaat een delay-tijd van ongeveer 4 seconden.

In de figuren (2-1) en(Z-Z)is een blokschema van het apparaat en

een doorsnede van de vlam ionisatie detektor weergegeven.

De versterker van de V.I.D. heeft drie bereiken met een gevoelig

heid van respectievelijk 5 vol%/volt, 0.5 vol%/volt en 0.05 vol%/volt.
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2.2. De toediening van het infuus

Het infuus wordt toegediend met behulp van een infuuspomp. Deze is

door mij, tijdens een stage, ontwikkeld in de groep Electromechanica

van de afdeling der Electrotechniek, Technische Hogeschool, Eindhoven

( 3 ).

De infuuspomp moet aan de volgende e~sen voldoen.

I)De pomp moet de vloeistof zonder onderbreking verpompen. Het nadeel

van de bestaande infuuspompen, waarbij de hoeveelheid vloeistof die

zonder onderbreking verpompt kan worden beperkt is to 50 of 100 ml,

dient ondervangen te worden.

2)De pomp mag geen pulserende vloeistofstroom leveren.

3)De pompsnelheid moet nauwkeurig regelbaar zijn tussen ongeveer 60

rnl/min en ami/min.

4)De pompsnelheid moet continu regelbaar z~Jn.

5)De delen van de pomp die in kontakt komen met de vloeistof moeten

gemakkelijk vervangbaar of steriliseerbaar zijn.

6)Het systeem moet eenvoudig luchtvrij te maken zijn.

7)Tijdens het bedrijf mag er geen lucht in het systeem komen.

De pompwerking wordt verkregen door een injectiespuit te vullen met

vloeistof en deze dan met een bepaalde snelheid leeg te drukken.

Om een continue pompwerking te verkrijgen, worden twee injectiespuiten

~n tandem geplaatst. Terwijl een s~uit leeggedrukt wordt, wordt de

tweede gevuld. Daarna wordt het proces omgeschakeld, de volle wordt

leeggedrukt en de lege gevuld. Een kleppensysteem zorgt ervoor dat de

vloeistof op de juiste man~er aan- en afgevoerd wordt.

De zuigers van de spuiten zijn via een arm en een kogelomloopmoer op

een spindel bevestigd. Deze wordt aangedreven door een stappenmotor.

Het voordeel van een stappenmotor is dat we deze digitaal kunnen stu

reno De omloopsnelheid is afhanke:Lijk van de frequentie van een a3.n

geboden blokspanning. De blokspanning verkrijgen we met een spannings

gestuurde oscillator, zodat uiteindelijk de pompsnelheid afhankelijk

is van een gelijkspanningsniveau.
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Een tweede voordeel van de stappenmotor is dat we geen terugkoppeling

op de pompsnelheid hoeven toe te passen~ bij een bepaalde ingangsspan

ning hoort altijd hetzelfde toerental van de motor.

Dit maakt ook een nauwkeurige uitlezing van de pompsnelheid mogelijk,

zonder een flowmeting te hoeven uitvoeren.

Ret in Boxtel gebruikte type is uitgevoerd met twee 50 ml spuiten~

~n een slag van de zuigers wordt 32 ml vloeistof verpompt.

Al het materiaal wat in kontakt komt met de vloeistof is van dis

posabel materiaal, de kleppen zijn van roestvrij staal en dus goed

steriliseerbaar. De spuiten zijn zo bevestigd dat ze gemakkelijk

verwisseld kunnen worden.

In fig. 2-3 en 2-4 is schematisch de constructie van het systeem

weergegeven.

De pompsnelheid verloopt lineair met een verandering van het gelijk

spanningsniveau aan de ~ngang.

De gevoeligheid is 2.5 Volt per 70 ml/min.

12.55 Volt aan de ~ngang betekent een pompsnelheid van 0 ml/min

10.05 Volt aan de ~ngang betekent een pompsnelheid van 70 ml/min.
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2.3. Regeling van de eind-expiratoire ether-concentratie

We beschouwen de patient als een fysiologisch systeem met een ingang,

de infuussnelheid, en een uitgang, de eind-expiratoire ether-concen

tratie. Door veranderingen aan de ingang aan te brengen kunnen we de

uitgang beinvloeden.

Allerlei veranderingen In het lichaam, en reacties van het lichaam

op bepaalde chirurgische ingrepen, kunnen de uitgang van het systeem

oak doen veranderen. Deze veranderingen aan de uitgang willen we met

manipulaties aan de ingang trachten te corrigeren.

We brengen daartoe een terugkoppeling aan van de uitgang naar de In

gang van het fysiologische systeem.

De terugkoppeling bestaat uit de vlam-ionisatie-detector, een regelaar

en de infuuspomp.

Schematisch ziet het teruggekoppelde systeem er als voigt uit, Zle

fig. 2-5.
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Figuur 2-5
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am de functies van de regelaar te bepalen, bekijken we eerst het

verloop van een met de hand geregelde intra-veneuze ethernarcose.

In tegenstelling tot de in Hoofdstuk 1 genoemde inhalatie-infusie

narcose is hier een narcose bekeken zonder toediening van ether via

de inhalatie. Dit maakt een eenvoudige detectie van de eind-expira

toire etherconcentratie mogelijk.

A. De premedicatie

a) De avond voor de operatie krijet de patient NITRAZEPAM. Dit

is een sedatief middel; het heeft een kalmerende en slaap

verwekkende werking.

b) Ongeveer 45 minuten voor de operatie worden intramusculair

gel:njecteerd:

- Atropinesulfaat, de stof werkt remmend op het parasympati

sche zenuwstelsel, dat de werking van bepaalde organen ver

traagt. Atropine heeft tot gevolg dat de hartslag en de

bloeddruk op peil blijven, autonome r2flexen, speeksel- en

slijmafscheiding geremd worden en verlies van warmte tegen

gegaan wordt.

Pethidine, dit ~s een analgeticum, een pijnstillend middel.

- Droperidol, dit is een neurolepticum met een sterk sedatief

karakter, zander dat de patient versuft raakt. De anti-psy

chotische werking zorgt, dat registratie van prikkels geen

grate emotionele gevolgen heeft. De patient verzet zich niet

sterk tegen veranderingen in het lichaam ten gevolge van de

narcose en de operatie.

B. De inleiding ~n de narcose

Hierbij krijgt de patient de volgende stoffen toegediend:

- Natriumthiopental, een barbituraat, dat als snelwerkend anes

theticum gegeven wordt. De patient raakt snel buiten bewustzijn.

Succinylcholine, di t ~s een ul trakort \verken ie spi~1~relaxans

(1-4 min.), zodat zo snel mogelijk na de intubatie (het inbren

gen van de endotracheale tube in de luchtpijp) de normale

ademhalingstoestand hersteld is.

- Voor de intubatie worden luchtpijp en stembanden met een lido-
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ca~ne spray behandeld. lidocaine is een lokaal werkend anesthe

ticum, waardoor het inbrengen van de tube wordt vereenvoudigd.

C. De inductie van de ethernarcose

Na de intubatie, wanneer de patient weer spontaan kan ademhalen,

of aangesloten is op de ventilator voor beademing, wordt de in

fuuspomp aangesloten. Ret infuus wordt toegediend via een kathe

ter in een vena in het dorsum van de hand.

Gedurende 5 minuten krijgt de patient een etherinfuus toegediend

met een snelheid van 50 tot 70 ml/min., afhankelijk van zijn ge

wicht en geschatte cardiac output.

De eind-expiratoire concentratie stijgt daarbij snel naar een

waarde die ligt tussen de 2 en 3 vol %. Rierdoor wordt de deli

riumfase (zie hoofdstuk I) snel doorlopen.

D. Ret onderhouden van de ethernarcose.

De narcose wordt onderhouden met een infuussnelheid die ligt tus

sen 5 en 10 ml/min. De eind-expiratoire concentratie zakt, tenge

volge van het verlies over de long bij expiratie, langzaam naar

een waarde die ligt tussen 0.8 en i vol %. De concentratie stelt

zich zo in, dat het verlies over de long gelijk is aan de intra

veneuse toevoer d.m.v. het infuus. De infuussnelheid wordt aileen

veranderd als de toestand van de patient dit noodzakelijk maakt.

Indien gewenst, wordt op gezette tijden droperidol en/of atropine

ingespoten.

