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INLEIDING

Het onderzoek behelst een confrontatie van numerieke waarden van een hart

model volgens Selvester (zie lito X, XI en XII) met gegevens ontleend aan

een elektro-vector-cardio-gram.

Het model representeert een simulatie van de depolarisatiegolf over de beide

ventrikels. De hieruit voortvloeiende potentiaalverschillen in diverse huid

elektroden worden geacht te kunnen worden gegenereerd door een aantal ruim

lijk verdeelde stroomdipolen, wier moment alleen een functie van de tijd is.

Een dergelijke dipool geeft dan de elektrische activiteit weer van een zone

in de hartspier, die ook topologisch overeenkomt met het aangrijpingspunt

van de vector.

In hoofdstuk I zal dit model gedetailleerd worden beschreven en de reken

kundige aspecten toegelicht, waaruit zal blijken, dat de grootste handicap

gevormd wordt door het gebrek aan nauwkeurige numerieke waarden omtrent de

anatomie van de proefpersoon.

Door rekenkundige verwerking van de E.C.G. zal gepoogd worden schattingen

te maken van de grootheden, welke de dipolen bepalen. Daarvoor was een

onderzoek nodig van schattingstechnieken, welke tientallen parameters zou

den kunnen determineren. Dit onderzoek consumeerde een groot deel van de

beschikbare tijd en resulteerde in hoofdstuk 11.

Hoofdstuk 111 is gewijd aan de diverse rekenaspecten terwijl hoofdstuk

IV een interpretatie geeft van de resultaten en suggesties voor verder

onderzoek.

Het geheel is geprogrammeerd op de IBM-360/30.
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HOOFDSTUK I

Dipolenmodel van de ventriculaire depolarisatie.

a) DepolarisatiegoZf over de hartspier.

Een spiervezel in ruste bevindt zich in een gepolariseerde toestand,

waarbij de buitenzijde positief is ten opzichte van de binnenzijde.

Het geheel is elektrisch neutraal, zodat men uitwendig geen potentia~l

verschillen meet. Bij prikkeling depolariseert de cel niet gelijkmatig,

zodat dan uitwendig spanningsverschillen optreden. De hartspier geeft

bovendien de eigenschap, dat deze depolarisatie van een vezel recht

streeks wordt overgenomen door aanliggende vezels, zodat men een depo

larisatiegolf door de hartspier kan waarnemen.

De elektrische activiteit wordt gestart in de sinusknoop, verspreidt

zich over de beide atria, bereikt dan de atrioventriculaire knoop, die

de prikkeling doorgeeft aan het speciale geleidingssysteem: de bundel

van His. Deze splitst zich, waar het septum overgaat in de onderwand,

in 2 linkerbundeltakken en I rechterbundeltak, die via de Purkinje

vezels respectievelijk de linker- en rechterventrikel activeren.

4-1
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Zoals ook uit figuur a-I blijkt, treedt de depolarisatiegolf de hart

wand schuin binnen. Dit effect is door o.a. Scher en Selvester (zie

lito X, XII) met naalden in de hartwand gemeten. Het verloop van de

depolarisatie van de hartsegmenten uit een verdeling van Selvester is

gegeven in figuur a-2. "(gemeten aan hondenhart) ".

Zie ook lito XIII waar de dipoolfuncties van een 9 dipolenmodel getoond

worden, gevonden na bewerking van werkelijke E.C.G.'s.

Merk op, dat de verandelingen in het septum opgevat kunnen worden als

verlopend vanuit het centrum (I). In feite werken beide septumhelften

elkander tegen, waarbij door de linkerzijde 80% door de rechterzijde

20% van de totale activiteit wordt ontplooid.

b) Dipolenfuncties.

De depolarisatiecurven gemeten door Scher en Selvester kunnen het best

gekarakteriseerd worden door een trapezium met als variabelen de hoogte

h en de "hoek" tijden Tl tlm T4 zie figuur b-I

figuur b-I

l.n formulevorm:

f

. • . . . . . . . . . .. b- 1

Deze functie is evenwel discontinu in de eerste afgeleiden, hetgeen

impliceert, dat integralen van de afgeleiden gesplitst zullen moeten

worden, wanneer we deze toepassen bij de gradiënt-minimalisatiemetho

den.
5
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We kunnen deze functie door een continu verloop vervangen als:

f *[arctan bet-Tl) - arctan cCt-TZ)] •••••••b-2

figuur b-2

met als nadèel, dat de integraal van een arctangens uitgedrukt wordt in

een logarithme en arctangen~welke de rekenmachine weer moet afschatten.

Bovendien blijft een aantal van 5 parameters in één diplooifunctie rijke

lijk veel.

Wanneer de krommen symmetrisch verondersteld worden, kunnen we dit aan

tal tot 3 reduceren, welke dan aansprakelijk zijn voor de hoogte, de

breedte en de toptijd.

Voorbeelden:

figuur b-3

f =

f

h
2

) + k (t-T)

k 2- 2 (t-T)
h e

............................. . b- 3

............................. . b-4

De Gauss-curve is uiteindelijk gekozen naar het voorbeeld van het onder

zoek van Bellman (zie lito XI).

Een nadeel is, dat analytische uitdrukkingen voor bepaalde integralen van

Gauss-krommen niet bekend zijn, tenzij de integraalgrenzen ~n

t = 0, t +. liggen.

6
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In het EeG beschouwen we uitsluitend het QRS-complex, dat de depolari

satie van de ventrikels volledig insluit. De bijdrage van integralen

over de simulerende Gauss-krommen buiten het QRS-complex zal dan ook

minimaal zijn en volledig te verwaarlozen, zodat de integraal princi

pieel van - 00 tot + 00 verloopt.

c) Overdracht naar elektroden, foutenbronnen.

Nu de dipoolfuncties min of meer vastgelegd zijn, vervolgens aandacht

voor de relatie met de potentiaal op de huid.

In ons model wordt het hart voorgesteld als een samenstel van stroom

dip olen, welke een elektrische stroomverdeling in het lichaam ver

oorzaakt met daaruit voortvloeiende potentialen. De onderzoekingen van

Einthoven hebben reeds aangetoond (zie lito XIV), dat de stroombanen

niet doordringen in de armen en benen. Niet belastende metingen met een

scoop leveren dan ook identieke spanningen over de totaliteit van één

zo'n extremiteit. We behoeven derhalve uitsluitend de romp in onze be

schouwingen op te nemen. De afleiding volgens Einthoven, te weten de

beide armen en het linkerbeen, zijn dus equivalent met uitwendig niet

plaatsbare elektroden op de romp ter hoogte van de beide schouders en

het bekken. Aanvankelijk werd dan dit systeem opgevat als een homogeen,

isotroop geleidende bol met de elektrische activiteit van het hart ge

concentreerd in het centrum en de elektroden in de hoekpunten van een

gelijkzijdige driehoek gelegen in een vlak door het centrum. Een ortho

gonaal assenstelsel werd dan als volgt gedefinieerd:

Een positieve x-as vanaf het centrum naar de linkerzijde, de positieve

y-as naar beneden en de z-as naar de rugzijde gericht.

Bij de oorspronkelijke onderzoekingen van Bellman - Selvester (lit. XI)

zijn deze aannamen doorgevoerd met bovendien de restrictie, dat het

medium oneindig werd verondersteld. Dit is gecontinueerd door Baaten

(lit. XV).

De spanning gemeten door een elektrode i tengevolge van een bepaalde

diplool j wordt dan gegeven door:

V " (t)
~J

1
4fIa

7
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Waar:

V.. spanning elektrode j t.g.v. dipool i
1.J

cr soortelijk geleidingsvermogen medium

r.. afstand dipool naar elektrode
-1.J

f.(t) dipoolfunctievector.
-J

Als effecten, die deze overdracht dipool - elektrode verstoren, kunnen

genoemd worden:

I) Excentriciteit van de aangrijpingspunten van de dipolen.

2) Geometrie van het lichaam, begrensd medium.

3) Lichtnetbron.

4) Dynamiek van dipoolfuncties resulteert in elektromagnetische velden.

5) Spierruis.

6) Ademhaling.

7) Beweging hart tijdens hartslag.

8) Vloeistofverplaatsing binnen lichaam.

9) Variabele overgangsweerstanden naar elektroden + Contactpotentialen.

la) Discontinuiteiten van de organen, algemeen inhomogeniteiten.

11) Anisotropiën.

Waaraan als extra effecten na versterking en digitalisering tot te

verwerken numerieke grootheden kan worden toegevoegd:

12) Ruis in versterkers en recorder (wow en flutter).

13) Common - mode - rejection niet ideaal.

14) Verschillen in versterkingsfactoren van de verschillende versterkers.

15) Trapsgewijze benadering van het signaal door het samplen.

8
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Hierbij kunnen alleen de punten 3,5,12 en 14 als onafhankelijke ruis

producerend worden aangemerkt, terwijl 6,8,9 en 13 slechts gedeeltelijk

afhankelijk zijn.

De effecten kunnen dan ook grotendeels teniet worden gedaan door fil

tering en middeling, hetgeen bij onderhavig onderzoek door van Nunen is

uitgevoerd (zie lito ~l).

d. Bespreking foutenbronnen.

Voor punt 12 t/m 14 wordt weer verwezen naar lito XX, terwijl punt 15

in hoofdstuk 111 ter sprake komt.

De inhomogeniteiten en anisotropieën 10 en 11, waarbij vooral aan de

longen en het beenderenstelsel moet worden gedacht, zal mogelijk onder

vangen worden door de overdrachtsgrootheden in de parameterlijst op te

nemen, waarover later meer. (o.a. hoofdstuk 111).

Een illustratie hierbij zijn de verschillen in de soortelijke geleiding

van diverse media:

a
bloed 0.67 mho/meter

a longen 0.05 mho/meterR

a lever O. 14 mho/meterR =
a vetweefsel 0.04 mho/meterR =

Algemeen wordt dan met een gemiddelde gerekend van a ~ 0.21 mho/m

De elektrode-huideffecten 9) kunnen verdeeld worden in een afhankelijk

en onafhankelijk gedeelte.

Onafhankelijk zijn de variaties ~n overgangsweerstand en contactpoten

tialen door vochtigheids- en temperatuursvariaties: bij warmte wordt de

huid meer doorbloed. 8)

In een afhankelijk signaal resulteren de niet zuiver ohmse overgang èn

bovenstaande effecten door bloeddoorstroming per hartslag. 8)

R gemeten zonder bloeddoorstroming, zodat de werkelijke verschillen

aanzienlijk minder zijn.

9
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Behalve bovenstaande gevolgen zal de vloeistofverplaatsing ook de in

homogeniteiten en anisotropiën bevorderen en zowel onafhankelijk over

langere perioden als ook gecorreleerd met de hartslag en dus ook even

als 4) elektromagnetische velden stimulerenl:

In nauwe relatie hiermee staat ook de ademhaling en de beweging van het

hart. Het is bekend, dat de hartfrequentie enigermate samenhangt met de

ademhaling.

De spierruis en lichtnetbrom kunnen door ontspannen horizontale pos~t~e

van de proefpersoon grotendeels worden geëlimineerd, afgezien van de

spierruis door ademhalingsactiviteit.

Het ontstaan van elektromagnetische golven 4) zou in conflict zijn met

onze beschrijving door quasi-stationaire stromen. Zolang de frequenties

in het model laag blijven, zullen we van dit effect weinig te duchten

hebben.De dipool-elektrode-afstanden zijn dan klein ten opzichte van de

golflengte.

De Laplace-getransformeerde van b-4, als beschrijvende functie van de

dipoolactiviteit, bepaald de frequentie-inhoud:

~ k 2
A;;{he-T(t-c) }=!:...{f}

00

f k2
h -pc - -t -pte e 2 dt =

0I k 2 ~
2 2

h -pc - -{t + t + L2} +zr dte e 2 k k

h
-pc +

e dt =
2

-pc +.E...-
h e 2k

en

la

w
2k

2

•••••••••••••••••••••••••• d 1
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De Laplace transformatie is een lineaire afbeelding, zodat we de bijdrage

van iedere dipool kunnen superponeren. Gebruikmakend van de vereenvoudig

de overdracht dipool-elektrode volgens c-I en met behulp van numerieke

waarden ontleend aan Baaten (lit. XV referentie Sternum), vinden we de

frequentie-inhoud van de signalen linkerzijde, rechterzijde en nek als

in figuur d-I rechts. De Fast-Fouriertransformatie van een gesampled vol

ledig ECG (niet alleen QRS-complex) leverde het linkerbeeld (uitgevoerd

door van Nunen). De 50 Hz top is duidelijk brom. De andere onregelmatig

heden zijn deels te wijten aan de gekozen sampletijd (I m sec.) en het

totaal aantal gebruikte samples 2000. Niettemin is de overeenkomst frap

pant te noemen.

Resteren de punten I) en 2) welke respectievelijk onder e) en f) be

handeld worden.

e. Excentriciteit van de aangrijpingspunten van de dipolen.

De bestudering van vector cardiogrammen was in het verleden gebaseerd op

een ééndipolenmodel en de dipool daarvan bevat als functie van de tijd

een richting en grootte.

De mogelijkheid is dan ook geopperd om de meerdere dipolen met constante

richting in het hartcentrum te laten aangrijpen, wanneer de elektroden

toch op redelijk grote afstand daarvan geplaatst worden.

Een voordeel hiervan is, dat men geen kennis omtrent de ligging van het

hart en de afstanden erbinnen nodig heeft. Het maximum aantal onafhanke

lijke elektrodesignalen is dan evenwel slechts drie, terug te brengen tot

de x,y en z componenten ~n het orthogonale stelsel.

Het volledige model kan nu beschreven worden door:

:t.. Af ••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • e-]

I
aij = 4ITo

Cos 0 ..
~J

Tr. r.
~ ~

12
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r. = plaatsvector elektrode
1.

8. . = hoek tussen dipoolvector en elektrodevector r.
1.J j 1.

f. (t)
J

yi(t)

dipoolfunctie

elektropotentiaal.

A bevat dus maximaal 3 onafhankelijke rijen.

Berekeningen van Wilson - Bayley (zie lito XV) vormen een illustratie,

dat deze vereenvoudiging door centralisatie niet redelijk moet worden

geacht.

Zij berekenden spanningen op een bol, waarvan de inhoud een homogeen

geleidende massa is met een excentrische dipool.

j

%

zie figuur e-l

zie tabel e-2

blz. 1-11 en 1-12

x

R 00 elektrode rechterarm

L 00 elektrode linkerarm

F 00 elektrode linkerbeen

straal bol = 1

f = moment dipool

f = 1
2ITo

E- geeft aangrijpingspunt van de dipoolvector aan, die zelf een van

twee richtingen kan aannemen: de horizontale H.
de verticale V.

P ,P en P zijn de richtingscosimussen van e met respectievelijk
x y z
de x t Y en z-as. (zie verder op blz. 1-14).

13
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L
~"- , Centrale dipool.

/'
"- - lP I = 0...........