E. Einde van de narcose

Aan het einde van de operatie wordt het etherinfuus stopgezet.

V66r en eventueel na de detubatie wordt de patient met zuivere

zuurstof geventileerd.

2.3.2. ~~_!~~£!~~~_~~~_~~_E~g~l~~E

Omdat de automatisch geregelde narcose moet aansluiten op de handbe

diende narcose, moet de regelaar zorgen dat:

tijdens de inductie een van te voren ingesteld concentratieniveau

van ongeveer 2 vol %, binnen 5 minuten, bereikt wordt. De over

shoot moet hierbij minimaal zijn.
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- tijdens de onderhoudsfase een van te voren door de anesthesist

ingesteld concentratieniveau van rand de 1 vol % zo goed moge

lijk constant gehouden wordt.

Als de concentratie aan het begin van de onderhoudsfase langzaam

zakt naar het gewenste niveau, moet daarbij de undershoot mini

maal zijn. Dit, omdat anders de narcose op dat moment te licht

wordt. Het verschil tussen het bereikte n~veau en het ingestel

de niveau moet minimaal zijn.
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HOOFDSTUK 3

MODEL VOOR DE BESCHRIJVING VAN DE INHALATIE- INFUSIE NARCOSE

Voor het ontwerpen en optimaliseren van een automatische regeling van de

eind-expiratoire concentratie is gebruik gemaakt van computer simulatie

modellen.

Voor de simulatie van de patient ten aanz~en van de opname en distributie

van ether is gebruik gemaakt van een model dat op het M.F.I. ontwikkeld ~s

voor het ontwerpen van de infuusprocedure, genoemd in Hoofdstuk 1 (17 )

Om de opname en d±stributie van een anestheticum in het menselijk lichaam

mathematisch te kunnen beschrijven, is het noodzakelijk een aantal vereen

voudigingen aan te brengen.

Er z~Jn ~n een menselijk lichaam groepen van weefsels die t.a.v. de opname

en distributie van anesthetica hetzelfde gedrag vertonen. Verder wordt aan

genomen dat het anestheticum in zo'n groep, die we een kompartiment noemen,

gelijkmatig verdeeld is.

Het anestheticum wordt door het arteriele bloed naar de verschillende kon

partimenten gevoerd. Voor een gedeelte wordt het daar opgeslagen en voor

een gedeelte wordt het door het veneuze bloed terug naar de long gevoerd.

In de long vindt een uitwisseling plaats met de alveolaire lucht. Op een

gegeven mornent wordt een toestand van evenwicht bereikt. In de kompartimen

ten z~Jn dan de opname en afgifte van anestheticum aan elkaar gelijk.

Het hier beschreven model is een lineair model en geldt onder de volgende

aannames:

1) adernhalingsflow en bloeddoorstroming worden als niet-pulserend be

schouwd en onafhankelijk van het ethergehalte in het lichaam.

2) de transporttijden van het bloed naar de verschillende kompartimenten

worden verwaarloosd.

3) Er is geen andere uitwisseling van anestheticum tussen de kompartimenten

dan door bloedtransport.

4) Het evenwicht binnen een kompartiment is ogenblikkelijk ingesteld.

5) Metabolisme speelt bij de opname en distributie geen rol.

Er is bewust voor een lineair model gekozen, omdat wat het verloop van de

alveolaire druk betreft een niet-lineair model geen belangrijk verschil te
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z~en geeft t.o.v. een lineair model. ( 8 , 20).Een lineair model ~s echter

veel gemakkelijker mathematisch te beschrijven.

3. I. Het kompartimenten model.

Het hier beschreven model voor de opname en distributie van ether be

staat uit zes kompartimenten: - longen

- arterieel bloed

- hersenen

- snel kompartiment

- langzaam kompartiment

- veneus bloed

Het snelle kompartiment bevat organen die veranderingen van de partie

le druk in het arteriele bloed snel volgen, o.a. de nieren en de

s chi ldklier.

Het langzame kompartiment bevat organen die veranderingen van de par

tiele druk in het arteriele bloed langzaam volgen, o.a. het vetweefsel

en de skeletspieren. Schematisch ziet het model er als volgt uit:

--

veneus
bloe d

--

-

~. vento 1
longen

hersenen

5 n~1

langzaam

......

-

-

or t.
bloe d

Figuur 3-1
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De fysische grootheden van het model gelden voor een 75 kg "standaard"

mens ( 20) en staan in onderstaande tabel weergegeven.

Kompartiment Bloedvolume Weefselvolume Verde lings
Coefficient

Effectief Bloed
Volume Flow

Longen

Art. Bloed

Hersenen

Snel

Langzaam

Veneus bloed

(L)

0.37

0.96

0.47

2.94

0.16

0.60

(L)

0.60

1.50

10.74

33.--

10.06

12.-

10.06

10.06

44. 10

12.0

(L)

13. 14

11.52

20.73

135.-

1447.-

7.2

(L/min)

5.8

5.8

0.75

4.85

0.20

5.8

3.2. Mathematische beschrijving van het hersenen-, snelle- en langzame

kompartiment.

Deze kompartimenten kunnen op dezelfde manier beschreven worden, omdat

de toe- en afvoer van ether op analoge wijze verloopt. Zo'n komparti

ment, dat bestaat uit weefsel en bloed met dezelfde partiele druk van

ether, kan voorgesteld worden zoals in fig. 3-2 ~s aangegeven.

Qk ~ Qk
AB

_+.1 VB "B Pk(t) AB
P . (t) V A Pk(t) P. (t)
u~t w w ~n

Fig. 3-2

Het ethergehalte H(t) van het kompartiment k op tijdstip t ~s evenre

dig met de partiele druk van ether in het kompartiment k op tijdstip t.

( 1)

De toename van het ethergehalte ~s gelijk aan het verschil tussen de

aan- en afgevoerde hoevgelheid ether.

dH(t) = A Q [Po (t) - P . (t)]
dt B B ~n u~t

(2 )

Doordat het evenwicht binnen een kompartiment ogenblikkelijk ingesteld
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is, 1.S P .t(t) = P, (t) (3)
U1. "-

Het bloed dat het kompartiment binnenstroomt 1.S arterieel bloed

dus P. (t) = P (t) (4)1.n a
Uit de vergelijkingen (1), (2), (3) en (4) volgt:

dPk(t)
VI,. dt = ABQk [Pa (t) - Pk (t)] (5)

met: Pk(t) en Pa(t): de partiele druk van ether in resp. het komparti

ment en het arteriele bloed.

VB en Vw

V'=V A +V A
.k B B w w
Q

k

het bloed- en weefsel volume van het kompartiment

de verdelingscoefficient van ether in resp.

bloed en weefsel

effectief volume van het kompartiment

de bloedflow door het kompartiment.

3.3. De mathematische beschrijving van het arteriele kompartiment.

Voor het arteriele kompartiment geldt een analoge vergelijking, met nu

p . ( t) = P
A

( t )1.n P . (t) = P (t)
U1.t a

V'
a

met P
A

V'.a
QB

dP (t)
a

dt

de partiele druk van ether in het long kompartiment

het effectief volume van het arteriele kompartiment

hartminuut volume (cardiac output) = bloedflow door het

arteriele kompartiment.

(6)

3.4. De mathematische beschrijvin& van het veneuZe kompartiment.

Het bloed dat het veneuze kompartiment binnenkomt bestaat uit drie

stromen, die van de hersenen, het snelle, en het langzame kompartiment

komen:

dP
V~ dt

V
= AB[QHPH(t)+ QsPs(t) + QLPL(t) - QBPv(t)] (7)

met PH' P en PL:de partiele drukken van ether 1.n resp. hersenen, het
s

snelle en het langzame kompartiment. .
QR' Qs en QL: de bloedflow's door de hersenen, het snelle en het
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langzame kompartiment

het effectief volume van het veneuse kompartiment.

3.5. De mathematische beschrijving van het longkompartiment.

Met enkel inhalatie van ether geldt voor dit kompartiment:

dPA' •
V~ ~ = AB QB [Pv(t) - PACt)] + VA [Pi(t) - ~A(t)] (8)

De verdelingscoefficient van ether in lucht is per definitie gelijk

aan 1.

Met P. (t)
~

VI
A

~A
VA

de partiele druk van ether in de inspiratoire lucht

het effectief volume van de longen = ABVB+AwVw+VA

gasvolume van de longen(= alveolair volume)
dVA

alveolaire luchtflow ~

Door toediening van infuus wordt een extra hoeveelheid ether aan het

veneuze bloed toegevoegd. Deze hoeveelheid wordt ook naar de longen

gevoerd. In vgl. (8) moet daarom een term opgeteld worden die de in

vloed van het infuus weergeeft.

I dP A •
VA ~= ABQ B [Pv(t) + Pinf(t) - PACt)] + \TA[Pi(t) - PACt) ] (9)

met: P. f(t) : de partiele druk van ether in het veneuse bloed ten
~n

gevolge van het infuus.

Met louter infuus, zonder inhalatie van ether wordt de vergelijking:

(10)

3.6. Het analoge rekenmachine schema

De vergelijkingen (5), (6), (7) en (9) beschrijven volledig de opname

en distributie van ether tijdens een gecombineerde inhalatie-infusie

narcose. Op deze vergelijkingen is het rekenmachineschema dau ook ge

baseerd.

De potentiometer waarden worden berekend met behulp van de tabel op

bIz. 23.
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Longkompartiment: 1:
AnQB 12*5.8

5.296
-1

potm. --;;-r-
13. 14

m~n

'VA

2 :
VA

0.38
-1

(bij VA 5 l/min)potm. ---= m~nVI
~-

Arterieelkomp.: 3:
ABQB 12"'5.8

6.04
-1

potm. ~- i 1.52
m~n

a .
potm. 4:

ABQB
6.04

-1
V""' m~n

a

Hersenen 5:
.\ BQ;-I 12*0.75

0.434
-1

potm. V' 20.73
m~n

H

Snel komp. 6 :
ABQs 12*4.85 0.431

-1
potm. V' 135

m~n

s
,\ Q1 12*0.20 -1Langzaam komp. : potm. 7: B " 0.0016vr- 14.47

m~n

L

Veneus komp. potm. 8:
ABQH 12*0.75

1.25 min
-1---v-r- = 7.2

y

9 :
ABQs 12*4.85

8.08
-1

potm. V"' 7.2
m~n

y

potm.l0:
ABQL 12*0.20

0.33
-1

V' = m~n

7.2
y

potm. 11:
ABQB 12*5.8

9.667
-1

VI 7.2
m~n

v

. -1
Daar de eenheid van de potentiometerwaarden m~n ~s en de tijdconstan-

te van de integratoren in de rekenmachine 1 sec., werkt het model 60 x

sneller dan "real time ll
• Het analoge rekenmachine schema is weergegeven

in fig. 3-3.
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HOOFDSTUK 4

MODEL EXPERlMENTEN MET ENKELE REGELSYSTEMEN.

Een regelsysteem voor het regelen van de eind-expiratoire concentratie ziet

er in zijn algemeenheid als voigt uit, zie fig. 4-1.

d expo.. +~ rege- infu u~ patient Pein
~y:r Voloo.

I oar pomp model
p
9

Figuur 4-1

Voor het optimaliseren van het type regelaar en zijn instelling, maken we

gebruik van computer simulatie modellen, zoals beschreven In Hfdst.3. De

simulaties zijn uitgevoerd op de Beckman analoge computer 1n Utrecht en op

de PDP 11/20 computer in Eindhoven. Voor de simulatie op de digitale com

puter is gebruik gemaakt van het op de T.H. Twente ontwikkelde simulatie

programma THTSIM ( 13).

De vlam-ioLisatie detector wordt in het simulatieprogramma gerepresenteerd

door een delay-tijd. Deze delay-tijd is op de eerste plaats een gevolg van

de transporttijd van het gas-sample door het capillair. Deze transporttijd

bedraagt 4 a 5 seconden.

Ook ten gevolge van de ademhaling treedt er een delay-tijd op.

Omdat we gesampled meten, telkens aan het eind van de ademhalingscyclus,

treedt er een gemiddelde delay-tijd op gelijk aan de halve sample tijd.

Omdat we aan het einde van de expiratie de alveolaire concentratie meten,

zoals die was aan het eind van de inspiratie, treedt een extra delay op ge

lijk aan de duur van de expiratie, dit is de transporttijd door de trachea.

Tengevolge van de ademhaling treede dus een delay-tijd op gelijk aan de

duur van een totale adern1alingscyclus.

De grootste delay-tijd treedt op bij patienten die onder narcose beademd

worden. De beademing geschiedt met een frequentie van ongeveer 10 ademha

lingen per minuut.
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Dit betekent tengevolge van de ademhaling een delay-tijd van ongeveer 6 sec.

Als totale delay-tijd is in het simulatieprogramma daarom 12 sec. gekozen.

De infuuspomp wordt ~n het simulatieprograrnma gerepresenteerd door een li

mitter-schakeling.

Omdat we een patient niet met ongelimiteerde snelheid infuus kunnen toedie

nen, is aan de infuussnelheid een bovengrens gesteld.

Om tijdens de narccse een ononderbroken vloeistofstroom te verkrijgen, om de

kans op trombose in de vena, waar het infuus ingebracht wordt, zo klein mo

gelijk te houden, is ook een ondergrens aan de infuussnelheid gesteld. In 0

verleg met de anesthesist is de maximale infuussnelheid gesteld op 70 ml/min

en ue minimale infuussnelheid op 2 a 4 ml/min.

De patient wardt ~n het simulatie programma gerepresenteerd door het model,

dat in hoofdstuk 3 beschreven is.

We kunnen de infuuspomp, die als uitgang een volumestroom etheroplossing

heeft, niet zonder meer aansluiten op het model, dat als ingang de partiele

druk verhoging van het veneuze bloed tengevolge van het infuus, heeft.

In de stationaire toestand, wanneer heel het bloedvolume een partiele druk

heeft van P %, wordt door het hart een hoeveelheid ether verpompt gelijk aan:

waarin 3,95 een omrekeningsfactor ~s van mls gasvormige ether naar mls vloei

bare ether.

In de praktijk voeren we een 5% oplossing van ether toe, zodat dan een ~n

fuussnelheid van Q mls/min een partiele drukverhoging van het veneuZe bloed
c

tot gevolg heeft die gelijk ~s aan:

Q *100
c

P. f (P. f uitgedrukt ~n %)
~n 20*3,95A B

QB ~n

In de dynamische situatie hebben we te maken met een tijdseffect dat het ge

volg is van de menging van de infuusstroom met het veneuZe bloed.

De tijdkonstance die dit tijdsafhankelijke verloop bepaalt, is afhankelijk

van de plaats waar het infuus het veneuZe kompartiment binnenkomt.

Daar dit laatsce een volkomen arbitraire zaak is, is in het model het infuus

aan het: ,-,ina van het veneuze kompartiment, dus direkt in de long, ingebracht
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gedacht. Zie ook hfdst. 6, bIz. 75 , hier z~Jn twee experimenten gegeven met

verschillende plaats van inbreng van het infuus in het fysiologische systeem.

Kombineren we bovenstaande uitdrukking voor P. f met vergl.3.10, dan krijgen
~n

we de volgende betrekking voor het longkompartiment:

Q + 100
c . - PACt)] - VAPA(t)

20*3,95*A BQB .~

hieruit voIgt:

Het analoge rekenschema voor de long z~et er nu alsvolgt uit, z~e fig. 4-2.

Er wordt geen ether via de inhalatie toegediend.

210---

Figuur 4-2

De regelaar

Op grond van de e~s dat een gewenste expiratoire concentratie so snel moge-

lijk en met miuimale eindfout bereikt moet zijn, is gekOZ8TI voor een propor

tioneel-integrerende regelaar.

De regelaar bestaat uit een integrerend stuk met tijdsconstante 1 en een

proportioneel stuk met versterkingsfactor k.
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INT f'jJ

, I

.
r r

~ 1I I
PROP ,k

figuur 4-3

;:; ZlJn Vier typen Pl-regelaars onderzocht. Alleen het integrerende gedeeJ,te

1 , voor de regelaars verschillend.

1) I is een ZUlvere integrator. Zolang de regelaar een foutsignaal aangeboden

kr Lj gt, neemt d,-~ ui tgang toe.