...
,--

1/ - _ H_ X p ,P , P onbepaald.- --- ---- x y z
b = begrensd medium

V x o = onbegrensd medium

c= centrale dipool

y

x 'F

VRb VLh ~b ~o \{o '0:0
}-J -2.60 +2.60 0.0 -0.87 +0.87 0.0

V -1.50 -1.50 +3.0 -0.50 -0.50 +1.0

3V,% 3V% 3\}~
VF?h VLb VFb

H +1.0 +1.0 +1.0

V +1.0 +1.0 +1.0

R

~--_---lL.-------;f/L

x
/.e..1 = 0.25

p = 0
x

p = 1
y

p 0
z

\4b Vi.h VFb VRO VLO ~O
J-/ -1.87 +1.87 0.0 -0.58 +0.58 0.0

V -1 .51 - 1.51 +4.89 -0.50 -0.50 + 1.77

3V~~ 3Vl.~ 3VF % V{{b~ VL;{ VF;{
V~h Vd, VFb VJebc VL..hc VFbc

~/ +0.92 +0.92 +0.72 +0.72
-

V +0.99 +0.99 +1.09 +1.0 +1.0 +1.63

TABEL e-~ Ie gedeelte

14



1-13

@ R L
-------+------"

IE...l = 0.25

p = 1
x

p = 0
y

p = 0
z

I

VR6 VLb Vj;b VRo VLO VFO

H -1.95 +3.51 -0.58 -0.61 +1.24 -0.23

V -0.92 -2.72 +2.80 -0.27 -1.0 +0.91

3VR~ 3VL~ 3 VF% Vk~ VL~ Vt=Yvi=bcVR.b ~h V,::b VRbc 0.~

J-/ +0.94 +1. 06 +1. 18 +0.75 +1.35 00

V +0.89 +1. 10 +0.98 +0.61 +1.81 +0.93

V~O

IE...\ = 0.5

p = 0
x

p =-1
y

p = 0
z

x

I,y
I

Ir

o R ~---:-r---~-----.__ L

""Z{' ~ ,~ /'
_ _ ----'!:...JI'L.- - -

I
I

1--1 -3.82 +3.82 0.0 -1.33 +1.33 0.0

v -0.31 -0.31 +1.55 0.0 0.0 +0.44

1-1 +1.05 +1. 05 +1.47 +1.47

V 0.0 0.0 +0.86 +0.21 +0.21 +0.52

TABEL e-2 2e gedeelte

15
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f. Geometrie van het lichaam, begrensd mediwn.

In tabel e-2 zijn tevens de potentialen opgenomen van dezelfde configu

ratie doch met oneindig uitgestrekt geleidend medium. De potentiaal wordt

dan gegeven door formule c-l.

Met enig rekenwerk kan worden geverifieerd, dat de potentiaal op een homo

geen geleidende maSS1eve bol t.g.v. een centrale dipool bepaald wordt door:

T
f .r.
- -1

r. 3
1

. f-I

De potentiaal is derhalve exact driemaal zo groot als bij een oneindig

uitgestrekt medium.

De vraag is dan in hoeverre de begrensdheid van het lichaam beschreven

kan worden door een constante factor in dit geval 3. H
) Zoals uit tabel

e-2 blijkt zou deze factor in de gegeven eenvoudige configuratie nog al

tijd een afwijking vertonen van gemiddeld 7.5%. Dit is evenwel aanzien

lijk minder dan de ruim 40% gemiddelde afwijking door excentriciteit

van de dipool.

Wanneer we het idee van gemeenschappelijk aangrijpingspunt van de dipolen

verwerpen, wordt het model beschreven door:

1. = Af ••.••••••••••.•.•••••••••.•••••.•••••••••••••••••••• f-2

a ..
1J

cos 8 ..
1J

Tr.. r ..
1J 1J

r .. = vector dipooloorsprong(.) naar elektrode(. )
1J J 1

8 .. = hoek tussen dipoolvector(.) en r ..
1J J 1J

f. (t) = dipoolfunctie
J

Yi (t) = elektrodepotentiaal.

H Niet alleen van de bolconfiguratie, doch ook van andere vormgevingen zou

het aanbevelenswaardig zijn de potentialen te berekenen volgens lit. XIII.

De tijd hiervoor ontbrak evenwel, doch wanneer de mogelijkheid zich voor

doet, zal dit zeker onderzocht worden.
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Nu zijn de rijen van matrix A echter ~n het algemeen altijd onafhankelijk.

Wanneer het model juist was, zou men kunnen trachten de dipoolfuncties

f. èn de matrix A te schatten. De matrix A bevat per dipool 6 variabelen
~

te weten de coördinaten van de dipooloorsprong en de coördinaten van de

dipoolvector (maximaal in de tijd).

D.w.z. de matrix A bezit 6 n vrijheidsgraden wanneer er n dipolen zijn.

Bij m elektroden is A opgebouwd uit mxn elementen. Er zullen derhalve

minstens 6 elektroden moeten zijn om uit de mxn elementen de 6 n varia

belen te schatten, die de dipoolvectoren bepalen onafhankelijk van de tijd.

De voornoemde 7% afwijking van de factor 3 in formule f-2 doen van een

dergelijke procedure niet veel verwachten. Er zal dan ook een correctie

ten aanzien van de lichaamsgrenzen te prefereren zijn, nog afgezien van

de inhomogeniteiten en anisotropieën binnen het lichaam. Niettemin kan

de matrix gevonden volgens f-2 een redelijke beginschatting voor de werke

lijke A zijn, temeer daar ook de tot nog toe gebruikte afstanden en richt

ingen binnen het lichaam slechts schattingen waren.

Teneinde lichaamsbegrenzingen ~n het model te introduceren, kunnen twee

wegen bewandeld worden:

Ie) De experimentele weg:

Onderzoekingen van Frank (zie lito XVII) hebben geleid tot een

z.g. "Lead Space", welke een afbeelding is van de elektroden

ruimte. Het met de elektrode overeenkomende punt in deze"lead

space" ondervindt wel de potentiaal volgens c-) tengevolge van

de dipolen. Dit wordt uitgebreider geanalyseerd door van Nunen

(lit. XXI). Hier wordt volstaan met de opmerking, dat gegevens

omtrent excentrische dipolen niet voorhanden waren en aldus

van dit systeem geen gebruik gemaakt kon worden.

2e) Met behulp van elektrische-velden theorie is het mogelijk een

meer mathematische beschrijving te geven van het effect van de'

begrenzing, zie hiervoor literatuur XVIII, XIX en XX. Hiervan

maakt Rogers dan gebruik in'li t. XIII.
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In een oneindig groot, geleidend medium met een stroombronnendicht-

heid P ( È), wordt de potentiaal gegeven door de Poisson vergelijking.

De oplossing hiervan luidt:

/ ((f ;<>{Jl.") 0/ V(JtIl) 13
<(Tra- ))) -Ik - Jl /I I

Wanneer het medium begrensd is, daarbuiten cr- = 0 en een bronvrije om"

geving, dan kan dit begrenzingseffect beschreven worden door een extra

term:

(zie figuur f-I)

Wanneer de stroombronnen uitsluitend bestaan uit n stroomdipolen 1, dan:

Icp (A.) = I

T

f · (A.-~ .. )
j - -<I ' " [5

Dit is formule c-I.

De eerste integraal uit f-4 kunnen we door een sommatie vervangen, wan-

verdelen, dan:
r

ft· &ij ft
lÀ .. J3
-'J

zie

elementjes

n
~
j=1

I
+

-<trro-
voor

ofwel in matrixnotatie:

neer we het oppervlak in M kleine

M
~=4~{; cp~t1n;k

. 1 q M
I = -<..) ) .

Cf . . . ~ . . .. .. . .. . .. . - .... Ir

18
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cr=o
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De elementen van vector i zijn nu I~j/' d.w.z. de dipoolmomentfunctie,

gemeten in de dipoolrichting.

,.. •.....-1 (J .•
........ \J 'I

A n··
~ 'I

6J2 ..
/I

• •{., =;
6. (Î .,

...1 ...(. 'j,1 -
h· -'J

aangezien

b..IJ

6. IÎ ..
.J. .L.- 'J

"1=;

)=1

oppervlak

M

1- 2
)=1

o

gesloten is, resulteert in:Het feit, dat het

1'1
~ b.. ::=
~ 'ti

D.w.z. de vierkante matrix B (MXM) is singulier, en wel zodanig, dat

Dit is het bekende verschijnsel, dat een potentiaal altijd tot op een

constante na bepaald is.

Stel, dat q)1 de potentiaal in de referentie-elektrode is, welke we

o definiëren, dan:

cf . ~ - .. . - . . .. - ...... _. -- .. f-8

20



<1J *" bevat nu de elementen

1-19

~.t. tlm cPM en

'jf

13 is een

Hieruit ~s

M x (M-I) matrix, waar M-I rijen onafhankelijk zijn.

qb~dan op te lossen:

.. . ...... - ... .. .. ". . - ... .. . . ..

Noemen we de potentiaal op de elektrodeplaatsen

splitsen:

, dan kunnen we

f

ofwel

f-IO

Formule f-IO vormt dan weer de bekende beschrijvingswijze, waar de

elementen van matrix A nu echter niet door een eenvoudige formule be

schreven kunnen worden. Wel kan gepoogd worden ook de matrix A te

schatten, waar de betreffende elementen c .. een redelijke beginschat-
~J

ting zullen zijn (op een "constante" na), zoals uit het voorgaande

bleek.
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HOOFDSTUK II

Overzicht en VergeZijking van Gradiëntmethoden voor het numeriek

bepaZen van extrema van een functie van meerdere variabeZen.

a) Korte inZeiding:

De reden van het voorbijgaan aan optimaliseringstechnieken, waarbij

geen gebruik gemaakt wordt van de gradiënt, is de algemene tendens in

genoemde technieken om impliciet toch schattingen van de gradiënt te

maken uit meerdere functiewaarden. Afgezien van een weinig nauwkeurig

bepaalde gradiënt, kost dit per interatie tengevolge van de meerdere

functiewaardenbepalingen meer rekentijd, dan de functie- en gradiëntbe

paling in het merendeel der schattingsprocessen alsmede in het onder

havige probleem.

Deze stelling wordt onderstreept door het onderzoek van Box (zie lito

IV pag. 32), dat gradiëntmethoden verre stelt boven de directe methoden,

tenzij de gradiënt numeriek geschat moet worden en niet expliciet ana

lytisch te bepalen is.

Een analoge discrepantie, wat betreft de tweede afgeleide, treffen we aan

tussen de methode van Newton-Raphson enerzijds en Gauss Newton, Powell

Fletcher en Davidon anderzijds. Newton-Raphson hanteert de inverse van de

exacte functionaalmatrix, hetgeen veel rekentijd kan vergen. Gauss Newton

schat de tweede afgeleide per iteratie uit de gradiënt, terwijl Powell

Fletcher en Davidon de inverse functionaalmatrix rechtstreeks schatten en

per iteratie corrigeren aan de hand van nieuwe gegevens uit functiewaarden

en gradiënten.

Edoch deze verschillen worden in het volgende in extenso toegelicht en in

hoofdstuk IV aan de hand van het concrete probleem, schatten van hart

parameters, toegelicht.

Een overzicht van de methoden, geselecteerd uit de overstelpende aangeboden

hoeveelheid worden gegeven in figuur a-I terwijl de eigenschappen schematisch

worden vergeleken in tabel j-} pag. 11-29 (50)-

Allereerst zal de methode van de Steepest Descent worden uiteengezet.

Teneinde de convergentiesnelheid te verbeteren, werden enige variaties ont

wikkeld, welke bij kwadratische functies een optimaal resultaat vindt bij

Newton-Raphson. Daar algemeen bij het extremum de tweede afgeleide domineert

22
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en vrijwel constant wordt, treedt locale kwadratische convergentie op bij

de methode van Newton-Raphson en de nauwverwante methoden van Gauss

Newton, Quasilinearisering.

Een ernstig nadeel van laatstgenoemde methoden is de onbepaaldheid van het

convergentiegebied, dat onafhankelijk van de te minimaliseren (maximali

seren) functie zeer klein kan zijn, hetgeen dus nauwkeurige beginschat

tingen vereist.

Teneinde het voordeel van de gegarandeerde convergentie van de Steepest

Descent te combineren met de kwadratische convergentie van Newton-Raphson,

introduceerde Davidon in 1958 een methode, welke door Powell-Fletcher in

1963 werd bijgewerkt en eenvoudig geformuleerd. In 1968 tenslotte ver

beterde Davidon de methode nogmaals wat betreft het aantal functiebepa

lingen per interatie.

Ook Marquardt wist een per interatie wisselende combinatie van Steepest

Descent en Newton-Raphson te vinden.

Alvorens ons nu bezig te houden met een nadere analyse van de diverse

schattingsmethoden, vooreerst een korte probleemstelling, daar we be

paalde eigenschappen van de te minimaliseren (error)functie zullen ge

bruiken. Tevens is dit een introductie van gebruikte grootheden en nota

ties.
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b) Probleemstelling:

e

schabt/i'lfjt>
/OYO Ce du. re

figuur b-]

Een proces genereert spontaan een aantal signalen y., die functies zijn
l.

van de tijd en constante parameters b ..
J

De vectorfunctie x en de vector ~ zijn schattingen van respectievelijk

I. en ~.

Als errorfuntie wordt gedefiniëerd:
-6~

e ~ i !C;i-2S{-R (y-~) oIt - e (~) bi

ti
De keuze van een kwadratisch foutkriterium biedt de mogelijkheid de

methoden van Gauss-Newton, Bellman, en Marquardt te gebruiken.

De weegmatrix R vervangen we door de identiteitsmatrix I, daar deze R

voor de theorie van het optimaliseren vooralsnog onbelangrijk is.

De schattingsprocedure onderzoekt nu de functie e bij variatie ~~, tot

dat een minimum voldoende dicht benaderd is.

c. Steepest Descent methode.

De naam Steepest Descent suggereert reeds, dat getracht wordt langs de

meest steile weg het minimum te bereiken, hetgeen vooral bij twee para

meters aan ons voorstellingsvermogen beantwoordt.

De richting, waarin naar het minimum gezocht wordt, is derhalve bepaald
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door de grootste functieverandering bij constante stapgrootte.

In een te onderzoeken punt zal in eerste benadering de functie van de te

ondernemen stap afhangen volgens:

de
de = Ó~r Ei ~ ••••••••••••••••••••••••.•.••• C. I

De stapgrootte.6 is constant:

•••••••••••••••••••••••••••••• C. 2

Volgens de methode van Lagrange vinden we het maximum van "de" onder

voorwaarde C.2 als volgt:

~(~)À) = de + A(O(JTd~ _~.t}

o ~ ~~ + :L À Ór;, = 0

.GÀ de , .
a~

waarbij Apositief is, omdat een minimum gezocht wordt.

Een stap ~g, in het raakvlak aan het oppervlak

e = constant, voldoet aan:

.C.3

C.5

de -
de
d~T J".I- o ' .. '. '" .... ,. c 6

Uit C.S en C.6 volgt dan:

T

S~ 61 = o. " .. " ...

Zodat de stap 0p2 genomen wordt loodrecht op het raakvlak.

C·l

IV

P

26
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De gradiëntvector

stapgrootte wenst:

wordt genormaliseerd, wanneer men een constante

N+/ N

~ = (Q

Je
~ Ä d7J

~-:::=====è)==e===j1 ..... - - . ..... . -. . -. " c.3

V:~T óp-
In het algemeen is dit echter niet gunstig, daar dichtbij het minimum de

stappen kleiner genomen dienen te worden en de gradiëntvector de eigen

schap van inkrimpen reeds bezit. Vaak wordt daarom de coëfficiënt

een functie van het interatienummer, dus À = ÀCN)b.v.

I
---.....
Nol met

Dikwijls wordt evenwel nog een iteratieproces ingebed, teneinde

e = N \ de )
e((Q-:t/\d~ als functie van te minimaliseren.

*De optimale ~ levert aldus een nieuwe schatting:

Nrt N 2. Àif oe I
_@__~ èJ....!....--~~ .

. .. . " -'" .C.10

Enige toelichting hierop in onderstaande hoogtekaarten voor e (zie

figuur c-l)
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dj Newton-Raphson.

Met enige kunstgrepen kunnen we Newton-RaphsODop een elegante manier uit

de Steepest Descent afleiden.

De hoogtekaarten suggereren onmiddelijk om zodanig te dimensioneren, dat

de hoogtelijnen bij benadering cirkels zijn. Dan zal namelijk het mini

mum exact liggen in de richting van de gradiënt, en wanneer we de stap

grootte juist weten te kiezen, zullen we in één iteraties lag het mini

mum reeds bepaald hebben.