?) I is een laag-doorlaat-filter. De uitgang voIgt: het foutsignaal met de

tijd~(onstante (jI

!) I is een zuive:e integrator waarvan de uitgang begrensd wordt. Bij een

aa~houdend foutsignaal neemt de uitgan~ toe tot ~e grens bereikt wordt en

blijft daarna op die waarde.

4) Het integrerende gedeelte is een combinatie van een laag-doorlaat-filter

en een begrensde integrator.

Het systeem wardt op de volgende criteria onderzoci.t:

- Stabil.i.~,(:it. Het teruggekoppelde systeem moet asymptotisch stabiel ZlJ11,

d.w.z. dat de polen van het teruggekoppelde systeem allen in het complexe

linker halfvlak moeten liggen.

De stabiliteit onderzoeken we m.b.v. Nyquist diagrammen, Met de stapres

pnsie kunnen we ook a1 iets over de stabiliteit zeggen.

Wanneer parameters in het patient model, o.a. cardiac output en ventilatie,

veranderen, mag dit niet leiden tot een instabiele situatie.

- Overshoot. De overshoot bij stapvormige inpucs moet minimaal zijn. Het is

zeer belangrijk voor dit systeem dat zijn stapresponsie goed is; het sys

teem krijgt namelijk twee keer een vrij grote stap aangeboden.

Aan het begin Vdn de induktie een stap van 0 naar 2%, de overshoot moet

hierbij minimaal zijn. Aan het eind van de induktie een stap van 2 naar J%,

de undershooc moet hier minimaal zijn.
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- responsietijd. Het systeem moet een zodanige responsietijd hebben, dat

een stapvormig aangebracht niveau van 2 vol% aan de ingang, binnen 5 mi

nuten bereikt is.

Bij veranderingen van de cardiac output en de ventilatie in het patient

model moet de responsietijd nag aan deze eis kunnen voldoen.

- Offset. Dit is het verschil tussen het ingestelde niveau en het uitgangs

n~veau. Dit verschil moet minimaal en liefst a zijn.

- Gevoeligheid. Verstoringen in het systeem moeten zo minimaal mogelijk aan

de uitgang te voorschijn komen. Dit wordt onderzocht aan de hand van si

nusvormige variatie van de cardiac output en de ventilatie in het pa

tientmodel. De variaties aan de uitgang van het systeem in open- en ge

slaten loop worden met elkaar vergeleken.

Hiermee krijgen we een indruk van de invloed van de regelaar op de gevoe

ligheid van het patientmodel voor cardiac output en ventilatie variaties.

4.1. Stapresponsie

4.1. 1. ~!:_E~g~!~~E_~~E_~~iY~E~_igE~gE~E~E~

Bij het aanbrengen van de stap zorgt de integrator er voor dat de in

fuussnelheid vrijwel onmiddellijk maximaal is. De expiratoire concen

tratie zal dan oak zeer snel het gewenste niveau bereiken. De uitgang

van de integrator zal dan veel grater zijn als nodig is am het infuus

op zijn maximumwaarde te brengen. Het gevolg is dat de expiratoire

concentratie geruime tijd boven het gewenste niveau zal blijven am de

integrator te ontladen. We krijgen dus een vrij grate overshoot welke

afhankelijk is van de tijdconstante van de integrator.

Als we het niveau stapvormig omlaag brengen zal de integrator weer

zorgen dat het infuus minimaal wordt. We krijgen nu een undershoot te

zien die van veel langere duur is dan de overshoot bij verhoging van

het n~veau.

Dit omdat het uitwassen van ether met een veel grotere tijdconstante

geschiedt als het inwassen.

De integrator zorgt ervoor dat na het inslingerverschijnsel de expi

ratoire concentratie precies gelijk is aan het ingestelde niveau.

Als de versterkingsfaktor van het proporLionele stuk gelijk is aan 2,
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z1en we een oscillatie optreden in de stapresponsie.

Bij een versterkingsfactor van 1 is de ingestelde waarde al na ruim

2 minuten bereikt. bij een versterkingsfactor van 0.5 duurt het 3.5

min .• voordat het ingestelde niveau bereikt 1S.

In fig. 4-4 en fig. 4-5 is de responsie van het systeem met deze re

gelaar weergegeven op een stap van a naar 2 % gedurende respectieve

lijk 5 en 30 minuten.

De eind-expiratoire concentratie. uitgedrukt in vol %. 1S uitgezet

als functie van de tijd voor verschillende waarden van de tijdkon

stante T en de versterkingsfactor k van de regelaar.

4. 1.2. ~1:E~g~l~~E_~~!_l~~g:~~~!l~~!:!il!~E

Door toepassing van een laag-doorlaat-filter zijn we de over- en un

dershoot bij het aanbrengen van een stap kwijt. De uitgang van het

filter wordt nooit groter dan het aangeboden foutsignaal, zodat bij

het berciken van het ingestelde niveau zijn uitgang vrijwel onmiddel

lijk nul is.

Ret nadeel is het optreden van een offset tussen de eind expiratoire

concentratie en het ingestelde niveau. De grootte van de offset is

afhankelijk van de versterkingsfactor van het proportionele gedeelte

van de regelaar. Doordat de uitgang van het filter beperkt is tot de

grootte van het foutsignaal. wordt het ingestelde niveau pas na on

geveer 10 minuten bereikt. Voor de induktieperiode is de regelaar dus

niet geschikt. Bij verlaging van bet ingestelde niveau naar het on

derhoudsniveau. komt de expiratoire concentratie. na de uitwasperiode.

meteen op dit niveau. zonder undershoot.

Bij een versterkingsfactor gelijk aan 2 zien we weer een lichte oscil

latie optreden.

Hoe groter de versterkingsfactor hoe hoger het niveau van de eind ex

piratoire concentratie na 5 minuten en hoe kleiner de offset.

In fig. 4-6 en fig. 4-7 is de responsie van het systeem met deze rege

laar weergegeven op een stap van 0 naar 2% gedurende respectievelijk

5 min. en 30 minuten. De eind-expiratoire concentratie is uitgezet als

functie van de tijd voor verschillende waarden van de tijdkonstante

en de versterkingsfactor van de regelaar.
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4. 1.3. ~!:~~g~l~~~_~~£_~~gE~g~~~_!g£~gE~£~~~

Vanwege de slechte responsie van het laag-doorlaat-filter op de stap

aan het begin van de induktie, keren we terug naar de zuivere inte

grator. Om de grootte van de overshoot en de undershoot te beperken,

begrenzen we de uitgang van de integrator. Na het overschrijden van

het ingestelde niveau is hierdoor de ontlaadtijd van de integrator

verkart. Dit betekent wel,afhankelijk van de grootte van de begren

zing, een vergroting van de responsietijd.

De grootte van de begrenzing drukken we uit in vol % ether, Een be

grenzing van de uitgang op 2% betekent geen grote vermindering van

de over- en undershoot. Een begrenzing op 0.5% betekent weI een

Kleine undershoot, maar de responsietijd op de stap van 0 naar 2% ~n

het begin van de induktie is grater dan 5 minuten.

Het beste resultaat geeft een begrenzing van 1%. De responsietijd is

~n dat geval 3 minuten en de expiratoire concentratie loopt daarbij

op tot ongeveer 2,1%, afhankelijk van de tijdconstante van de inte

grator. De offset is bij deze regelaar, zoals bij de zuivere inte

grator, gelijk nul.

In fig. 4-8 en fig. 4-9 is de respons~e van het systeem met deze re

gelaar weergegeven op een stap van 0 naar 2% gedurende 5 minuten.

De eind-expiratoire concentratie is als functie van de tijd weerge

geven voor verschillende waarden van de tijdconstante en de verster

kings factor van de regelaar.

In fig. 4-8 is de begrenzing ingesteld op 2%, in fig. 4-9 ~s de be

grenzing inges~eld op 1% en 0.5 %.

4. 1.4. ~!:E~g~l~~E_~~£_~~gE~g~~~_!g£~gE~£~E_El~~_l~~g:~~£El~~~:!!1£~~~

Vit de stapresponsie van de vorige drie regelaars kunnen we de vol

gende conclusie trekken. Bij het aanbrengen van een positieve stap,

zoals aan het begin van de induktie, geeft de begrensde integrator

het beste resultaat. Bij het aanbrengen van een negatieve stap geeft,

afgezien van de offset, het laag-daorlaat-filter het beste resultaat.

Om zowel voor de positieve als voor de negatieve stap een goed resul

taat te krijgen, kombineren we de twee regelaars op de volgende ma

nier.
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We nemen de begrensede integrator. Als het uitgangssignaal van de in

tegrator negatief wordt, en dit gebeurt bij het aanbrengen van een ne

gatieve stap, dan wordt de integrator teruggekoppeld, zodat een laag

doorlaat-filter verkregen wordt.Is de uitgang van de integrator groter

of gelijk aan nul dan werkt deze als zuivere integrator, zodat ook

bij deze regelaar de offset gelijk aan 0 is.

In fig. 4-10 is de responsie van het systeem met deze regelaar weer

gegeven op een stap van 0 naar 2% gedurende 30 min. De begrenzing is

ingesteld op 1%.

4.2. Tijdresponsie

De stabiliteit van de regelsystemen onderzoeken we met behulp van het

Nyquist stabiliteits criterium. We bepalen de overdrachtsfunctie van

het niet-teruggekoppelde systeem. Deze zetten we grafisch uit in het

complexe vlak als functie van de frequentie. Als we dit Nyquist diagram

doorlopen in de richting van toenemende frequentie en het punt -1 wordt

niet ingesloten, dan is het teruggekoppelde systeem stabiel. AIle polen

van het teruggekoppelde systeem liggen dan in het complexe linker half

vlak.

Dit criterium geldt echter aIleen voor lineaire systemen.

In het onderzoek naar de stabiliteit van boven beschreven regelaars be

schouwen we de input amplitudes zo klein dat de regelaars zich als li

neaire regelaar gedragen, zodat het Nyquist criterium hierop van toe

passing is.

Ret patient model dat we gebruiken is een volkomen lineair model. De

overdrachtsfunctie van de tijdvertraging is een lineaire functie. Bij

sinusvormige variaties van de infuussnelheid aan de ingang van het pa

tientmodel zorgen we ervoor dat deze niet groter z1Jn dan het maximaal

infuus en niet Kleiner dan het minimaal infuus, zodat de limitter scha

keling niet in werking treedt, hetgeen het systeem niet-lineair zou ma

ken.

Ret hele systeem kunnen we dan als linair systeem beschrijven.

Schematisch ziet het er als voIgt uit:
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Figuur 4-11

Noemen we de overdrachtfunctie van de regelaar H(S) en de overdracht

functie van het patient-model plus delay G(S), dan is de overdracht

functie van het teruggekoppelde systeem:

H(S) *G(S)
1 + H(S)G(S)

Instabiliteit treedt op als er een waarde van S ~s waarvoor I+HS)G(S)=

0, dus waarvoor H(S)G(S)= -I.

H(S)G(S) is de overdrachtsfunctie van het niet teruggekoppelde systeem.

We kunnen de stabiliteit van het systeem bekijk2n als we van H(S)G(S)

het Nyquist diagram tekenen met zijn ligging t.o.v. het -1 punt.

Daar het mathematisch vrij lastig is am de komplete overdrachtfunctie

te berekenen, volgen we een iets andere methode

H(S)G(S) = -1 betekent 1
G(S) = - H(S) .

1
We bepalen het Nyquist diagram van G(S) en van - H(S) en tekenen deze

~n een figuur. Instabiliteit treedt op als punten van gelijke frequen

tie van beide curves samenvallen.

G(S) bepalen we met behulp van het computer simulatie model. Voor de

bepaling van G(S) gaan we uit van een toestand van evenwicht. Op een

konstante infuussnelheid superponeren we een sinusvormige infuussnel

heid met kleine amplitude, ongeveer 1 a 2 ml/min.

Omdat het model lineair is krijgen we aan de uitgang oak een s~nusvor

mig verloop gesuperponeerd op een konstant niveau overeenkomend met

de gemiddelde infuussnelheid aan de ingang.

Voor verschillende frequenties bepalen we de amplitude-verhouding en
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de faseverschuiving tussen de sinusvormige veranderingen aan de in

en uitgang. Deze punten geven in het complexe vlak het verloop van

het Nyquist diagram van G(S) aan, zie figuur 4-15.

4.2.2 . .£e _o~eEd~a~h ~S~L:~C~~!: ~~~ ,~e J~g~l~aE

a) Pl-regelaar met zuivere integrator

f=1 5 ec.

V.>-r--f
I figuur 4-12

R(S)

u

Laplace transformatie:
V.
~

k 1 S + k 2Vi

Vu k j
- - -s + k 2V.
~

v

I -5

- R(S) = k
1
+k

2
s

I -JUJ
HOw) = k 1+j wk 2

k
2 + 2k2
1 w 2

Dit is een halve cirkel

met middelpunt (- 2~ +
2

in het llle Kwadrant van het complexe vlak,
1

jO) en straal 2k .
2

Het Nyquist diagram ~s weergegeven In fig. 4-14.

b) Pl-regelaar met L.D.F.

V VI + Vii
U U U

V I k Jr (v . -v I ) d t
'u 1 ~ u
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Y=1 Sec.
Vi

V. 1- U + VuI +

k 2 "Vu

Figuur 4-13

Laplace transformatie:

V" k2Viu
k 1 k

V' -- (V~ V') = _1_ V
u s .1. U k

1
+s i

V V' V"
k 1 k2Vi

+ --v. +u u U kl+s ~

V k l k 1
+ k 1k2

+ k2s
H(S)

u
k2

== - = --+ =V. k 1+s k l
+ s

~

1 k 1 + s

- 'H(S') = - k 1 + k 1k
2

+ k
2

s

H(jw) k 1 + k 1k
2

+ jwk2

222w k2 + k
1

+ k
2

k l
222(k

1
+k 1k2) + w k

2

- j

fig. 4-14.

Dit is een halve cirkel in het lIIe kwadrant van het complexe
1 1 1 1

vlak, met middelpunt (- --- - ~(----~) + jO) en straal ~(--k' - ----l+k).
2k2 2 1+k2 2 2

Het Nyquist diagram is weergegeven in

c) PI-regelaar met begrensde integrator.

Voor sinusvormige variaties met valdoend kleine amplitude gedraagt

deze regelaar zich identiek aan de regelaar met zuivere integrator

zander begrensde uitgang. Zijn ~yquist diagram is dus gelijk aan

die van de regelaar met zuivere integrator.
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d) PI-regelaar met begrensde integrator plus laag-doorlaat-filter.

We kiezen de amplitude aan de ingang weer zo klein dat de begrens

de integrator zich als zu~vere integrator gedraagt.

Als V. A s},n wt
klA k

l
A~ ....

dan k 1
( v.dt (- wt)t=Ov ) cos wt - cosu ~ w w

0

k
l
A k,A k,

v (t) 1 A I
(l wt).cos wt + - cosu w w w

Hieruit volgt dat v (t) altijd groter of gelijk nul is, de terug-
u

koppeling om een laag-doorlaat-filter te krijgen komt dus niet in

werking.

Dit betekent dat deze regelaar zich in deze situatie ook identiek

aan de zuivere integrator zal gedragen. Zijn Nyquist diagram is

ook gelijk aan die van de regelaar met de zuivere integrator.

1m

Re

Figuur 4-14



-1/H(S}

1m
0,5

-0,5

Re

1:INT ;K=1
2:INT; K=2
3:L.DF ; K =1
4:LDF; K=2
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4.2.3. ~~E~!~~g_~~~_~~_~~~~~l~~~i~.

Voor de regelaar met Iaag-doorlaat-filter en de regelaar met zu~vere

integrator wardt de stabiliteit bepaald bij k2 = 1 en k2 = 2. Voor

beide waarden van de versterkingsfactor zijn de Nyquist diagrammen

in fig. 4-15 weergegeven. Met behulp van de tijdkonstante van de re

gelaar kunnen we voor een punt op het Nyquist diagram de bijbehoren

de frequentie varieren.
1

We kunnen dus voor het snijpunt van G(S) en - H(S) ook de frequenties

laten samenvallen. Bij deze waarde van de tijdkonstante van de rege

Iaar wardt het teruggekoppelde systeem instabiel.

a) PI regelaar met Iaag-doorlaat-filter

Voor kZ = ~s er geen snijpunt van G(S) en - H~S) en IG(S)H(S) 1<1
zodat het systeem voor elke waarde van k

1
stabiel is.