We gaan derhalve coördinaten-transformatie en schaling toepassen.

Ontwikkel daartoe de functie in een Taylorreeks rond het punt b: (in

b is e minimaal)

R3(~-È) is een functie van ~ , die alleen 3-e en hogeregraadstermen van

(~-~) bevat en daarom klein zal zijn. Neem aan dat R3 = 0 dan: (2x dif

ferentiëren)

-1
C0Y15taYl~=.-D",.'._,-" d2,

Verder geldt, omdat in b het minimum van e(p-) optreedt:

dus:

T
o - '. .. ~ - - .. . . .

hetgeen voor e(@) is constant een hyperellipsoide voorstelt.

29
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,/

~ ---f-+++-+-+->t-t-++t+-+-----

figuur d-I

De eigenwaarden zijn evenredig met de lengte van de assen van deze hyper

ellipsoide, omdat e (~) het minimum is.

Laten we nu eerst de coördinaatassen samenvallen met de symmetrieassen

van de ellipsoide:
-1

AangeZie~ symmetrische matrix is, bezit zij n erthogonale eigenvec

toren (zie lito I).

Laten deze eigenvectoren de kolommen van een matrix S zijn, dan:

-1
SA = DS... _ ~ --- ds

waar-ll een diagonaal-matrix ~s, met op de hoofddiagonaal de eigenwaarden
-1

van .D

T -1
SD5=A want S orthogonaal

derhalve:
T

..l *A.z3 2..* .... " _.' '" db

30
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Door schaling van 1~ transformeren we de ellipsoide in een bol:

door: en

_1

z* = ~ ( Z _., .- o. 0/8

waar Y.jtJ een diagonaalmatrix met op de hoofddiagonaal de wortels van de

D - 1
eigenwaarden van

enmet (~- Q)

J I T
e C!2) + z ~ Z

-1-

_ 5 VA z

. - -- ... . .. . -'{q

z= VA'S(iE-b). ... o1fO

Gebruiken we nu de iteratieformule van de Steepest Descent met ~ = 1
dan:

en inderdaad is e(z) minimaal in z = Q, zodat we in één iteratie het

minimum bepaald hebben.

Resteert ons nog bovenstaande formule d-II naar het ~vlak terug te

transformeren.

-1 T

= 0r s ;~...............d l-t

d/5. . ~ . . . . . . . . .. .....del
D dIJ ~/'I

sAs ~ 0 ••••• _ •••• __ • _ • __ • dlb

N

-f

-1
D ==

(Hl

P
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Aldus hebben we de algemene iteratieformule van Newton-Raphson afgeleid:

"'"'1- 1

tV
-~

Er kan eenvoudig bewezen worden, dat dit iteratieprocédé kwadratisch is.

Kortom we hebben op de Steepest Descent de kwadratische convergentie

gewonnen, doch de gegarandeerde convergentie zijn we verloren.

tV
Daarom wordt vaak aanvankelijk de verandering van (Q aan banden gelegd

door: -1

met in tegenstelling tot de Steepest Descent:

voor N klein

voor N groot.

Een ander nadeel van Newton-Raphson is de matrix-inversie, die vaak moei

lijkheden oplevert, wanneer de te inverteren matrix bijna of geheel singu

lier is. Wat dit betreft vindt men in de methode Gauss Newton een ver

betering.
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e) Gauss Newton.

Deze methode vereist, dat de te minimaliseren functie een kwadraat of

som (integraal) van kwadraten is, in ons geval

e = lfry. -~)T(/ - K.) dt (grenzen niet belangrijk)

;~ - J;~-'-('i-~) dt . '. . .. '. el

è}e. =- fJ~ T d~ dl _ f d~èS. T

d~ è>~T J 0- d~T àrk d~rr (~-~)d.t. .... e:l

Wanneer we voldoende dicht bij het minimum f;ijn geldt 1.~!. en kunnen

we de tweede term verwaarlozen.

Substitutie in de formule van Newton-Raphson levert:

N+-I

~
tJ

- ~ +

Daar in de limietovergang de benadering van de functionaalmatrix exact i5J

geldt ook hier locale kwadratische convergentie.

Een andere afleiding, waar de motivering voor de benadering van de

functionaalmatrix duidelijker is, luidt als volgt:
NOntwikkel x in een Taylorreeks rond (Q :

IV+/ tv'
X - ~ -f- (

{V+-f tv)
~ -p -t ...... ef

Ter plaatse van het minimum geldt:

f~ = Q = - f;fü'-X) clt . . . . . . . '. . '. . . '. .' . e 5

S b ' h" N+I b" 11 d 1" d du st~tueer ~er~n!. ,waar ~J a een e ~nea~re term wor t me e-

genomen. Tevens geldt dan:

TIdx _
J ; tv+-I-

{= (9.
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... -.. el-

N+I

~

-1

- rl.- [r:r ;;TJJ~J;f(Y-2i)dLe8

Resteert nog de bewering te staven, dat deze benadering van de functio'"

naalmatrix slechts in hoge uitzondering singulier is. Het is eenvoudig

in te zien, dat de betreffende matrix non-negatief is en vrijwel altijd

positief definiet, en wel als volgt:

T Jdts
T

d~ faT d~' de
dl:a d(È dfÊ.T oIi a

d~ Ó~T
Cl -

- f CiC di - ~ f c; alt >0 Voor a. =j6éJ
I

egC _waar ~x

d~T Ct

D.w.z. deze functie is alleen nul, wanneer er een ~ te vinden is, zo

danig, dat deze voor elke t loodrecht staat op dxi voor elke i.

~T

Elimineren we deze mogelijkheid, dan ~s de matrix altijd positief defi

niet.

Dit houdt ~n, dat alle eigenwaarden positief zijn.

Ter volledigheid geven we ook hiervan het bewijs:

Omdat de matrix symmetrisch is, zijn er n orthogonale reële eigenvecto

ren (zie lito ~ ) die als kolommen een matrix S leveren zodanig, dat:

f axT dK
èJ~ ó~TJI= sAs ... etO

met A een diagonaalmatrix met de eigenwaarden op de hoofddiagonaal.

als minstens één Ài ~ 0

= ~A d - :? 'A,. di~
t

dan is het mogelijk, dat

.......

z.o.z.

el!
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lJoo"" een

Doch À; >0 CJ·e.d.

De ruimte R wordt dus door de betreffende matrix volledig in R afge-
n n

beeld met als nulruimte uitsluitend ~, zodat ook de inverse afbeelding

bestaat en de inverse van de matrix.

Uit bovenstaande blijkt, dat we de benadering van de functionaalmatrix

zeer eenvoudig uit de gradiënt kunnen bepalen, hetgeen een sterk plus

punt is op de methode van Newton-Raphson.

Een nadeel blijft de onzekerheid van convergentie, welke door Marquardt

elegant is opgelost.

f) QuasiZinearisering van BeZZman. (zie Zit. V, VI)

De reden, waarom deze methode is opgenomen in onze reeks, ligt in het

feit, dat Bellman dit procédé heeft aangewend om schattingen te doen

aan het hartmodel, zoals wij dat hanteren. Zijn methode is uitstekend

geschikt, wanneer de te minimaliseren functie impliciet gegeven is door

een differentiaal-vergelijking.

Wanneer de functie evenwel analytisch beschikbaar is, resulteert zijn

methode in een dwaze omweg met extra bronnen van truncatiefouten, ter

wijl zij uiteindelijk equivalent blijkt te zijn aan de methode van Gauss

Newton.

Om dit te kunnen aantonen, vooreerst een beschrijving van zijn methode

l.n het algemeen:

Doel: ~ en ~ (t) t; 0

e = 1{~ -~)7~ -~) dt

zodanig te schatten, dat

minimaal wordt, wanneer x

gegeven wordt door: t

X -
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Methode: ontwikkel f-I in een Taylorreeks:

+ Ur/ (DN+~~N) or !-4j (f?,N-f!..- ~N\ I
o~ (11 ti J~ ti N r= r= J ... .z

-N+I K.;(.J X J /3
met de toevoeging van (3 = .e is dit een stelsel I;'

varilineaire differentiaalvergelijkingen ~n x N+l en~N+I,

met als oplossing een homogeen gedeelte:

respectievelijk .p
en een particulier gedeelte:

respectievelijk

Deze oplossingen worden met routines als Runge-Kutta, Hamming opgelost,

welke een waarde voor de qDl' ~2 en f- vereisen op t = O. Deze kunnen

vrij gekozen worden, en de meest voor de hand liggende keuze is:

c11 CC?> = I cP~ (OJ =- I IQ (0 - 0 /s
N+I

Gevonden is derhalve een uitdrukking voor x die lineair ~s in=======

x
N+l N+!

X{O) +-
~ N+!

'1/,2 ~ +- e. ... " .. _....... f6
Wanneer e minimaal is geldt:

o

b " N+Isu st~tut~e van x levert:

j (j)t
T

Ci - i.
f epiT (1. - cfi

N+I
X (0)

N+I
X(qj
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N+/ f rAT1Jl fcPtTCA di f rf1T(:t-~)dtx (0) Jt

==? == '* ····f3N+-I f cAT11 dt f rp).TcP~ dl JrAT(:j_ ~)df~

N+I N+I N N
Substitueer deze ~ (0) en ~ als zijnde de nieuwe x (0) en (Q
in- f-I en los deze differentiaalvergelijkingen simultaan op met f-2.

Herhaal deze iteraties, totdat nog slechts weinig veranderingen optreden.

Merk op, dat de afleiding vanaf formule f-6 analoog verloopt als de

tweede afleiding van de methode Gauss Newton.

Teneinde aan expliciet gegeven functies te schatten, werd als volgt te

werk gegaan:

als ~ = ~ (~J (2 ) I: ) met te schatten parameters

herschrijf dit, indien mogelijk, als:

ct

x = s {(2) 0 X(QJ +?: (~~ ij
-1

=? ~Co) =- ~(~)t) [ ~ - ~ ~)')] ...
m.a.w.

C{ = ct ( l. (0) ~.J t) e J1 ~ (C?) = X (g. ) ~J t)
dan: X= S (~(O)) ~) l) '=' j ( 5{~) t)r:~ - ~~) ij], f1~ t) =

- t (~. ~J IJ {l1a J;fJe~e"tiatie 110."" /,0) (/3
Indien het niet mogelijk is door invoering van ~(O) de parameters ~ te

elimineren, dan dient men ~(O) als extra vrijheidsgraad mee te schatten.

De analogie met Gauss Newton werd reeds gesignaleerd en deze analogie zal

overgaan in een equivalentie, wanneer f-6 een Taylorontwikkeling blijkt

te zijn van de functie ~ rechtstreeks, m.a.w. als

+
~ X J "HI N)
"\ - T (X(O) - X(oJ ".
o X(O) - -

- ~~ ~'"
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een oplossing is van:

met

• N+-I / N IV ~J IV-/-I /IJ di J Nr
l

/IJ
~ = (~) ~) ij + J ~ï (~ - ~ ) f- èJ ~T (rE - p )..... fl5

~ ~0'" ~ xII! J?, Nr: - )/=

• rV (V N t I tV N / f bX = ff (X(o) t3 ) = ( X 13 t)...... " . . . . . . ., I
- _ - ) [-=-.> - ) /~ J

f-14 gedifferentieerd levert:

a6 1 /V+I tV]
-r d~ToJ N(X(O) - X(O)) +

aangezien

dK J N+/ f\I
+ Ó X~) (Xl.O) - ~(C2J) =

- N

d'j "'rl 1'./)
+ J~TN(~ -~ +-

èJl I 11/+1 IVoX{"fJ N ( !:..(O) ~ (0)) ~

I N flit, d){d!!..!.r N+I tv
- (~) ~ ) T;) -+- d~ ï N d (9."N ~ - iJ )

+ Û! N+I N) d Ntl N
~ ~T N rP -P + à xlo) (~(O) - ~(O)) ..

I = I{ KJ (§,I:) ge (di :~ - (J T

verder substitutie van f-14 levert: (il1 !Ze teY'M Van I?-)

• N+-I I f'J IV I JIJ (NU N~ Y. N+I N) [
~ -= (25) (È) ij + J ~ T N ~ - ~) + dIJ' (P -ft '" .. .T18

en dit is differentiaalvergelijking f-IS q.e.d.

De quasilineariseringsmethode blijkt dus in feite dezelfde te zijn als

Gauss Newton met twee kleine afwijkingen in het nadeel van de quas~

linearisering, te weten:

le)Een deel van de parameters wordt indirect bepaald, door ~(O) te

schatten. Dit kan zeer ongunstig zijn, zoals in het onderhavige

probleem, waar de parameters van de functie

x = he
geschat moeten worden.
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de parameter h wordt als volgt ondergebracht in ~(O):

- .k r2.
'e ~X (oJ '= h

x = he =

_ t< t{t-<.z:)
.<..

- X(o) e

!'i+ I

bepaald, doch de nieuwe fi!

wanneer r;» 1 is x(O) zeer klein, op zichzelf ook al moeilijk te

schatten, en de bepaling van h uit x(O) wordt zeer onnauwkeurig, 01'

dat een grote exponent van e aanwezig is.

Nt l N
2e)Per iteratieslag wordt niet Ll~ =~ - ~

in zijn geheel.

Fouten hierin zullen dan ook niet relatief t.o.v. ~~ zijn, doch
N+I

t.o.v. ~ en absoluut ook groter uitvallen.
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g. Methode van Marquardt (zie lito VII)

Dit algorithme blijkt een samensmelting van Steepest-Descent en Gauss

Newton te zijn, in welke combinatie men kan profiteren van de aanvanke

lijk snelle en gegarandeerde convergentie van Steepest-Descent en uit

eindelijk kwadratische convergentie van Gauss Newton.

Uitgangspunt is het volgende:

Sla om het gevonden punt in de toestandsruimte een hyperbol en zoek

naar het minimum op deze bol.

We zoeken derhalve naar het minimum onder de bijvoorwaarde

dan volgens Lagrange:

Als

+#-~(3=Q ../ J-= g3

iJl
T

..ó ~ L:,,~ = ,.... Z = GOVl6ta.n t
I T
Z/ {~(á ó.ffi - r-.t) __ .. '

oe
d C:;. (J

e +

N-l-I N

~ ~ = ~ ~

~(~)/)==

N
Ook nu ontwikkelen we x in een Taylorreeks rond ~ :

I ( N+I \ 1.( N+ I Y/
veYder: e:= :i ) (~- ~ .J 't - ~ .) t ...f}Ntl N d ({ I

~ = ~ +- à ~T N ~ ~

substitutie in (I) levert:-JdXT! (y. - ~ 1'/+-1) d. /; + / Ll~ =Q - ..... _. - " " f}

d~(k N+I

f d è5. T) ('I - ~ 1'1_ ~ I b.~ ) J t +- M 6 ~ = Q . . . . . ..' g /
d(Q N J ~T N /

Laten de eigenwaarde~n f O~T g ,,/; de elementen van
À: J~ 0 ~

de diagonaalmatrix~zijn, en de eigenvectoren de kolommen van S dan:
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T fJXTj
{~-~t\lJdtmet 'l/ = .:5 ff- eVl ff = dIJ N

1/T{A -f-/ I)-~1J"
"l) ..G

r-t = ~ (À; 't;.A)~ .. .. .. ~ .. ~ . - ·93
d.w. z. als /- ~ DO r~-.. 0 v.~

da. VI • r-~ Z
,

als /" ~ 0 - I'}
I

Uit formule g-7 blijkt, dat Marquardt dezelfde methode geeft als Gauss

Newton voor~= O. D.w.z. afgezien van de toegepaste Taylorontwikkeling

vindt Gauss Newton ook het minimum op de hyperbol met bovengegeven straal.