Voor k2 = 2 is er een snijpunt bij w = 0,16 rad/sec., afgelezen

van G(S).

Het reeele deel van het snijpunt

2k 2 k , 2
w 2+k j + ZK 1

222(k 1+k 1k2) +w k
2

- 0,42

voor k
2

Bij de waarde van k
1

, waarbij dit geIijk wordt aan - 0,42 ~s het

systeem instabiel,

2w
2

+ 3k~
dus: 2 2 = 0,42

4w + 9k
1

Hieruit voIgt: k~ 0,32 * 0,026
0,78

0, 01 1

kl=O,lOS

Dit betekent een tijdkonstante van de regelaar van 9.5 sec.
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b) PI regelaar met zu~vere integrator

Voor k = 1 ligt het snijpunt bij een frequentie van 0,104 rad/sec.

Het reeele deel van het snijpunt - 0,36.

Het systeem wordt instabiel als -

1
Re (- H(S»)

2Dus als: w

2-w
.2 2
k +w

1

2 20,36 k 1 + J, 36 (jJ

2
W - 0,36

k
2 0,64 2 0,64 °° 08
1 - 0,36 W = 0,36 * , 1 0,019

1
Re(- H(S»)

k j .., V0,019 = 0,138.

Dit betekent een tiidconstante van 7.25 seconden.

Voor kn= 2 ligt het snijpunt bij een frequentie van 0.144 rad/sec.
L

Het reeele deel van het snijpunt = 0,42.

2w 2

Het systeem wordt instabiel als -
,2 + 4w2K

1

- 0,42

dus als 2w
2

0,42 k2
+ 1,68 2

1 w

k
2 0,32 2 0,32 * ° 021 0,016

0,42 w =1 0,42 '

V0,016k
l = 0,126.

Dit betekent een tijdconst~nte van de regelaar van 7,95 seconden.

Als we ervoor zorgen dat de tijdkonstante van de regelaars groter

is dan de hierboven gegeven grenswaarden, dan ~s het teruggekop

pelde systeem altijd stabiel. mits we de versterkingsfaktor van

het proportionele stuk niet grater maken dan 2.5, want dan ligt

- ll(~) binnen G(S). In dat geval is er altijd een waarde voor S te

vinden, waarvoor H(S)G(S) = -I.
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4.3. Invloed van parameter variaties

De belangrijkste parameters die bij een patient kunnen veranderen en

~n het model aanwezig zijn, zijn de cardiac output en de ventilatie.

We kijken in hoeverre de regeleigenschappen veranderen bij sinusvormi

ge variatie van cardiac output en ventilatie, en hoe de responsiesnel

heid en de over- en undershoot veranderen bij afwijkende waarden van

cardiac output en ventilatie, dus bij een stapresponsie.

Oak mag het systeem niet instabiel worden.

We kunnen tevens de invloed bepalen van de regelaar op de gevoeligheid

van het model voor parametervariaties.

Sinusvormige variaties in cardiac-output en ventilatie zullen gedempt

~n de eind-expiratoire concentratie tevoorschijn komen. Bekeken wordt

in hoeverre de regelaar deze demping beinvloedt.

4.3. I. ~!~E!~~E~~~i~

Aan de ingang van het teruggekoppeld systeem wordt een stap aange

bracht van 0% naar 2%, na 30 minuten ee.n t;t.ip ar, 2% Eaar 1%.

We bekijken de responsie bij verschillende waarden van de cardiac

output en de ventilatie.

De ventilatie veranderen we 1n het model met pot.meter 2 en de car

diac output met pot.meter I. De tijdkonstanten van de overige com

partimenten laten we ongewijzigd, omdat we hierover ten eerste moe1

lijk een uitspraak kunnen doen en omdat het weinig van invloed lS

(18 ). De stapresponsios zijn weergegeven in fig. 4-16 en fig. 4-17.

We zien hieraan dat tijdens de induktieperiode de responsietijd klei

ner wordt als de cardiac output Kleiner is en de ventilatie Kleiner.

Tijdens de uitwasperiode neemt de responsietijd af bij kleinere car

diac output en grotere ventilatie. Omgekeerd neemt tijdens de induk

tieperiode bij grotere cardiac output en ventilatie de responsietijd

toe. Tijdens de uitwasperiode neemt de responsietijd toe bij groter

wordende cardiac-output en Kleiner wordende ventilatie.

Ondanks het feit dat de tijdconstant0. van het longcompartiment bij

Kleiner wordende cardiac-output toeneemt en bij groter wordende car

diac-output afneemt, is toch de responsiesnelheid in het eerste ge

val groi:er dan in het laatste.
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Dit is te danken aan het feit dat de cardiac-output als grootheid in

de omrekeningsfactor van partiele druk naar infuussnelheid voorkomt.

Wordt de cardiac-output kleiner dan wordt bij een bepaalde infuus

snelheid de partiele druk in het veneuze bloed tengevolge van het

infuus groter. Omgekeerd is de partiele druk kleiner bij grater wor

dende cardiac-output.

Door verandering van de venti~atie, verandert het verlies van ether

over de long. Bij groter wardcnde ventilatie wordt er meer, bij

kleiner wordende ventilatie wardt er rninder ether aan het systeem

onttrokken. Dit betekent dat tijdens de indue tie de toename van de

etherconcentratie meer of minder geremd wordt bij respectievelijk

grate en kleine ventilatie.

Bij de uitwas betekenc dit dat een grote ventilatie zorgt voor een

snelle afname van de concentratie.

Bij een cardiac-output van 2 l/min. z~en we een duidelijk ins linger

verschijnsel optreden, het betekent echter geen instabiliteit van

het systeem.

Door de maximale infuussnelheid lager te kiezen, zijn we dit ver

schijnsel kwij to

Bij een cardiac-output van 10 l/min. wordt het gewenste niveau niet

binnen 5 minuten breikt, we zullen de inductieperiode dan langer

moeten kiezen. De benodigde tijd om een niveau van 2% te bereiken als

functie van de cardiac-output en de ventilatie is weergegeven in fig.

4-18. Hierbij wordt een konstant infuus gegeven van 55.5 mls/min.

Het bereikte niveau, na 5 minuten een constant infuus van 55.5 ml/min

te hebben gegeven, als functie van de C.O. en de ventilatie is weer

gegeven in fig. 4-19.

We bepalen eerst de gevoeligheid van het model op sinusvormige veran

dering van cardiac output en vencilatie. We superponeren daartoe een

sinusvorrnige variatie op een konstant niveau van de cardiac-output en

de ve.ntilatie. Aan de ingang 'Nordt een konstant infuus toegevoerd 0

vereenkomend met een eind-expiratoire concentratie van ongeveer 1%.

Dit :Jiveau is niet essentieel, omciat het Ihodel lineair ~S.
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e>/o Il/min

0,015

0,01

CO met toko

210,5
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3 min-1
Figuur 4-20
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In de evenwichtstoestand wordt de amplitudeverhouding bepaald van de

sinusvormige variaties van de eind expiratoire concentratie en de

cardiac-output respectievelijk ventilatie. Deze amplitude verhouding

~s als functie van de frequentie uitgezet in fig. 4-20.

We zien dat het systeem duidelijk een laag-doorlaat karakter heeft,

bij toenemende frequentie zien we een toenemende demping van de va

riatie in de eind-expiratoire concentratie.

We bepalen vervolgens dezelfde amplitude karakteristiek, maar nu met

terugkoppeling. De demping van het model zonder regelaar is zo groot

dat zelfs bij cardiac-output en ventilatie variaties van 3 l/~in. het

teruggekoppelde systeem nog lineair is. De demping is daarom voor va

riaties van verschillende amplitudes gelijk. De amplitude karakteris

tieken zijn uitgezet in fig. 4-20.

We zien duidelijk de invloed van de regelaar, voor lage frequenties

wordt de demping sterk vergroot.
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HOOFDSTUK 5

DE PRAKTISCHE UITVOERING Vfu~ DE AUTO~~TISCHE REGELING VOOR DE EXPERIMENTEN

IN BOXTEL

Voor de experimenten ~n Boxtel is de regeling uitgevoerd met de PI-regelaar

met begrensde integrator plus L.D.F.