Een bijna singuliere matrix d.w.z. ~/,« 1 zal derhalve een zeer grote

hyperbol opleveren, hetgeen de convergentie niet bevordert.

Voor~-'OQbenadertMarquard de Steepest Descent methode. Door nu aanvanke

lijk een grote~ te kiezen en in de loop van het iteratieproces~ te ver

kleinen, kunnen we van beide methoden profiteren, terwijl altijd conver

gantie gewaarborgd is.

Hebben we door invoering van Gauss Newton de singulariteit van de tweede

afgeleide geëlimineerd en door Marquard de convergentie gegarandeerd,

resteert nog de onnauwkeurigheden introducerende en tijdrovende matrix

inversie te vermijden. Vandaar devolgende methode van Powell-Fletcher.
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h) Methode van Powell, Fletcher (zie lito III).

Hier wordt de inversè functionaalmatrix geschat en per iteratie ge

corrigeerd aan de hand van gegevens uit de functiewaarden en gradiënt.

De methode verloopt als volgt:

Na de N-de iteratie ~s beschikbaar:

Bepaal nu het minimum in de richting

VN schatting van de inverse functionaalmatrix;

schatting van gradiënt ter

b.v. door kubische interpolatie, hetgeen impliceert, dat we in een punt

in deze richting de functiewaarde en de gradiënt dienen te bepalen.

B k d . .. 1 QN+ I d d . .. N+ Iere en van ~t m~n1mum ter p aatse ~ e gra ~ent ~

Definieer I

~N+I ~('I /\ IV

[= ~f'I+ h.1V N- 0<- ~
U' - - - .. "

N+/ N halsmede y - fj.. ri- . . ____ . 1..

Ontwikkel verval ens:

Bewezen kan worden, at:

Ie) De methode altijd convergeert.

2e) Bij kwadratische functies het minimum 1n n iteraties bereikt wordt,

waar V dan de functionaalmatrix is. {11:: aantaf jottrameter.5J

De bewijsvoering geschiedt uitstekend in lito 111, zodat het onnodig is

deze hier te hethalen. Niettemin een opmerking voor de geïnteresseerde:
T N+/ 0herhaaldelijk wordt gebruik gemaakt van de eigenschap cr g = _,

hetgeen slechts waar is, wanneer in xN+I het minimum optreedt--op de lijn
N

x + c:l.
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Dit minimum wordt echter ook slechts geschat, zodat alle beweringen al

leen met enig voorbehoud gegeven kunnen worden.

Aangezien veelal VO
= I start deze methode als een Steepest Descent, ter

wijl gelijktijdig en gelijkmatig met het naderen van het minimum overge

g~an wordt op Newton-Raphson. Bovendien is de vervelende matrixinversie

buitengesloten. In alle opzichten dus een aantrekkelijke methode zoals

ook aangeprezen in de literatuur (IV, 111, VIII).

Terwijl Davidon dit procédé aanvankelijk in 1959 heeft ontwikkeld (zie

lito IX), heeft hij ook een vermindering van rekentijd weten te bereiken

met een soortgelijke methode uit 1968. (zie lito 11)

Deze laatste vereist per iteratie slechts één functie-waarde- en gradiënt

bepaling, terwijl voornoemde methode het dubbele aantal nodig had. Na

programmering van beide methoden teneinde 25 parameters van het hartmo

del te schatten, bleek dat beiden evenveel iteraties plegen voor dezelfde

resultaten. Vandaar dat de laatste methode van Davidon bij dit onderzoek

ook het meest gebruikt is.
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i) Methode van Davidon (zie Zit. II).

Gebruikte grootheden: e te minimaliseren functie

schatting b
N

~ = ~ gradiënt.

v = VN schatting van de inverse van de functionaalmatrix

VO is positief definiet.

D is de werkelijke inverse functionaalmatrix, wanneer de te minimali

seren functie kwadratisch is in de parameters, d.i. D uit formule

d-2 pagina II-8

Verloop van het algorithme:

Stop, wanneer

Definieer

Definieer:
T
~

- f!- r

da/l1 :

g-'r / f
be~-:c.g A <0

inI' = ~ - VII·
Vg-*

<t: = opgegeven kleine waardef
<Y=
J:-
5+- 1

r -

3ten g
3t

eBepaal

en

èn als

en

da.n

À = oL

Dan

Tenslotte als

als

e

e

V + (À - 1) .tT!: / f /"
/ ~ IV+I N
~ e dan: B = B

j~ j";;;' ,

>
N+I

e =
IV

e
N+I N

@ =~

Devolgende eigenschappen kunnen bewezen worden:
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'lt

o (zie pagina II-8), V? =Dl en p= ~ - Vl ,
*dan geldt r- = ~. Wanneer dus de te minimaliseren functie zu~ver

kwadratisch is in de parameters en de iteratiestap komt overeen

met die van Newton-Raphson, dan is het minimum in één iteratie

bereikt.

Een weinig spectaculaire eigenschap, daar de tweede voorwaarde zeer

sporadisch zal voorkomen. Niettemin geeft de eigenschap enig inzJ' ht

in de achtergrond van de methode, waarvan de kwaliteit vooral bij

kwadratische functies kan worden bewezen.

Hetzelfde geldt voor de tweede eigenschap:

Dicht bij het minimum is peen maat voor de hoogte, die de functie

boven zijn minimum uitsteekt. Na programmering bleek evenwel e(e)

e(~) honderden malen groter te zijn dan p, hetgeen verklaard kan

worden door het overheersen van de R
3

term. Deze veronderstelling

wordt bevestigd door het feit, dat zowel Newton-Raphson als Gauss

Newton bij een poging tot naiteren, d.w.z. resultaat van één al

gorithme trachten te verbeteren met een ander algorithme, weinig

resultaten leverden.

3e) Als R
3

= 0 en Vg =Dy voor een bepaalde Y, dan geldt ook, dat.,.
Vy'=Dy.
M.a.w. als er richtingen Z~Jn, waar~n de V en I)overeenstemmen, dan

wensen we, dat ook de nieuwe schatting V+ dit doet. Een aardige

eigenschap om te vermelden, doch R
3

= 0 is een te stri~nte eis.

4e) Als

Dit is wel de belangrijkste eigenschap, die ook zeer weinig voor

waarden vereist. Uitschrijving van het ééndimensionale geval leert

ons, dat door deze eigenschap V+ een schatting wordt van J):
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iJ ((3 +~(3) - @-([3)

~(3

Wanneer R
3 o geldt exact:

niet altijd worden vol-·Niettemin kan aan de voorwaarde À= K! )
daan en wel om de volgende twee redenen:

a) als V positief definiet wil blijven moet À positief zijn. Wanneer

V positief definiet is zoeken we het volgende punt altijd in de

richting van het TIlinimum, dus tegengesteld aan de richting van de

gradiënt met een hoek cf tussen + en - 90
0

, d.w.z. cos cp >0

~T Vg.
cos cp = >0V;;; VgTV VfJ-'
als ~T\I~>~d.w.z. als V positief definiet.

Wanneer~<0 dan eisen we, dat

minimaal wordt onder voorwaarde >t >0, waar uit volgt, dat

b) We willen voorkomen,dat dit algorithme evenals Newton-Raphson

bij vreemde configuraties op hol slaat. Bij extreem grote af

geleiden willen we niet, dat de Verg sterk verandert, kortom

we wensen dan het karakter van de Steepest Descent te behouden.

Dit resulteert ~n eigenschap 5:

5e) Als

dan

V positief definiet en
o

voor elke II

Het verloop van À als functie van Ö is weergegeven ~n figuur i-)
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iteraties

--...
K

/

, "
" /

II-26

i ~

/ ' ....
I , ,I" ....

+-,'--_(1----
I /

I

I /
I I
, dan ~s het minimum in n

-/

6e) Al s R3 = 0 en ~ = ~r
bereikt.

Zelden is aan de voorwaarde, dat e kwadratisch is voldaan, doch

dit geeft een indicatie, dat men minstens evenveel iteraties zal

moeten doen als er parameters zijn.

7e)
TDu

a) Als R
3 0 en o<oI..~ {j - <1 VOOI" elke Y:

!:1 T V l.(

dan ol. {L{j <q ~
urDu -{, I

elo1 0~ K+/ ~ gT V+g ex.

b) Als R = 0 1 <- uTDy
<[3 voor elL<.e u.en

3 yT V u

dan .1 <- 0
~(3 ~ ~

TDt.<

~f3en {.( -

t+ 1 UT VTy

aan de voorwaarden is voldaan en

dat 0< ~ Jf I <. (3
n iteraties bij kwadratische

Dit houdt in, dat wanneer
/ex...::::- (3 men zeker is,

Bovendien bereikt men dan ~n

functies het minimum.

Bovenstaande eigenschappen worden apart in gegeven volgorde ~n

Appendix A bewezen om de volgende redenen:
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a) In aangehaald artikel z~Jn de bewijzen summ~er beschreven met en~ge

kleine afwijkingen.

b) Deze methode dient goed gefundeerd te zijn, daar zij het meest ge

bruikt werd.

c) De niet geïnteresseerde kan zonder meer overgaan naar onderdeel J

van dit hoofdstuk.
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j) Vergelijking.

Wanneer de diverse schattingsmethoden tegen elkaar worden afgewogen

qua efficiëntie, dient rekening gehouden te worden met drie beslis

sende factoren:

Ie) aard van de te minimaliseren functie

2e) aantal parameters

3e) ruis.

ad Ie) In de literatuur worden vaak algorithmen vergeleken aan de hand

van de toepassingen van ieder algorithme op een ander systeem.

Enige normalisatie in deze is niet toegepast, hoogstens worden

de zuiver kwadratische vorm en de z.g. "Rosenbrock valley" wat

frequenter toegepast. Het is zeer twijfelachtig aan dergelijke

resultaten algemeen geldende conclusies te verbinden. Een eerste

vereiste is alle methoden met dezelfde probleem te testen en welke

keuze ligt dan meer voor de hand dan die van het onderhavige hart

parameterschatting. Wat resultaten betreft wordt derhalve ver

wezen naar hoofdstuk 111, waar men ook een motivering zal vinden

voor de keuze van de parameters.

ad 2e) Tot IS à 20 parameters bleek (in ons probleem!) de methode Gauss

Newton uitstekend te voldoen. Bij grotere aantallen werden fouten

geïntroduceerd door de matrix-inversie en te grote onbeperkte in

vloed van de gradiënt. Bij Davidon b.v. wordt de invloed van de

gradiënt aan banden gelegd door de grenzen 0/.. en (3.
De rekentijd van matrix-inversie is evenredig met n 3 (n = aantal

parameters), zodat de tijdsduur drastisch toeneemt met het aan

tal parameters.

ad 3e) Voor gericht onderzoek hieromtrent was geen mogelijkheid gezien

de beschikbare tijd. Effecten van de truncatieruis en tengevolge

van het samplen zijn af te lezen uit de resultaten in hoofdstuk

111. Wel kan verwacht worden, dat de methode, die zonder enig

voorbehoud de gradiënt hanteren, zeer gevoelig zullen zijn voor

fouten in de bepaling hiervan. Dit als ma~tgevend beschouwend

zijn toch enige uitspraken over ruisgevoeligheid in tabel jl ge-
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maakt. Vooral de quasilinearisering is als zeer gevoelig ge

kwalificeerd, omdat deze de (Q.N+) schat en niet de A~

In tabel j-) zijn ook andere aspecten van de schattingsmethoden

ter vergelijking opgenomen. De eigenschappen zijn zo gesteld,

dat een bevestiging over het algemeen gunstig is, zeker met be

trekking tot het hartprobleem.

Toelichting:

Methoden van Marquardt, Powell en Davidon zijn "asymptotisch" gelijk aan

Newton-Raphson, en in deze zin vrijwel kwadratisch convergent.

De Steepest-Descent vraagt meer dan één functie en gradiëntbepaling per

iteratie, wanneer langs de gradiënt het minimum bepaald wordt of wanneer

À in verband met het functieverloop gekozen moet worden. Hetzelfde geldt

voor de methode Powell-Fletcher en ook de methode Marcardt, wanneer de

straal van de hyperbol moet worden vastgesteld.

Omdat het kwadratisch fouten-kriterium gebruikt ~s, was het bij Gauss

Newton, Quasilinearisering en Marquardtmogelijk slechts een gedeelte

van de functionaalmatrix te bepalen.

Bij Marquardtkan ook de werkelijke functionaalmatrix gebruikt worden,

zodat de eis van kwadratisch fout-kriterium vervalt en de hypothetische

hyperbollen ook werkelijk hyperbollen zijn.
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HOOFDSTUK III: Rekenkundige Aspecten.

a) Err-brfunctie, functie- en gradiëntbepaZing.

op tb en eindigen op te' dan:

II b-Izie

(zie hoofdstuk I)

Laat het QRS-complex beginnen

fe

e = i [Cf- x)('i-~) otf
tb

x Afmet

en f.
J

f.
J

e

als matrix A bekend is en

als matrix A geschat moet worden.

Uitgeschreven wordt de errorfunctie: I
te te. te

e-= {J'tri. Jt - f~TRI oIl + ~ f ITF! TR I di.. a.1

1:10 tb tb
Nu staan er drie mogelijkheden open om ieder van deze integralen te

berekenen, nl. Ie) analytisch

2e) analoog

3e) digitaal.

hetgeen ook voor de gradiënt geldt:
te te T

~ ~ -f dTR~ di +f~ RTRt d/:... QZ

o~ tJ, (j ~ - tb à (9.

Analytische bepaling valt uiteraard te prefereren in verband met

de te maken fouten. Hiervoor komt evenwel uitsluitend de laatste

term van a-I en a-2 in aanmerking.

We schetsen de~entuele analoge berekening van de voorlaatste term

in a-I en a-2 als volgt:

he - ~ (t- r;) t

1(b-0~
hk (c- 0e k (-c- t) I
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~ - k{r-t)1
dr

*
k t t

h t
Y ( -z;)

r;- t #- -(6-r) e -
~ ~L< dï:

-'<.1.<
figuur a-I

Wanneer er n dipolen zijn, komt de berekening van de dipoolfuncties

en de gradiënt te staan op:

2 n integratoren

2 n vermenigvuldigers

n inverters

bovendien 5 n variabele instellingen b.v. servopotmeters of vermenig

vuldigers, die vanuit de digitale machine per iteratie zijn in te

stellen.

Voor de berekening van

zijn vervolgens nog nodig (zie figuur a-2):
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y.
I

Xi
~7T

1

m

y.
I

~
Q ..

'ti
1- );dX T

;'~j
0 rr d~. ~ di

~. ~ h. k. °l 1:. figuur a-2 m
ti' "J) J ti

Wanneer het aantal elektroden m bedraagt:

berekening sommators

vermenigvuldigers

potentiometers

berekening f~öT y eLf
d~ -

: lm n
mn

mn

sommators

vermenigvuldigers

potentiometers

De berekening van

vinden, wanneer per
f dXT

~ ~ ~ di kan gedeeltelijk sequentieel plaats-

dipool digitaal de potentiometers worden ingesteld.

Wanneer ook de matrix A geschat moet worden, dienen alle potentiometers

digitaal instelbaar zijn, terwijl dan alle instrumentatie voor de schat

ting van h vervalt.

Er zijn nu 4 gevallen te onderscheiden:

Ie) j ox ï
A constant, -==- y dto(Q. -

simultaan bepaald

2e) A constant, !èn:S.Ty dJ sequentieel bepaald
ó~ -
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3e) A te schatten, d~ ~ olt

(dX T
4e) A te schatten, ) J~ ~ dl-

III-4

simultaan bepaald

sequentieel bepaald.

Het aantal benodigde elementen wordt dan in tabel a-3 gegeven:

--
Ie ~e 3e ~e

integratoren t.n (IO) ~11 (IO) <11 (Ia) <'YI ifrP

sommatoren I1l11+-m+1 (IJ) tm1"1 (1) 1711'1 +m-+ I (Ig) mn tm + I (13J
vermenigvuldigers ~V1t 171+",11 (~~ <'h +~m (tl) ~ /'I tm + "'11 (t.8 <'h +tm {16

inverters 11 ($j .., (5) 11 (5) ho (sj

variabele pot.m. 5h (5) S-11 +- m (t8) ..vn + ~",l'J (Só .qh r 1"111 + m (38

vaste pot.m.
.e""~ (30) }7111 ( IS) 0 (0) 0 (0)

tabel a-3 !IE

Vooral het aantal vermenigvuldigers en instelbare potmeters gaat de

capaciteit van de beschikbare analoge rekenmachine te boven. Dit te

meer, wanneer voorzieningen getroffen moeten worden om de Gauss-kurven

niet vanaf t = 0 te genereren, omdat de kleine waarden~t = 0) zeer

onnauwkeurig instelbaar is.

Bovenstaande overwegingen leiden er toe de betreffende integraal digi

taal te berekenen. Dan is het qua nauwkeurigheid aan te bevelen ook de

laatste term in a-I en a-2 door sommatie te bepalen. Een benadering van

een continue functie door een functie, die gebiedsgewijs constant 1S,

is natuurlijk nooit exact. Wanneer beide integralen door sommatie be

naderd worden, vergelijkt men in feite meetpunten van de functies op

bepaalde tijden en dan kan de error wel degelijk nul worden. Uit het

• oogpunt van rekentijd is niettemin de laatste integraal analytisch be-

!IE De tussen haakjes geplaatste getallen hebben betrekking op

n 5 dipolen
rn = 3 elektroden
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paald. R) Voor 25 iteraties bij de methode van Powell-Fletcher leverde

dit een besparing van 45 minuten naar 30 minuten rekentijd.

Wanneer er N samples van het signaal y. genomen worden, dan is de
~

geminmaliseerde errorfunctie:

T
~ (tb-l-.L.dT) y{h-t"f~T)+

:#['-.,.16r) 1i Ty db •...fAT) +

oe Ir
-/-_..[ ;~ Ft TRI dE __ . . . . . . _ . _ a. y

LJ.T=

de
-=::

0(9.

N

e -= ~ ~T L..
..1=1

N

-~T2. yT(htJL:l.T)
..l-=f -

00

+- i -L /TpTp I oU

te - tb
N

N

L::t. T 2..
!=t

"eJII

De fout, die we introduceren door de integraalgrenzen van de laatste

integraal naar oneindig te verplaatsen is volkomen te verwaarlozen,

zolang de toptijd van de Gauss-curve ver genoeg verwijderd is van

tb en te' Tijdens de schattingen is dit steeds gecontroleerd en juist

bevonden.

De oorspronkelijke integraal f~~ dt is voor het schattingsproces

zelf onbelangrijk. Slechts als referentie is zij nuttig. Typerend voor

de gevonden benadering is niet de absolute fout, doch wel een inter

preteerbare relatieve fout, gedefinieerd als:

J~-6)T{:t -K) dt
J:tT:t dt

............ '. as

*) Het is wellicht mogelijk door een meer sequentieel werkschema op te

zetten wel toe te komen met de thans beschikbare analoge componenten.

Zo kan b.v. ~~ dt analoog eenvoudig bepaald worden
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Deze formule duidt in feite de gemiddelde relatieve afwijking in het

kwadraat aan over elk tijdstip van de benaderde functie met de gemeten

signalen. Het zal blijken dat een e van + 1% zeer haalbaar is.
r

b) Keuze parameters.

Het zou een gecompliceerde zaak worden ook te trachten de parameters

te schatten, die de elementen van A bepalen. Wanneer matrix A geschat

is, kan men uitsluitend hiermede achteraf eventueel hier op ingaan. E2n

extra voordeel is bovendien, dat de matrix A zuiver kwadratisch in de

errorfunctie voorkomt. Wanneer we met Newton-Raphson uitsluitend A zouden

willen schatten, dan hebben we deze in één iteraties lag reeds bepaald.

Ook bij de methode van Davidon ~s het voordeel van het kwadratisch zijn

in de parameters reeds naar voren gekomen.

Door dit motief zullen we ons laten leiden bij de keuze van de andere

parameters.

De coëfficiënt h van de dipoolfunctie is geen probleem, daar deze lineair

in x dus kwadratisch in e voorkomt.

De parameters, die de breedte en de toptijd van de dipoolfunctie bepalen,

komen geenszins lineair in x voor. We kunnen evenwel proberen de coëffi

ciënt van de lineaire term in de Taylorreeks groot te maken ten opzichte

van de andere termen.

h e e

Het is duidelijk, dat ~n deze beschouwing b gelijk staat met k.

èJh
l1

Dit is ongunstig: de coëfficiënt wordt groter met de hogere orde als

t>I.
I •

Door te stellen b = ---~of een andere funct~e en de betreffende onaf-
0-

Aankelijke variable als parameter te kiezen, kan wellicht voordeel be-

haald worden. Door uitschrijven blijkt dan, dat het in die gevallen

nuttig is, dat k «1 is.
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Hetzelfde geldt voor de c in cte

Differentatie naar -c geeft:

d
~ lb-r)~ ~ (t- 0

Z

e 1-<.11-[;) e-
Ór:.

Beschouwing van de hogere afgeleiden leert ons, dat het ook hier gunstig

is wanneer k «1.

Desondanks geven bovenstaande beschouwingen we~n~g indicatie, dat al-
l 1.-.dus een drastische verbetering zal optreden. Hoogstens kan k = lu ~

gekozen worden. Niettemin houden we ons aan de oorspronkelijke beschrij

ving, terwijl de mogelijkheid open blijft, alsnog deze veranderingen aan

te brengen. Dan is de error allesbehalve kwadratisch in k. en ~., hetgeen
J J

de oorzaak kan zijn, dat naiteren met Gauss-Newton, nadat Davidon vrijwel

het minimum bereikt had, toch in divergentie resulteerde.

a) Maximum aantaZ parameters.

Ook hier is slechts een vage aanduiding te geven, die evenwel aardig als

vuistregel gehanteerd kan worden.

Stel, dat we drie elektrodedignalen bezitten, die zoveel mogelijk van

ruis ontdaan z~Jn en ieder 100 m sec. duren. Uit figuur I d-I blijkt,

dat frequenties boven de 50 Hz volkomen te verwaarlozen zijn. Volgens

het sample theorema van Shannon bevatten samples genomen om de 10 m sec.

in principe alle informatie van net signaal. Dit noudt in, dat we ~n

feite over 30 meetpunten beschikken, welke door 30 vergelijkingen ge

simuleerd worden. Over het algemeen kunnen hieruit hoogstens 30H)

onbekenden worden gelost. Wanneer we derhalve de 15 elementen van A en de

parameters van de dipoolfuncties allen schatten, een totaal van 25, hebben

we de bovengrens van het aantal parameters wel bereikt. Slechts + 16% van

het signaal wordt dan impliciet gebruikt om ruisinvloeden te verzwakken.

Een poging schattingen te doen dan een 20-dipolenmodel mislukte dan

ook grandioos.
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dj Schaling.

Op blz. 11-9 ~s reeds vernoemd t dat de eigenwaarden van

evenredig zijn met de assen van de

hyperellipsoide dicht bij het minimum.

Teneinde in de hoogtekaart geen langgerekte kloven te doen onstaan,

proberen we zoveel mogelijk de hyperbol te benaderen. Daartoe zullen

de eigenwaarden niet te ver uiteen moeten liggen. Voor verschillende

waarden van de parameters zijn de eigenwaarden bepaald van

J:f
oin ~ • Er staan ons twee wegen vrij te

schalen, te weten:

Ie) De amplitude as: ieder elektrodesignaal kan met een factor ver

menigvuldigd worden. Dit houdt int dat we in de errorfunctie niet

langer de identiteitsmatrix als weegmatrix gebruikent doch een dia

gonaalmatrix met de betreffende factoren.

Ze) De tijd as: nemen we voor de T. als eenheid s seconden t dan moeten
~

de k. vermenigvuldigd worden me t '/05 <. .
~

In tabel d-I zijn de eigenwaarden opgenomen voor 6 gevallen, waar de

matrix A wordt medegeschat:

Ie) Met gegevens ontleend aan lito XV

(opneemsysteem referentie rechterzijde)
k. 100 k. ""'C.: = O. 1 -C.)
~ ~ ~ ~

Ze) Eerste r~J van A met la, de Ze en 3e rij met 100 vermenigvuldigd.

3e) Nu -C.
~

la "'C.
~

k.
~

= 0.01 k.
~

4e) Als Ze met ~i O. IT. en k.
~ ~
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Se) Schaling toegepast zoals Marquardt (zie lito VII).

Principe: als

dan
W;o :=

'J

w··'J

-1
W~D

Zodat de parameters geschaald moeten worden als:

In ons geval, wanner B

Wij -=

10·. b.·
l! JJ

(
uit substitutie in alle formules)

afgeleid in hoofdstuk 11

TA A, wordt

j Ui d dl:
o(3' d~'

Met volledige inductie ten aanzien van t kan dan eenvoudig bewezen

worden dat I'IJ i; J ~ 1 en Wjj = I. Volgens de literatuur over

deze problematiek is dit een gunstige verdeling, wanneer de betreffen

de matrix geinverteerd moet worden.
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® or o. I 9 - 0.29 - 0.15 - 0.15 + o. 019

R - d.008lJ f 0.08t + o.ot> +0.001 6 I- 0.0 I I

+ (J. 0 Cl 18 of- 0.0 10 'I- 0.0062 '" 0.0 0 5~ + o. 0 '3

"[; 1.5" 3.9 <t.b 6.1 5'.1

t< 3.3 0.83 0.59 0.81 1.6

Qè) @als Ie ~pl· (3è)

a~ '- 10 7# a.Ji 0.16 "Jeb: j~e

Zie bovel1 C?-lj '- 10 () ~ aol.j 7:; 107tT:;. -
Cl.!) . - 100 * a,J'j k· . - 0.0 I If- kjI

O. bo I
o.lo *10

3 o.qV'Jf: lol* fO

o. 60
I o 86 7'< (O~ 0.10 101.,. (0 .,.

0.60 I o. IJ. .,. 10
~

0.13 >l\: 10 b,IE- fO

o. l<t
I

0.83 '* 10
I 5

IE fO O. Z.3 11: 10

14
I

0.67*10
I 0.6 y 11:

to. Jf 10 10

I
o.t~ * 10

I o. r;z ;ll: 10~O. ((I >\ 10

0.58
I

o. 3~ 'It (O~o. 95 '* 10

O. ot 9 If '0 I IE 1(; (0
2o. g3 O.

O.lglflO
I

I/( ft: lO~0·93 o.

o. 11 * fO
/

/3 ;\- 10
2

O. 31 o.

o. <1 0·99 o.I<'1t lot

o. <'1 0.9 0 0.9 3 11;10
/

O. 60 * (0-
1

0.S9 o. "1 I * fO
I

O./V,lfIO-1 0.35 0.1.(5'.,. 10
I

o.60~10-1. O. 31 O . .<Ó7fIO
I

0.1i( "f (O-z O. ~I.t 0./3*10
/

-.2
o . .q I *10

-I
0.53o. I <t * 10

0.38 >lI 10- 3
o.331t10-1 t -to. "ttf fO

O. 'V ~ 10- 3
o. I b * 10-1 8 -I0 . .< ?C 10

0.81 -x fo-f o. Yf ~ 10-2.. o. / S' >t 10-1

o. :51 1# 10- f O. ''1 :K- 10-1. o. SJ '* 10-ot.

o. ~-l ~ 10-S" -3 -2,.
o. 1"'- 1/- 10 0.18;1;(0

O, ~7- tf 10- 5 0./'3.,.,0
-3

O. <;-g Jf
-3

fO

0.ll'1'<fO-
6 o. ~ '5' If 10- I,- O, ZI 11: -3

/0

O, 9i * 10- 1 -S'
O. I ff * 10- r0.35"11- 10

ta be I . d t Ie
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({;J - o. /5 +- o. g~ +- 0.51 + o. '<0 - 0.36

R + 0 . .<3 - o. f. 3 - o. if3 - o. I} + O. 1/

+- 0.56 - 0. / .y - 2..01 - o. sS" + o·~9

r ~.O f. 0 5".0 1-0 6.0

k o.er I. <'0 I. ~o ~.80 0.6;
(fe) (b-~ J&2

0../ S ~e me/;: Cl/oS .<e. hiel;
7;. '- o. I l; Sc~a.lina VOlaeK.5 zie bovel1, .-
k i Ui f'1Qrqu-a ydt.

,
$c.h.~ liYl.q.- 100 n-t e c:

o.8q'ltlO
3

0.5/ 7E ((J I cJ.fq1f-Io'

O. '3 ~ /0
3

0.36*10
1

O.3<-~/ol

6.67 * 10
.t

o.3~* 10
1

0.307E 10'

o.t3'X 10 :J.. o. <1 7f 1(/ o.~6*101

0.15 >lf 10.1,
/

O. 'q * (/) 10.'<0 >lf /0

o.5"g / O.IJj(;lo l
o.ltlflO

O.St o. '<"lUO' o. 1.3 If 10/

0.43
I

6. '3 7f 10'O, ,/ '*10

o. / Z- O. 10;1/:- lOl O.'~ *10
1

0.10 O. Bo 0.90

o. 89 ~ to-/ o. ti 0.8'1

o.7-g* 10-/ o.~g o. ::,-g

O. <-'5 1't 10-1 o.<t.t 0. r5
6 -I

0 . .3 / 0.3 S-t!). -< * 10

O. ,~ >li 10- 1
CJ • .to O. ~8

O. "51> ti< 10-2- O. IJ O. ~o

8 -3 o . 8 ~ 7f- 10- / O. I ~O. / ,l(- 10

o. 1 2. ~ 10- 3
o. 38 * (0- 1

0.;.3 >f 10-1

o.81 Iflo- it -"z o. 3S" trIo-ID.<.37'r-lo

o./~*Io-t 0./3 *IO-,z o. fl8 * 10-
1

o. 3t jf IO-b o. efY tt 10-3 O.~I * 10- 1

~ - t 0.3/ ;lI( 10-3 o. ' :3 ~ 10-1O. gltlo
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6e) Toepassing Frank-Iead-system met resultaten voor patiënt 6057

zie hiervoor hoofdstuk IJl-c. Schaling volgens Marquardt is ook

hier toegepast.

De verhouding van de grootste pool tot de kleinste is:

Ie) 108
2e) 10

8
3e) 1010 4e) JO II Se) 106 6e) 105

Hieruit blijkt duidelijk, dat in double precision (d.w.z. 14

significante decimale digits) moet worden gewerkt i.p.v. met

single precision (7 significante decimale digits).

Het is tevens een fraaie controle op de bepaling van (zie hiervoor

appendix B), daar nu de bewering gestaafd

is, dat de matrix positief definiet is.

Zoveel mogelijk is de grootte orde van 2e) aangehouden.

Ten Se) biedt wel voordelen, doch ten koste van geheugenruimte en

rekentijd. Wel is de superioriteit van het Frank-Iead-system hier

enigszins aan te geven.

e) Convergentiegebied Gauss-Newton.

Kriteria voor het convergentiegebied voor meerdere variabelen zijn

wel vastgesteld, doch praktisch onbruikbaar. De gangbare methode

daarnaast is zuiver experimenteel: tast alle punten binnen een hy

perbol rond het minimum af en bepaal de maximale straal waarbinnen

convergentie optreedt. Dit vergt enorm veel werk. Resultaten voor

beginschattingen zijn te vinden in hoofdstuk IV.

Wanneer de onderlinge beinvloeding van de parameters niet al te

groot is, kunnen we een idee omtrent het convergentiegebied krijgen

door dit per parameter te bepalen.