Op verzoek van de anesthesist is bij de eerste experimenten gebruik gemaakt

van een gedeeltelijk automatische regeling. Hierbij wardt de eerste vijf

minuten de oude routine, maximaal infuus, gehandhaafd. Na 5 minuten wardt

teruggeschakeld naar een m~n~mum infuussnelheid. Vanuit deze infuussnelheid

wordt, door de regeling, een van te voren ingesteld onderhoudsniveau kon

stant gehouden.

Het systeem is zo gebouwd dat ook een volledig automatische regel~ng moge

lijk is. Tijdens de experimenten kan te allen tijde de automatische regeling

onderbroken worden en overgeschakeld worden op handbediening.

In blokscherna ziet het regelsysteem er als voigt uit, zie fig. 5-1 .
... _-_.

>-of V. 1.D. - piek- regeJ pomp- 'nf u u 5 r+
volger lcar sturi ng pomp

onderh.~
niveau"

be- 1Hz
max. -

dienin£
intuus

j

min. infuus
Figuur 5-1

We stellen voor de operatie het max-, min-infuus en het gewenste onderhouds

n~veau ~n. Aan het begin van de induktie starten we de infuuspomp, tegelijk

begint dan een klok te lopen op een 1 Hz-signaal, betrokken uit de infuus

pomp. Na 5 minuten schakelt de regeling, op een puis van de kIok, het max

infuus uit en de regelaar in. De pompsnelheid zakt terug naar de ingestelde

minimale infuussnelheid. Vanaf dit moment wordt het ingestelde onderhouds

niveau konstant gehouden.
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5.1. De piekvolger

Het signaal dat we uit de versterker van de vlam-ionisatie-detector be

trekken ziet er als volgt uit

- - - eind-expo niveo u

Figuur 5-2

We zlJn enkel geinteresseerd in de waarde van het eind-expiratoire n~-

veau. We willen voor de regelaar een gelijkspanning hebben, waarvan het

niveau overeenkomt met de eind-expiratoire concentratie. Deze spanning

wordt geleverd door de piekvolger. Her principe van de peikvolger is

als volgt.

reset

INTo

Figuur 5-3

s
HOLD uit

De integrator voigt de opgaande flank van het signaal. Bij de neergaan

de flank spert de diode en de uitgang van de integrator is gelijk aan

het eind-expiratoire niveau. Op dat moment wordt schakelaar s gesloten

en hee hold circuit neemt de waarde van de integrator over. Daarna

wordt de integrator gereset en het proces begint opnieuw. Op deze ma

nier wordt ademhaling op ademhaling de verandering van het eind-expira

toire niveau gevolgd.

Een uitgangsspanning van Volt van de versterker van de V.I.D. komt

overeen met 5 vol.% ether. De maximale uitgangsspanning van de piekvol

ger is 15 Volt. Deze spanning willen we graag overeen laten komen met

3 vol % ether. Aan de ingang van de piekvolger word:: daarom het signaal

van de detektor met een factor 25 versterkt. Het schema van de piekvol

ger, plus de sturing voor reset en overname is gegeven in fig. 5-4.
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5.2. De PI-regelaar

De regeling is uitgevoerd met een PI-regelaar met begrensde integrator

plus laag-doorlaat-filter. Als de uitgang van de integrator negatief

wordt, wordt het L.D.F. ingeschakeld. De uitgang van de regelaar is be-

grensd. Ret minimum is nul en het maximum is instelbaar.

-- >
...---.;-----,,....------1-- ~]----o L(')

..--
I

..--
+

c
>
~o--I HI '----;s:,...-I

OJ
(L0l

>
...--y---t---E=::}---O tD

..--

Figuur 5-5
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5.3. De pompsturing

De pompsturing kent twee toestanden.

Toestand 1 : er wordt max. infuus gegeven t de uitgang van de regelaar

wordt geblokkeerd.

er wordt min. infuus gegeven en de blokkering van de uit

gang van de regelaar ~s opgeheven.

In toestand 2 zorgt de begrenzing op de uit:gang van de regelaar ervoor

dat de maximale infuussnelheid niet wordt overschreden

De spanningsgestuurde oscillator in de infuuspomp vereist van de pomp

sturing de volgende uitgangsspanning:

"

infuussnelheid

"

o ml/min

10 ml/min

uitgang pomp sturing 12.55 V ). .
m~n. ~n-

12.23 V ) fuus

"
"

50 ml/min

77 ml/min

"
"

10.45 V )max. in-
9.75 V ) fuus.

De regelaar mag aan het minimaal infuus maximaal 70 ml/min toevoegen.

Dit ~s - 2.5 V aan de uitgang.

Als de begrenzing van de regelaar op 10 V is afgeregeld, betekent dit

een versterking van de uitgang van de regelaar met een factor -4. Het

schema van de pompsturing is weergegeven in fig. 5-6.
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5.4. De bedienin£

Met behulp van de bediening kunnen we omschakelen tussen de 1n hoofd

stuk 5.3 genoemde toestanden.

Het is nodig om dit ook manuaal te kunnen doen, omdat we dan met be

hulp van de uitlezing op de infuuspomp de min- en max.- infuus snel"":

heid kunnen instellen.

In de bediening komt ook de klokpuls binnen die na 5 minuten moet om

schakelen van max.-infuus naar min.-infuus.

Het schema van de bediening is weergegeven 1n fig. 5-7.

+5V

10k~

10 k

+5 V
q

1k

~--<J1.. 5min. puIs

,
min.

into I

max. &---r---.....
X"1 --I

in f.

Figuur 5-7
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5.5. De klok

We gaan uit van een 1 Hz signaal. We betrekken dit signaal uit de ~n

fuuspomp. In de infuuspomp wordt het 1 Hz signaal geblokkeerd als de

pomp stil staat. Zodra we de pomp starten begint ook de klok te lopeno

Het blokschema van de klok is weergegeven in fig. 5-8.

ll·b. 1 7 '-190 I I 7~g2 ! 7190 7'1'32 74g0
I I I I

[J~
~ ~

r

1~ <;e C.ON dew
17'-147 74Lt7 7'1Lt7
!

.'5V Idr<ivelt d R ive.R. dllillL~

L.l1 T- l.(.iT- lAiT_

Le.1. iNS i Lf.1iN1 Le.l INS

Ii miN.

kLokpu.l '.l

ec.N he cle.w
miNlA TeN

Figuur 5-8

5.6. Connector aansluitingen printen

PRINT 1 Pompsturing

t,eN r~t.LeN

",iNU. TIlN

+15V 9 -15 Volt

2 uitgang 10 massa

3 potm min. inf. (1) 11 potm max.inf.(3)

4 potm min. inf. (3) 12

5 potm min. in£. (2) 13 potm.max.inf. (2)

6 14

7 ingang regelaar 15 gate fet (max. in£. )

8 potm max. in£. (1) 16 gate fet 2 (min. inf.)



PRINT 2 Bediening

schak.max. infuus

2

3 controlelamp max.inf.

4

5 controlelamp min.inf.

6 massa

7 -15V

8 +15V

PRINT 3 Regelaar

uitgang

2

3 +15V

4

5 input

6

7

8 massa

PRINT 4 Piekvolger

+15V

2

3 uitgang

4

5

6 -15V

7

8

- 66 -

9 +5V

10

I I

12 5 min. puIs ~ngang

13 sturing fet

14 sturing fet 2

15 s chak. min. in£.

16

9

10 -15V

I I potm.instelling onderhoud n~veau

12

13

14

15

16

9 massa

10 input

I I ingang overname puIs

12

13 ingang reset puIs

14

15

16 signaal voor Smitttrigger v.sturing



VI

PRINT 5 Dig.sturing piekvolger

input Smitttrigger

2

3 reset puls uit

~

5 overname puls uit

6

7

8

9

10 +5V

11

12

13

14

15

16 massa

PRINT 6 Blokkering uitgang regelaar

15 ingang (van regelaar) 16 gate fet 2

14 uitgang (naar pompsturing)
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HOOF DSTUK. 6

RESULTATEN

Het systeem, zoals beschreven in hoofdstuk 5 ~s ~n Boxtel tijdens een zes

tal operaties in de praktijk beproefd.