Dit l.outer als suggestieve illustratie. Bepaal dan de functie:

(J N+I = ~N+I ((l;~ h) _ '. el

(/(~~U:U)~[#Uy-x)Jie~
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N
door y als functie van b en x als functie van S in e-2

te substitueren.

Ie) parameter h: y = h f(t)
N

x = h f(t)

e-.:!

Jrhb { hAh -hN !(h1d f h
!rlfi)) ~ cll: -

I
I
I
I
I D

11,

In e2:

I
1
\ 0

Ik

(h = I -c= 0)

Su.Io$t);u tie

k

I
I
r----1---<
I
I
I
I

2e)

J
I,
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2
(t-.)

2
3e) parameter .: Y = e

_ (i-7:0~

~ - (t-r: N\ e. Z
d(;N - .;

(h = 1 k = 1)

In e-'< :

rJ +t
-C =

N
r:

rN~1

I

I

t
I
I
Iz: 0

r;N
~

-z:; ~~ 3r;- <0; fiï: bl:

Voor- a./le drie de pa.rameter.s Jeldt:
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fJ EZe ktrodesys tem.

Uitsluitend metingen volgens Baaten (zie lito XV) kunnen direct

ondersteund worden door gegevens omtrent de matrix A.

Dit systeem maakt gebruik van 4 elektroden, te plaatsen op de

rechter- en linkerzijde van de borst ter hoogte van het sternum,

de nek en het sternum.

Als referentie-elektrode wordt gebruikt het sternum of de rechter

zijde.

Aan beide referenties kleven bezwaren te weten:

Ie) rechterzijde: de signaalgrootte verschilt onderling zeer veel.

Het signaal sternum is een factor 100 groter dan signaal nek.

D.w.z. het signaal nek zal door het schattingsalgorithme nauwe

lijks gebruikt worden. Invoering van een weegmatrix heeft hier

bij geen zin, daar het absolute ruisniveau voor alle signalen

even hoog moet worden geacht.

2e) sternum: De drie signalen zijn vrijwel hetzelfde opgebouwd.

D.w.z. dipool 5 (rechterkamer) is in alle signalen zwak vertegen

woordigd en zal derhalve moeilijk geschat kunnen worden. zie

figuur f-I.

Teneinde deze laatste onbalans te vermijden 1.s een "orthogonaal"

afleidsysteem te prefereren.

Het Frank-Lead-system claimt deze eigenschap~)

Helaas zijn dan geen gegevens bekend omtrent de matrix A.

Aangezien de gegevens omtrent A toch altijd zo onnauwkeurig zijn,
alS

dat zij slecht~eginschattingkunnen worden aangewend, zijn wij

ook hier tot een grove benadering overgegaan. Verplaatsing van de

dipolen naar de oorsprong en ontbinding langs de X-, y- en z- as

levert de dipoolcomponenten, die volgens Frank een bekende over

dracht naar de elektroden hebben. Aldus vinden we voor matrix A:

-22.1

33.8

129.7

106. I

-68.3

-51. 6

61.4

-47.7

-111.3

4.4

4.2

-135.6

44.5

62.0

111• 3

R) Ook wat de eigenwaarden van de tweede afgeleide van de errorfunctie

biedt het Frank-Lead-system voordeel, zie sub III-d.
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In figuur f-I zijn de gesimuleerde elektrodesignalen gegeven:

rechts systeem Baaten met referentie sternum

links systeem Frank

Wat betreft de vergelijking van de reële en gesimuleerde ECG's wordt

voor Baaten verwezen naar literatuur XV en voor Frank naar figuur f-2.

g) Programmatechnische opmerkingen.

Van het meest gebruikte programma' s is in appendix C een list gegeveil •

Het is vrij zinloos alle programma's in extenso te behandelen, zodat

met enige kanttekeningen wordt volstaan.

De bepaling van de functiewaarde, gradiënt en functionaalmatrix (zie

appendix B) geschiedt vrijwel altijd is een aparte subroutine (FG).

Ook de term

dt wordt in een aparte subroutine berekend

(YVERG),

gebruikmakend van een y-genererende subroutine (YGEN), die het

elektrodesignaal simuleert of digitaliseer.d.

In het algemeen zijn alle matrices, voor geheugenbesparing en reken

tijdverkorting. vanwege hun symmetrie in een eendimensionaal array

voor de helft opgeslagen.

In QUADANTOT worden alle elementen van A en de ~ en L vector geschat.

De beginschatting van de inverse functionaalmatrix is de identiteits

matrix.Het is eenvoudig in te zien, dat door plaatsing van nullen op

de diagonaal hiervan. de betreffende parameter niet meer geschat wordt

Vandaar, dat dit een universeel programma is, waar naar behoeve para

meters geschat worden. Bovendien kan men door plaatsing van getallen

o <ei «1 bewerkstelligen, dat bepaalde parameters aanvankelijk wei

nig worden veranderd.

Bij de programma's. die de methode Gauss-Newton vertegenwoordigen,

bleek het gunstig een coëfficiënt voor 4~ in te voeren, welke aan

vankelijk klein positief is en met het iteratienummer toeneemt tot 1.

Evenzo is het aan te bevelen, hier grenzen aan de parameters te stel

len: wanneer k b.v. negatief wordt of ~I, dan wordt de beginwaarde

weer aangenomen.
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HOOFDSTUK IV: Resultaten van schattingsalgorithmen.

a) Gesimuleerde QRS-complexen.

Alle schattingsprogramma's zijn allereerst getest met gesimuleerde

QRS-complexen, teneinde een idee te krijgen omtrent hun betrouwbaar

heid, convergentiegebied, convergentiesnelheid en ruisgevoeligheid.

Tevens geeft dit een indicatie omtrent de ligging en het aantal re

latieve minima van de errorfunctie alsmede de correlatie tussen de

parameters onderling. Wat is bijvoorbeeld de gevoêligheid van de

schatting voor de resterende parameters, wanneer de elementen van

de matrix A bekend worden verondersteld binnen een bepaalde nauw

keurigheid. Zo'n "gemeten" element kan dan b.v. 10% afwijken van de

werkelijke waarde.

Wanneer men een plot van een QRS-complex beschouwd, kan men de matrix

A en de vector h interpreteren als de hoogte van de Gauss-kurven, die

samengesteld het gemeten signaal dienen te beschrijven. De toptijden

zijn eveneens eenvoudig te onderscheiden, maar de vector ~ levert

hier moeilijkheden. Wanneer k. = ~< dan is de grootheid ar.
~ V~ ~

I

recht evenredig met de breedte van de Gaussfunctie.

Vandaar dat in grafiek a-I de functie ~2 ~s uitgezet als hulpmiddel
I

om de komende resultaten enigszins als fysische grootheden te kunnen

interpreteren.

De tabellen zijn niet als appendix doch naast de beschrijving van de

resultaten opgenomen, om onnodig gezoek te vermijden. Het volgende zal

daarom een droge opsomming worden, die evenwel voor elk progranwa di

rect toegankelijk is door de gestandaardiseerde beschrijvingsmethode.

De lezer kan bladerend zonder moeite de voor hem belangrijke en in

teressante gedeelten destilleren.
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IV-3

a-l) QUAFUNC (enkele prec&s&e d.w.z. ? decimale digits)

Schatting van h en k

Methode: Gauss-Newton

Matrix A van Baaten, referentie sternum (zie lito XV)

Beginschatting: alleen k. = 0.01 afwijkend.
1

y in continue vorm gesimuleerd, d.w.z.

zijn analytisch bepaald.

na 4 à 5 iteraties is het minimum vrijwel bereikt.

be~ i", 6JcattiHj ~Gt ~ !'la tO lOe ... ke Iq I<e

itera6ie6 ;ter4Üe~ WtUl. ~t:Áe 1'\

h, fO ~.OOI ttn f OOo.v1 3 4:0

h.t 10.0 g.g06 0 9 /0.0102./ / 0.0

h3 10.0 lo.og/o5 j. tJ5 Y81f3 / 0.0

h't / o. () 9. 8'3) 'to.t / 0.0 / fJ J 8 / 0.0

h5"" f5 -Y. 60 t. :< g5 f "1.1( 6'!5J v.5

kJ 0.0/ O.0'330~..z. 0.0.330 't1 0.0:33050

kt 0.0/ o 008:<680 o. 0082.. ~t 0.008:l6S

k3 0.0/ 0.005818 0.00 f>fj ~J o.oo5'gIO

kt 0.0/ 0.00865'6 0.0081 :3 9 o.oo8JYO

k5 0.0/ 0.0 /54 '.3 0.016395" ~. 0 I I fOO
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IV-4

a-2) QUAFUNC (enkel precisie)

Schatting van ~ en ~

Methode: Gauss-Newton

Matrix A van Baaten, referentie sternum

Beginschatting k. = 0.01 h. = 5.0
~ ~

~ in continue vorm gesimuleerd d.w.z.

zijn analytisch bepaald

na 7 ~eraties ~s het minimum vrijwel bereikt.

beB Î"- ti Gt '1 #IA ,to lIJ e .. k e.11;1- t< e.

;5 cl.. t4 H j' ti S i tel"a. tie5 ;teY'Q, ties W a,a. rol e '"

hl §.o t. ()()O I ~ ~ Ir. 000 :3 ~o «.0

h~ 5.0 9·'Jfjo 6gt.. g.g813gb 10.0

h3 5.0 10.011;)-7-9 10.ot800o 10. °
hy 5.0 g. 989 ~fi8 9.g Bl 0 6, , 0.0

hs 5.0 ~.1(88 ~tf 4.~lbo~!J 4:5

KI 0.01 0.03.3 055" 0.0'3305"/ o.~ 33050

[,(.1- 0.01 0.008.2 6tT 0.00 8265" 0.008 <. 65

k3 O. () I 0.o05BoJ 0.005'9 03 o.ootJ-S 10

ky 0.01 0.0013735 0.0081- 39 0.008 t YO

Us 0.01 0.0163'<5 0.0 I t3!2.- 0. 0 / 61.(00
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IV-5

a-3) QUAFUNC (enkel precisie)

Schatting van ~ en ~

Methode: Gauss-Newton

Matrix A uit Frank z~e pagina 111 ..•

Beginschatting k. = O.O}
~

h. = 5.0
~

~ in continue vorm gesimuleerd d.w.z.

zijn analytisch bepaald

na 4 iteraties is het minimum vrijwel bereikt.

Opmerking: het resultaat met de Frank-afleiding ~s aanzienlijk

beter dan die volgens Baaten uit a-I en a-2.

be 9 i",- 1\ Cl ~ l1a -to ~e/"'kel'fl<l!

5c./"4 b t,' K3 de~Cl /;i~5 ib-era l'e.s Waa./"'cJ.4!k

h, 5".0 '3. 99g i. 'ig 3.ggg3Bb 'Y. 0

h<. 5.0 9 ·99 &885 /0. 00 () 0 0 10.0

h3 5.D 10. 000 ~o 10. ooo~o / 0.0

hr 5.0 g·ragg b38 '0.00001 10. ()

~5 5.0 't.500~fit. .y 5'00008 {t,5"

k, 0.0/ O.P33 0 ~ f 0.$33050 0.03305"0

K.( 0.0/ 0.0082. 61 0.oo8~ t S o.o08Z bS

k3 0.0/ 0.00 5'"905 0.005"9' 0 6,005'9/ 0

ky (). 0/ 0,00 8 t '33 0.00 til ~o o.008JYO

Us 0,0' 0.0 , bIr ol 0.0/ t 4'00 o. 0 , t't 00
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IV-6

a-4) QU~FUNC in double precisie geeft voor de gevallen a-l t/m a-3

geen merkbare verschillen.

Een niet volledig bekende matrix A ~s gesimuleerd:

d.w.z. het schattingsprograrnma gebruikt de A zoals sub a-I, a-2

en a-3, doch de gemeten functie y wordt gesimuleerd met een ma

trix AR zodanig, dat

met À= 0.1

j 1, •••••• ,5

Gevolg: het algorithme convergeert wel naar een minimum, wat

echter in het geheel niet lijkt op het werkelijke minimum.

Deze fout is meestal detecteerbaar, omdat in dit gevonden

minimum één of meer k-waarden negatief worden, hetgeen natuur

lijk niet meer aan ons physisch model beantwoord. Bovenstaande

is duidelijk een indicatie, dat matrix A vrij nauwkeurig ge

kend moet worden, om werkelijk goede schattingen te doen.
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IV-7

a-5) QUAYUNC (dubbel precisie)

Schatting van ~ en ~

Methode: Gauss-Newton

Matrix A van Frank

Beginschatting vrijwel werkelijke waarden

Z in gediscretiseerde vorm gesimuleerd d.w.z.

<:::: J~T .. b ldL ~ Y z~Jn epaa
t 0(à-

120 samples per signaal~géén ruis.

Na 3 iteraties minimum bereikt.

Opmerkingen: quantiseren van Z, terwijl ~ continue is,

belnvloedt de schatting van ~ en ~ nauwelijks.

be:=t;\Il- 11C( 3 Wel"'kelgke

~"~4. tti~H{ ïbel'"t>. f{e 5 W Q.Q. rpLe ...

h, '9. 0 3. 99El [J fj ti ~.o

h,t {(J. 0 g.e9939 3 10.0

h3 10.0 10.00002. 10.0

hl( 10.0 ItJ.O()OOI 10.0

kg .1(. S 11ggg83 4'.5

kj 0.03 0.033050 o.a 33 O!;)-O

kz 0.008 o.o08ZbS 0.00 ~ ot {~-

kj 0.006 0.005"9/ 0 o.oo5'fj I 0

kt 0.0°9 o.oo~?~O 0,00 91 ~o

L<~- 0.0/ 0.0 I t joo 0.011'100
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IV-8

a-6) QUAYUNC (dubbeZ precisie)

Schatting ~ en ~

Methode: Gauss-Newton

Matrix A van Frank

Beginschatting: vrijwel juist.

y in gediscretiseerde vorm gesimuleerd

120 samples per signaal, géén ruis

Een niet nauwkeurig bekende ~ is gesimuleerd:

d.w.z. het schattingsprogramma gebruikt een ~ ,

die afwijkt van de ~~ waarmee y is gesimuleerd.

M~~=~~~~l~gg~=~~=~g~Q=illgg~~~~~~~=~gg~_h_~~=~

en verandert na 5 iteraties niet meer.

7:, 15.0 * 15".01:,

T.t. fO.O r
2

?f 3q.o

r3 f~.o tg~ ft.a
"[;~ 60.0 T~" ,{ 1.0

T::1J 5"0.0 "Cl ~/. 0
beo i H - "'0- -s l(J ..... ke L:iKe.

<~ ,., I MD i~· ..... t,·.",
h, 4'. t)

~

~.[fqG"~'f ~.o

h,t [0.0 10.b95"15" 10.0

h~ [0. 0 8.3~1I33 10.0

hv 10.0 10.I8[tb 10.0

115 V. f:>- 4'. <t {00 .." l' r. fi
1.<, 0.03 0.0310'9 0.033050

KJ. 0.008 o. 0080'~ o.oo8.t..6s-

K3 0.00 t 0.0052.<.g 0.005"1310

/,(1' O.oog o. O()'J.'1- 5'6 0.008 f. Vo
k:>- O.Of 0.ol8 I f7- 0.0161.too
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IV-9

a-?) QUAYUNC (dubbel precisie)

Schatting!!. en !:.
Methode: Gauss-Newton

Matrix A van Frank

Beginschatting: k. 0.01 h. = 5.0
~ ~

X in gediscretiseerde vorm gesimuleerd.

120 samples per signaal

met Gaussische witte ruis:

Ie maal: startwaarde ruisgenerator

2e maal: " "

23

261

spreiding van ruis is 10% van de maximale uitwijking

~n de elektrosignalen.

la iteraties.

bef} ik - :$/;'u-b vJ. .$I::a rtw. vJel-' ke tg i<.e

<5c,ha. tt i 1-1[f YLc.i6~eM. :::: .t3 Yu.,iOSfJei1. =- Z/I Wa.a rde ...

h, $0 3·9 316 .t4' 3.5/35"611 4.0

h, 5.0 10.1(8 17;;/ 10. 'S5'3 <3 10.0

h3 :;;-.0 g. tg7 "5J g.3fjtTg80 10.0

h'l 5.0 10./l rI 8 10.46 161 [0.0

hs- 5.0 f. 3 05"81 b 3. g5l8g8 {S

~, 0.01 o.031R..oJd 0.0.1. 8 ..2 OS tJ.0330S0

k.~ 0.01 0.ooS3gt~f 0.00/2.- 68 0.oo8~ Is

k3 0.01 0.005"8 BI 0.0010 b-g o.oo5"B'O

kf 0.01 o.008o/.tg o. 00 8.y o..G 0.00 ó'}<to

ks- 0.0 I 0.OZog58 0.01 {o 61 o. o~ / ~ tJo
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IV-IO

Schatting ~, ~ en I

Methode: Gauss-Newton

Matrix A van Frank

~ in continue vorm gesimuleerd

na 5 iteraties is het minimum bereikt

+ 20 seconden per iteratie

k6i~- t\a. S- U) e ... ke l'i u. e.

oS "h,Q.U;~ 9 iteV"a. t;e6 \'ûQQ. role '"

h, 0.5 .............. ". ~.......

h<.
'-.

1.0 '-ti /.0
~

h3 t.O t; ,.0

hy /.0 "t 1.0
~

h5 0,5 5- o.YS

U, 1,0 ~ 3.3050

I

o.8~b5Uz '.0 V)
I \

1

/'<3 ,.0 ::::::s 0.58 10.....--..
I )

kt- ,.0 0.8;'(0

(.,<S- /.0 l-lj
/. {/fi)O

r\
H

I. 5'C, /.5

7:<. ~.O
\- -:3.,9
r \
'-.J

t.t"'G 3 4.5" 't"

'Cf 6.0
X /.,
1\

"'[;s- 5.0
l-lj

5.1
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IV-II

a-9) QUAFINT 1 (dubbel precisie)

Schatting ~, ~ en l

Methode: Gauss-Newton

Matrix A van Frank

~ in gediscretiseerde vorm gesimuleerd

na 5 iteraties is het minimum bereikt.

100 samples per elektrodesignaal.

begil'l- nOl 5" We t-"ke tg ke..

e5cJa tbtkfj itev-a Les uJ aa. r cl. e ."

hl 0.5" o.-YOOOfjl O.t'

hot 1.0 o·gg3g-vb 1.0

hg 1.0 1.000333 1.0

hf t.O o.ggg819 1.0

kt> O.S o 1(50065 O. -<'5

kl 1.0 3.31 2~ 3.305"0

k~ /.0 0.82. 61 0.8<.65

K3 1.0 o.5'g / Z o. ~g '0
'1

kt 1.0 o·!Jf~/ 0.811(0

ks- 1.0 ~. 6'tot. I. b'f 00
1<

c, 1.5 /.50005' 1.5

I:t, 4'.0 3.agjl.f 3·3

-r;3 't.t y.600 3 9 ~.I

r::r /0 6./ 001 f- 6.1

r::s- 5'.0 5".0 gg g3 5./ IJ
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IV-12

a-10) Sub a-9) is een enigszins afwijkend m~n~mum gevonden, hetgeen

te wijten is aan:

Ie) discretiseren van het signaal

2e) integreren over een begrensde tijd.

Wanneer 1000 samples per elektrosignaal genomen werden, trad

weinig of geen verbetering op, zodat bovenvermelde fout vooral

aan 2e) te danken is. Bij de werkelijke QRS-complexen zal dan

ook over een zo groot mogelijke tijd worden geïntegreerd.

De convergentie bleek voorts sterk afhankelijk te zijn van de

gebruikte matrix A. De volgende gefingeerde matrix bracht weinig

resultaten:

A

o

o

o
o o

o

In vele gevallen divergeerde de oplossing met bovengenoemde A.

Dit was evenwel te verhinderen door ~n de formule, die de metho

de. Gauss-Newton beschrijft een À op te nemen:

met
1À=

VNtoi
ï

-N + 1

waar Ntot totaal aantal iteraties

N iteratienummers.
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IV-13

a-ii) QUATOT (dubbe l precisie)

Schatting A, ~ en ~

Methode: Gauss-Newton

Matrix A gefingeerd zie sub a-9)

~ in gediscretiseerde vorm gesimuleerd

geen ruis

100 samples per elektrodesignaal

na 6 iteraties blijft resultaat stabiel.

beq;1'I - ~~ 6 We ... l<e (ij Ke.

"CkAU il'\q ;te I"a /; ,. e.5 waar-oleh

0.., , /.0 I. 0005"99 1.0

a..t I 0.0 0.000 flg 0.0

a.~, 0.0 O.OtJo 111 0.0

Q,2 0.0 a.tJo 180.3 0.0

a.~.t. 1.0 1.000058 1.0

Cl SZ 0.0 0.00.1(5"9,;" 0.0

Gl/3 0.0 - 0.00 ~t60 t>.o

a.t3 0.0 -0.008bo/ 0.0

'lS3 1.0 0.885.'18.1- 1.0

a,<- '.0 1.00Ig;'1 1.0

ct.,t .y 0.0 0.00/~6z 0.0

q3~ ".0 -o.ooobgy 0.0

Gl/S 0.0 0.00 -tt4 ~ 0.0

qlS 1.0 /.013gl(3 /.0

Glss 0.0 0.000 6'15 0.0

k, .3.0 3.316 !JÓ{ 3.30tro

f..<.l o.i o.83.f,~ 0.82.ót>-

1.<3 0.6 0.5'9 0 7 O.5"fJIO

"Jt O.g 0.8) 4~ 0.8J/.to

kS" I. b I. b 3 /8 I. 61(00

-c, 1.5 1.5' 00092. 1.5"

'l:z. <t.O 3.89/2. (J 8 3·3
r:.3 ~.5 1. {o 3 63.t tb
"t 10 I.Io o tb3 6./

T:s 5.0 5'.o,g83tJ 5./
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IV-14

a-12) Meer afwijkende beginschattingen voor de methode Gauss-Newton,

waarbij men alle parameters A, ~ en ~ schat, blijken in di

vergentie te resulteren, tenzij men een coëfficiënt ~ voor ~~

invoert. Dit verlaagt evenwel de convergentiesnelheid drastisch.

Om altijd zeker te zijn van convergentie, gaan we nu dan ook over

naar de methoden van Powell-Fletcher en Davidon. Dit betekent

evenwel niet, dat Gauss-Newton niet gebruikt gaat worden, daar

uitsluitend schatting van A uitstekend verloopt:

QUAMATA (dubbel precisie)

Schatting matrix A volgens methode Gauss-Newton.

Levert geen enkele moeilijkheid.

Beginschatting: een matrix 3 x 5, waarvan alle elementen 1 zijn.

Wordt een functie gegenereert en de ~ en ~ waarden bekend ver

ondersteld, dan levert QUAMATA in één iteraties lag de juiste

matrix.

Zijn de ~ en ~ waarden afwijkend van die gebruikt bij de simu

latie, dan blijkt de schatting van matrix A hier vrij gevoelig

voor te zijn.
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IV-15

a-13) QUAPOW (dubbel precisie)

Schatting ~,~ en ~

Methode: Powell-Fletcher

gefingeerde matrix A (zie sub a-9)

~ in gediscretiseerde vorm gesimuleerd

100 samples per elektrodesignaal

geen ruis.

Totale duur programma inclusief compileren: 20 minuten

25 iteraties

beginschatting: 10% afwijkend.

~5iVl - ''''~ .t5 we",k e tg ke.

~cht:t t6 j~.B i6et'~l'·et. uJa.c..yolel'\.

~, O. 3358 0.4003 (J.. <t

h2 1.07-° 6 o.qqgr:! 1.0

~3 I.OooY 1.0000 1.0

1,<, 0.88 8 ~ 1.0 00 ~ 1.0

h5' 0.<t5Z5 o. <, 5"00 O, <t S-

K, 1.8v-Zb 3.311.(1 3.30fSO

k~ 0.10 b8 o. 8 <.61 o. 8 ~ 65"

kj 0.5"8 os" 0.5g10 0.58 (0

k y O·fj91 9 0.8 t 38 0.87 fo

k5" 1.11 bi I. {.3 gg I. {'too

-r, I. v81S I. ;-003 J.5"

[;1- ~. DJ <6 3.8gg8 3.g

C3 <t. sg ~ 8 V. b000 't.b
7:,.1( 6. tb' l ! 0 g88 ti
-C5 5". /1 2.3 5'.' 000 5. I
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IV-16

a-14) DezeZfde resuZtaten aZs met QUAPOW werden bereikt met:

QUADAV schatting van ~, k en T volgens Davidon-

QUAPOWTOT schatting van A, k en T (powell-Fletcher)-
QUADANTOT schatting van A, k en T (Davidon)-

QUADANTO schatting van A en k (Davidon)

Voorts werd aan de hand van QUADANTOT de invloed bekeken van

het aantal samples per elektrosignaal. Voor respectievelijk

30, 60 en 90 samples werden nauwelijks verschillen waargenomen.

Wanneer men minder dan 30 samples nam, waren de resultaten in

hun afwijkingen niet langer tolereerbaar.
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IV-17

b) QRS-eompZexen, gemeten voZgens Baaten.

Voor nauwkeurige beschrijving van plaatsing elektroden e.d. wordt

wederom verwezen naar lito XV.

Van drie personen werd volgens dit systeem een cardiogram opge

nomen, te weten IGOR, AD en FRED.

Deze signalen werden vervolgens zodanig geschaald, dat de R-toppen

in amplitude overeenkomen met de R-toppen uit het gesimuleerde sig~'

naaI met de beginschattingen. Vervolgens werden een honderdtal ite

raties gepleegd volgens Powell-Fletcher en/of Davidon. De resultaten

zijn weergegeven in tabel b-l. Enige systematiek is hier nauwelijks

te ontdekken. Slechts de toptijden '3 en '5 z~Jn tijdens het schat

tingsproces consequent verwisseld. Er is bovendien geen enkele indi

catie, dat het wiskundige model nog overeenkomst vertoont met het

physische model. In het algemeen zullen 3 willekeurige, vloeiend

verlopende curven wel goed benaderd kunnen worden door een set Gauss

curven met in totaal 25 vrijheidsgraden. De relatieve fout (zie 111.)

was dan ook slechts 0.13%, zoals ook duidelijk uit figuur b-2 (boven)

blijkt. De continue curven zijn de schattingen, terwijl de punten de

meetwaarden voorstellen.

Het grootste bezwaar van de afleiding volgens Baaten is het slecht

gedetermineerd zijn van de elektrodeplaatsen Uit de "lead space" af

beeldingen van Frank blijkt, dat een kleine verplaatsing van de elek

troden een grote spanningsverandering ten gevolge heeft. Het systeem

van Frank heeft juist gebruik gemaakt van het feit, dat de aldus ge

plaatste elektrode weinig plaatsgevoelig zijn. Vandaar, dat direct is

overgegaan naar schattingen aan ECGls opgenomen volgens het"Frank

lead-system".
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be5i1'l- IGoR RD FR EI;>
6 cJ.o. H i VI B

all 0.18g o.og.t. 0.337 0.07-3

Cl..tl - O. oog - 0.0.<.8 - 0.0 I 1 - o. 0 ~o

Cl. 31 - o. oo.-G -o.ooo-V - o. 0 18 - o. 0 El t

qlt - O. .t 33 o.o~5 - 0.530 0.3,z'

o..u 0.081 0.066 O.lt{ 0. 033

Gi.3 .t 0.010 0.0/5 o 00 I - O. , Y I

Cl 1,3 - 0.153 -0. /.fIt - 0.601 o. '3..2-

C<.t3 0·0 bI - 0.018 ~ 0.0 3tJ O.3~-{

C<J3 0.006 0.008 - o. 103 -0.7- 38

a, ~ - o. Iff -0·!<.<'7 0.018 -o·<tlZ

Cc.~f 0.008 - 0.0 10 o.()13 -0.'33

a.3I( 0.005 0.030 o.O<tb o. <02

Cl':;" O.DIJ 0.006 o. <r3b- - Cl. I 11

Qt5' 0.011 0.11 ,z 0.0'31 -0.2.'15

Q..35 0.013 - 0. () <tr 0.091 o.bZI

KI 3.30S 1.030 I. 0 I t 3.~O3

kol o. 8~J o. s-g6 I. ~52 I. I I!!J

k3 0.5"8 1 I. ° .z ~ I. 161 0·9°3

kr 0.81'1 1. 317 1.05'<t I. ~o3

k" I. t '10 I. g} 2 l.g~r5 ~.13°

-c, I. ~- ~. 331 ~.osg ~. ~93

-cl. '3.g 3. t I I 3.82..Z 3.<r08

r:3 lt. t t. <33 <'-.5"8J. S-. b5"8

'Cf 6.1 7· gO!] 5''l<fY 6. li3

7:5 5.1 .1(·1°.3 ~. 5' ~1 5.5"g3



rGOR

§QS7

88



IV-20

0) QRS-oomplexen, gemeten volgens Frank.

In hoofdstuk 111 figuur f-2 zijn x-,y- en z-componenten weergegeven

voor patient 6057 opgenomen volgens Frank.

In hoofdstuk III-f was een matrix gevonden door grove benadering,

welke in eerste benadering de afleiding van Frank karakteriseert.

Na schaling ontstond de matrix weergegeven in tabel c-l, welke ver

volgens gebruikt is om met QUADAV (methode Davidon) de vector k en

T te schatten.

Het bleek daaruit, dat als grove benadering van de toptijden ge

kozen kan worden:

20 40 50 70 en 60 milliseconden.

terwijl de vector k ongeveer bedraagt:

1.0 1.0 1• 0 2. 0 en 1. 0
-2 2

R 10 /m sec

Met behulp van deze beginschattingen 1S de matrix geschat d.m.v.

QUAMATA (methode Gauss-Newton) en de parameters A, ~ en ~ met

QUADANTO (methode Davidon). De resultaten voor matrix A zijn weer

gegeven in tabel c-l. De overeenkomst qua teken is frappant.Dit kan

een zeer duidelijke indicatie zijn, dat ons mathematisch en physisch

model in sterke mate overeenkomen. De matrix van Frank immers is

experimenteel uit metingen verkregen, terwijl de schatting in

QUAMATA uitging van een 5 x 3 matrix, waar alle elementen 1.0 waren.

Dit houdt in, dat betreffend schattingsalgorithme niet door een

startwaarde dicht bij het gewenste minimum in deze richting gedwongen

is, doch als het ware volkomen "onbevooroordeeld" was.
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IV-21

Gestimuleerd door deze systematische uitkomst, zijn aan de ECG~s van

een aantal personen schattingen gedaan van A en k met QUADANTO (methode

Davidon) en constante T zoals voornoemd.

De resultaten van deze schattingen zijn opgenomen in tabel c-2. Aan 6

personen die gezond werden verondersteld, is geschat alsmede aan 6

personen, die een onderwand- of voorwand infarct hadden. Tevens zijn

de gemiddelden en spreidingen van de parameters van beide reeksen 6

personen opgenomen.