Er wordt geen ether via de inhalatie toegediend, zodat een eenvoudige bepa

ling van de eind-expiracoire concentratie mogelijk is.

Het infuus wor~t ingebracht in een vena in het dorsum van de hand.

Tijdens de experimenten wordt steeds de expiratoire-inspiratoire curve ge

monitord. Bij het optreden van calamiteiten kan dan onmiddellijk overge

schakeld worden op handbediening.

In fig. 6-1 zijn de exp.-insp-curves van de zes experimenten weergegeven

als functie van de tijd. Aan het eind van de registraties is nog een stuk

Je van de uitwas te zien, na het stopzetten van het infuus.

De totale duur van de operaties is ongeveer 2 uur.

1976-01-13: Handbediende narcose

De patient ademt spontaan ~n een gcdeeltelijk gesloten systeem. Hierbij

wordt een gedeelte van de ether ~ie geexpireerd wordt weer ingeademd. Het

inspiratoire niveau ~s dan niet nul] echter altijd lager dan het eind-ex

piratoire niveau.

Na ongevecr 15 minuten treedt een onregelmatigheid in de ademhaling op. We

zien dat na deze onregelmatigheid de eind-expiratoire concentratie nauwe

lijks veranderd is.

1975-12-17: Automatisch geregelde narcose

De patient wordt beademd in een gedeeltel:jk gesloten sysLeem.

1976-01-05: Automatisch geregelde narcose

De patient ademt spontaan in een open systeem. Hierbij zakt de inspiratoi

re concentratie wel naar het nul-niveau.

We zien op regelmatige afstand deukjes in de eind-expiratoire concentratie.

Deze zijn het gevolg van een luchtbel in de spuiten van de pomp. Bij wisse

ling van de bewegingsrichting van de zuigers wordt het openen en sluiten van

de kleppen vertraagd. Het gevolg is ddt er even geer. infuus toegediend

wordt ~ waardoor de eind-expiratoire concentratie zakt. De regeling kan pas
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reageren als de infuusstroom weer hersteld ~s.

1976-01-07: Automatisch geregelde narcose

De patient wordt beademd in een gedeeltelijk gesloten systeem. Tijdens dit

experiment is het onderhoudsniveau tweemaal stapvormig veranderd. Uitgegaan

is van een vrij hoog onderhoudsniveau; na ongeveer 40 minuten wordt het on

derhoudsiliveau verlaagd en 20 minuten later wordt het onderhoudsniveau weer

verhoogd.

1976-01-14: Automatisch geregelde narcose

De patient wordt beademd in ~en gedeeltelijk gesloten systeem. Tijdens dit

experiment is de versterkingsfactor van de regelaar veranderd. Aan het be

gin en aan het eind van de onderhoudsfase is de versterkingsfactor met een

factor 2 verhoogd.

We zien dan een duidelijke oscillatie optreden, het systeem ~s instabiel.

1976-01-15: Automatisch geregelde narcose

De pati~nt wordt beademd in een gedeeltelijk gesloten systeem. Bij dit ex

periment is het infuus inplaats van in de hand, in de voet ingebracht. De

versterkingsfactor is tijdens het gehele experimenL geliJk aan 2. De fre

quentie van de oscillaties is nu lager en de amplitude groter dan ~n het

vorige experiment. De regeling heeft zijn lineaire karakter verloren.
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In fig. 6-2 is een gedeelte van het experiment van 1976-01-05 weergegeven.

De registratie start ongeveer 12 minuten na het begin van de operatie. Er

is nog een gedeelte van de uitwascurve te zien na het verlagen van de maxi

male infuussnelheid.

Tevens is de uitgang van de piekvolger, dus de waarde van de eind-expira

toire concentratie, en de infuussnelheid weergegeven.

Als de eindexpiratoire concentratie het ingestelde onderhoudsniveau bereikt

heeft. neemt de infuussnelheid toe tot een waarde, waarbij het verlies over

de long gelijk ~s aan de toevoer via het infuus.

In het verloop van de infuussnelheid z~en we ook de invloed van de veneuZe

return. Door de toename van de partiele druk in het veneuZe bloed, neemt de

gemiddelde infuussnelheid af.
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In fig. 6-3 is een gedeelte van de onderhoudsfase van een experiment weer

gegeven. Naast de expiratoire/inspiratoire kurve is ook de uitgang van de

piekvolger en de infuussnelheid weergegeven. In deze figuur zien we de in

vloed van een onregelmatige ademhaling op de werking van de piekvolger.

Tijdens deonregelmatige ademhaling is overgeschakeld op handbediening.

Het eind-expiratoire niveau verandert hierdoor nauwelijks. Na de onregelma

tigheid wordt weer overgeschakeld op automatische regeling.

Bij een onregelmatige ademhaling wordt het eind-expiratoire niveau niet be

reikt. waardoor de regeling een foutieve beslissing neemt ten aanzien van

de grootte van de infuussnelheid. Bij de eerste onregelmatigheid zien we de

infuussnelheid dan ook sterk oplopen. In dit geval hebben we dit ondervan

gen door de automatische regeling te onderbreken en over te schakelen op

handbediening. waardoor het eind-expiratoire niveau ongeveer konstant is ge

bleven.
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In fig. 6-4 z~Jn de experimenten van 14 en 15 jan. 1976 weergegeven.

Naast de expiratoire/inspiratoire curve is ook de infuussnelheid weergegeven.

De osciIIaties zijn ook in de infuussnelheid te zien.

Bij het experiment van 1976.01.14 zijn de osciIIaties aan het eind van de

onderhoudsfase duideIijk van een Iagere frequentie, dan de oscillaties aan

het begin van de onderhoudsfase. WaarschijnIijk is in het fysiologisch sys

teem iets veranderd.

In het experiment van 1976.01.15 is het infuus bij de patient ~n de voet

ingebracht. We zien de invioed van de plaats waar het infuus in het veneu

ze systeem komt. In dit experiment komt het infuus aan het begin van het

veneuze kompartiment binnen, bij het vorige experiment aan het einde van

het veneuze kompartiment.

Nu zijn de oscillaties van een grotere amplitude en een Iagere frequentie.

Doordat het infuus op zijn m~n~mum waarde komt, zijn de oscillaties niet

meer van een sinusvormig karakter. De regelaar gedraagt zich niet Iineair.

Het oplopen van de infuussnelheid aan het eind van de onderhoudsfase bij

beide experimenten is een gevoig van het feit dat op dat moment weI de in

fuuspomp, maar niet de regelaar is uitgezet. De regelaar bIijft een fout

signaal zien dus de infuussnelheid loapt naar zijn maximale waarde.
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CONCLUSIES

Concluderend kunnen we zeggen dat een automatische regeling van de eindex

piratoire ether concentratie zeer goed mogelijk is.

Wil de anesthesist voor honderd procent op de apparatuur kunnen vertrouwen,

dan zijn er wei verbeteringen noodzakelijk.

Met name moet de regeling verbeterd worden op onregelmatigheden in de adem

haling. Dit is mogelijk met een verbeterde piekvolger. Deze kunnen we bij

voorbeeld aileen veranderingen in de eind-expiratoire concentratie laten

doorgeven, die op grond van de tijdkonstanten in het fysiologisch systeem

te verwachten zijn.

Verder moet de gebruikte apparatuur beveiligd worden tegen storing of falen.

Het is echter zeer de vraag of de moeite die nog extra nodig is om dit sys

teem te beveiligen opweegt tegen de resultaten.

Omdat een handbediende narcose al zo stabiel is, wegen onzes ~nz~ens de ver

beteringen van een automatisch geregelde narcose ten opzichte van een hand

geregelde narcose niet op tegen de kosten van een automatische regeling.

Wei is een monitoring van de eind-expiratoire conc'2ntratie zinvol. Zo nodig

kan dan met de hand het niveau bijgeregeld worden.Ook kan een programmering

van de infuuspomp, 5 minuten een instelbaar maximaal infuus, daarna een in

stelbaar minimum infuus, zinvol zijn.

Deze opstelling geeft de anesthesist de mogelijkheid de toestand van de pa

ti~nt zeer snel te overzien, zonder zelf voortdurend te hoeven ingrijpen.

Een volledige automatisering zou een ongegronde suggestie kunnen wekken be

treffende de anesthesie toestand van de patient.
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