N normaal

I infarct

f'1ATRIX F1 11. FRANk

- O . .z /.0 0.6 o. ot 0.1

o. 3 -0·7 - 0.5 0.0)' 0.6

/.3 - 0.5' - /.1 - I. ~ I. /

I'1ATJeIX R lA i I:. qU/iMATA

-0.3 0.8 j.6 1. / -/.8

0.3 - 0.6 - /. .z -0.8 /. /

o. y 0.1 - .t.t -0.5 o.y

MATJ=<IX A I.l; t quA vA [\ITO

- o. / 0·3 0.6 0.2- -o·r
o.! - 0.) - o.Y' - 0.2- O. 1

0. 6 - 0./ - t,.O - 0.5" 0.5'

tt:< be { c 1

90



IV-22

~... 000 0 Q 0 t:> QQ- 0 Q
~..;";';" .. ... .w,; ...: .. .... + ... + + + 1- + + + + +
:;~;: ~-:..t ~~ ~

wM "\+ 11> lï\+... ... ,..". ... "'''' .........x ó ..: .. ...:. ....:.,.: ...: Ó ..: ..: .. ..: '::á...: ... ..
..... .. .. + + + + ... ... ... + .. .. "t-

Ia:; I~"': ~:
.... .,. ;f 0 ~~: Pol !! ~

iI\-.... "I -- .
ft ti .. Q <:> ó Q .s Q ti ó cS ó ca Q Ó.. op .. 1- .. ... 1- .. ... , ... I ... ...- =:!": ;; C'\ ... t" lal

\

... ~ ... 0 ,..".Iï\ .....~

u~ ~ ~ Cl "'lOl ..,
"'! 0 ...

Pol ""<:I d Ó Ó 0 Ö 1$ <S' <:ó .. á 0 ti cs .. cs
+ + ... + ... ... ... ... ... ... + J .. op... !e ~r-:: :~--:

.., ... .... ~': t .,- ..,-... .., Q ..,
... '" -+ I

CS CS Ó tio ti .,; .. Q ",' ol ti ei ó Ó ó <» I, , , I , , , , , I • + , I I~f-~~-~. .... ..., ~ I.., FfS

~~
;:-'~;'~lnt';'

\b
.~~..:-:--~ ,b000000 Cl '" 0 • '" 0L .._'0'- ..........

I '<> ""'" '0 '0 ...... '-0

91



IV-23

dj ConcZusie.

Gezien de resultaten van schattingen aan gesimuleerde QRS-complexen

bestaat er een sterke indicatie, dat gebruikte algorithmen capabel

zijn voor het schatten van 20 à 25 parameters in het onderhavige

probleem. Met name de methoden Gauss-Newton en Davidon zijn favoriet.

Wat instrumentatie betreft is uitbreiding tot de hybriede rekenmachine

mogelijk, teneinde rekensnelheid te vergroten.

Het is evenwel voornamelijk het model, dat aangepast moet worden. ~L

resultaten, samengevat in tabel c-l en c-2, duiden erop, dat het mo

del zeker wel de elektrodepotentialen kan ontwikkelen. De relatieve

fout immers was steeds ongeveer 1%.

Voor tabel c-l is op te merken, dat de tekens van de elementen van

matrix A voor de gezonde mensen uitstekend overeenkomen, hetgeen ook

duidelijk af te lezen valt uit de gemiddelden en spreidingen. Voor de

patienten met een infarct (aangeduid met I) zijn de spreidingen rela

tief aanzienlijk groter, met name voor de dipolen, die later in tijd

actief worden. Dit ligt voor de hand, daar infarcten het normale ver

loop van de depolarisatiegolf hinderen, zodat T. dan onjuist is.
J

Momenteel wordt onderzoek gepleegd aan e.c.g.-curven van patienten,

die aanvankelijk gezond waren en later een afwijking kregen. Van beide

situaties zijn QRS-complexen opgenomen, zodat men het verloop van de

parameters kan waarnemen. Te zijner tijd zal het resultaat in een

supplement worden opgenomen.

Het kardinale punt is evenwel de overeenkomst tussen physisch en

mathematisch model. Door meerdere dipolen te simuleren en dienten

gevolge ook meerdere elektrodesignalen te gebruiken zal gepoogd worden

het physisch model beter te benaderen.
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007"0 L= (1-1) d+K
ocn r=(J-l).3+K
OG70 a G(L)=G(L)-HOI'I(L,l'l).A(J,K) )
C(79 EFF=(YTY+XTX-2.YTX);YTY
OQ~IJ II:lITE (3,6C3) Y'I Y, X1 X, YT X, ERP
oeSl 603 FeFrATI;4X,'YTY=J,r1407,2X,JXTX=',D140J,~X,'Y1X=',D14o7, )

&7X,'EPBCR=',D14.7)
CUL eHl n~v (HCrc, 15,rET, LIiO,MIIO)
(J(1d in IH (3, 17) DET J
DC,,!' 17 FCH~T (/4X,' rET=', [14 0 7)

,
J')~S IF (CET) 1'ö,22,15
OCrF, 15 re 11 1=1,5 J
OO~7 re 19 J=1,15
OOr?' CC 19 K=l,3 ,002 ", L= (1-1) .3+K
ov; J 19 11 fI,I<)=" (I,K) +HCI'l(L,.l).G(J)
0('\11 WRJTE(3,23) IJl{
oen 23 FCHATlI;4I,'N=',1:t) .~ .. )
0093 wrnn (3,301) A,PK,T
OC94 21 COitINUE
0095 22 CONTINUE )

~,
0096 BIiC ,.

!
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DO of:J..- T= I b-

1<" cL) ::c DA b-S '( t-<,k OJ)

PI AIIIPGfI

c
C•••••• ~.~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
C

C CDAtAbTC1: SCEATTING A,EK,T CF ~INDER MET DAVIDON
C ~A~I~~~l 100 SA~F:ES FE~ rAN~AL

C EEUOF IN PBOCENTEN
C LE~ST A(HTEFEE~VCLGENS IN:
C TE~ST VCLGEN~ 2CAII
C A.H,1,H·II,1) V([GINS 5D14-7
C :; (=AANTAL I'l.E!!AI1ES),~ (=AANTAL SAHLLS FEB KANU) ,Q1l5L (=LENGTE VAN HET
C QRS-CCl':PLEX IN 1'l5EC) VOLGENS 2I3 ,EH.7
C l'E VUSChIUEHE ECG-SIGNALEN VOLGENS 10 (1X,17)
C
C•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
C

CC'fCN Y,YTX,~,[T

I:eUUE FRECr5rO'l YTY, YTX,XTX ,XO (;S), X 1 (25) ,LAPI:A, VG (25), Y (3,100),
GGC (;;5) ,G 1(25) ,Hd (325) ,~ (25) ,Fl ,F2, RHC.GA!'.~A.EFIJCIi

rCUFLE FFECISIC'l AO('),3),Al (5,3),RKO(S),!I!<1(5),TO(5),T1(5)
UHhS10 l':\iC (20) _
~CCIVALENCE (AO(l),XO(1»,(11110(1),XO(16»,(TO(1),IO(21)
~ CU I VAL Eh CI:: ( Alt 1 ) , X 1 t1) ) , (RK 1 (1) , Xl (16) ) , (1 1 (1) , X1 (21) )
'!HI (1,523) :'1\.0
-"I1E(3,52J) I'lIiC

523 FOPi~AT (LCAII)
1 FCF~AT /5114.7}

PUt (1, 1) xc, (FH (1) ,1=1,2'»)
~111E 13,301) XO, (HH (I) ,1=1, :<5)

101 Fel1r.AT(//~X,'AO='//3('i(LjX,D14.7)/)/4X,'KO=',5(4X,D111.7)

{; / Lj X, • 'I C= I , <; (4 X, Dl 4 .7) /4 X, • HH= • ,5 (/5 ( .3 X, I: 111. 7) ) 1
"EH(1,2) N,!',CRSt
r.T = PS LI (1 0 0 • !' )

2 FC:'YAl(a?,~111.7)

OIr YGB
Ylï=CoO
te 601 1=1,3
cc tel «=1,M

601 YTY=YTyq (l,K).Y (I,K)
YTY=YTY.DT
_FlII:: 0,600) YTY

6CO FORMAT(//3X,'Y1Y=',D14.7)
eALl FGfAO,FKO,TO,GO,XTX)
uu YVEFC(~O,FKO,TO,GO)

F1=(YTY+X'IX-2*Y'IX)/2
EHCf= (2'JO •• Fl)/YTY
\i~1'IE(3,7Cl) XIX,Y'IX,Pl,:RRC6

101 FC"!'AT ( //3X,·,(TX=',D14.7,3X,'YTX=',I:14.7,3X,'F=',D14-7,
(; 3X, '.EllECR=' ,D1407)

re 355 1=26,325
355 BH (I) =C oe

C;C 602 1=1,25
VG (Il =GC (I) .HH (I)

602 Y.1 (I1='<IJ(I)-VG (11 ./
:::c 516 IJK=1,N /)/<
e All F G ( Al, F Ii' 1 , Tl, G 1, '<T ~)

CALL lVUG(111,SK1,11,":1)
F2= /YTY i xrX-2*YTX)/2
ZRROB=(LCC'.F:)/YTY

ceOl
0002

0031
0032
COJ3
0034
C035
J036
een
0038
0039
n'1un

0003
ceoll
0005
oe06
OOOr
oeco
')009
0010
COl1
0012
0013

COlli
0015
0016
0017
0018
oC19.
0020
0021
0022
002J
0024
0025
0026
(Jon
!J028
0029
(JOJO
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WRI1En,7011 '(TI,yn ,F2,EFnC!l
1:e 5011 1=1,25

504 R(I)=OeC
te 505 :=1,25
re 50') JO':1,25
If (I-J) 606,599,607

sqg II'=1 • ~-

GelC sc,,:,'
606 If=25+I+ (J-1). (J-l)/2

GCTC SC5
607 Ir=25+.]+ (I-l). (1-2)/2
')Ih r (I) =? (I) +HH (lP) .G l(J)

G.'~r'~J1~().O

fLC=CeO
rc 506 1=1,25
FLC=FHC+Gl (1).1' (I)

SOli GM~I"A=GAl'I/'!A-Ge(1).:1 (I)
GH~ft=Cl;III'lr./HC

,;rI'IE(1,7(,0) "Ee,CAI"r.~ •
700 FCB~Al (/3X,' RHC=' ,r;1 1107 ,JX,' GA!'!'A=' ,1:1'~e7)

IF (UP': (G~M~A)- l e :)-03) 501, 5e7, 50e
"")7 1 ~FU= 1 0 1-C3

GC1[ .., 14
5UB IF(G_~I'MHlt)o/11e) 509,51Ó,511
511 IF(GU~H"r-C3) 510,':10,512
510 L~elA=-GA~~A/(Gl!~A+lo)

r;crc 5111
5!)'J IF(GHI'Hl0 0 /9.) 512,513,513
513 LArfA=1C.

GCTC :111
.., 1 2 r ~ rt p= G~ H A/ (G A~ ~ A+1e)
51~ ~~Oz(LAnCA-lo)/RJC

Ir: "lr- 1:1,25
rc 515 J:I,25
IF (1-,1) 597,C;Qp,5"7

5'18 Ir=l
GeTC ~15

5n U=25+I+ tJ-l). (J-2)/2
<; 1 ') jj a I lP) =Hl! (I P) +PHC*" (1) • S (J)

lf (Fl-F2) 521,521,517
~17 re S1e 1:1,25

GC(I)=Sl(l)
\'OtI)=~1(I)

v::; (I) =L,\BDhR (I)
51A YlIJ)=Vl(I)-VG(I)

F 1=F2
GCH (,04

521 rp.O:GA~MA.(LABDA-l)

rc 605 1:1,25
'! G ( I) =VG (I) - RHO.:1 II)

605 Xltl)=XOl1)-VG(I)
f, () 4 eeN 1 1 ~,~ UE

r: " r 'I F ( 1 ,5201 IJK, F 1 ,:'1: (\
5 20 FC!l r. A'I l/ /3 X, 'N=' , I 2 , 5 X, 'F= , , L 14 .7/ 3 X, t A= I , 3 ( 5 (3 X, D 14 .7) /) /3 X ,

f;'l<=',S(3X,Dl11 0 7)/JX,'T=',5 (3X,n1I1 e7)
516 (CHIWE

".Nt

Jt_
'I·,

..-

,.:.....,
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0041
00112
OO1l3
OCII4
00115
00116
CCII7
00118
OO1l9
0050
0051
0052
0053
01J54
OC55
0056
01J57
0058
oCS,)
0060
0%1
oCÓ2
0063
0064
OC65
0%6
0067
0068
0069
0('70
C C7 1
OC72
0073
CC7!l
0075
0076
OC77
ee78
oon
ecso
0081
0082
OC83
00811
C ce5
0086
eOR7
008R
OC89
e090
onl
0092
'lcm
0094

OC95
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190111003'laE19/10/70DA'IE1'1 AI NPGll

CCI'IMO~ Y,Y1X,I'I,D1
tCUHE EHCISIC!I YTY,YTX,XTX,PI,PKC(S) ,He(5) ,'I0(5) ,E(S,5),A (5,3),

1; Y(3, 1CC) , GC( 15) , G1 (15) , HH (1 5 , 1') , P (1 r, ) , f 1, F2 , l< RC, H1 (5) , RK1 (5) ,
ST 115) , Gl\I'r.A, EFFCF

tII'IENSICN 1'1 WC (20)
FElIt (1,523) MWC
nIH (3,523) IIwa

523 fCHl\1 (2Cl\~)

1 fCf/f'!Al(5t1407)
FEAtll,1) A,TO,HO,J::RO,GO
IHI'IE (3,3Cl) A,'I\',H(),~KO,GO

301 FeF!'l\T V/4X,' tE ~AT?IX='//3(5 (4X, !l14 07) /) /4X,' 'I0=',5 (4Y.,Dl q 07)
/;/ 4X , , HO = , ,5 (4 X, Dl 4 07) /4 X, , K C= , ,5 (4 Ä, r lij • 7) / 4X, , Bfi (I, I) = , /3 ('; (4J(,
([;14 0 7)/) )
PEAr(1,2) r,M,CO:L

2 fCFrH (2I3,E1407)
:;'I=CR~L/ (10 o.n
rc 5CI) 1=1,15
LC ~cç J=l,1S

500 HF. U,J) =0 0 0
re ~Cl 1=1,15

SOl HE tl,I)=G() (I)
P]=~01qE927

Le 3 1=1,5
LC ~ J=l,'i

3 ElI ,J) =000
re 4 1=1,5
te 11 J=1,5
:C 4 K:l,3

11 E (1,J)=!' II,J) +A (I,K).A(J,R)
CALL YGEN (A)
Y11=000
rc fel 1=1,3
re 601 1<=l,l'l

601 l1Y=Y'IY+Y (I,R) *Y (I,K)
111=YTy.rT
CALL fG(E,'IO,UO,PKD,X'IX,GO)
eHL YVEFG(GO,A,lJO,FKO,TO)
fl=(Y'IY+X1X-2.Y'IX)/2
re 516 IJR=1,N
re ~e2 1:1,';
al (I) =BO II)
RK 1 (I) =BRC (I)

QUALAV: ~CBA'I'IING H,BK,'I CF PINtEF VCLGENS CAVltCNo
I'IAXI~AAL 100 SA~ELfS

ERRC~ IN p~aCEN1ENo

LE~ST ACf'IEFEENVCLGENS IN:
TEKST VCLGEN~ 2CA4
A,'I,",Fr,BB(I,I) VOLGENS 5D1407
N (=AAN'IAL I'IEPA'lIES) ,M(=A~N'IAL SAMPLES PSr. KhNAAL),CFSL(=LENG'IE CRS-CC~PLEX
IN ~SEC) VCLGENS 2I3,E1407
DE VERSCHILLENDE COMPLEXEN VCLGENS lC(1Y.,I7)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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C

:Jl
(C 02

JiJ3
. CO~

JO,)
~C6

207
~~ : 08

jü')

': ') 10

; 0) 11
': C12

r; 11
~C14

015
'') 16
017

'Cl0
:; 1')

:C20
,C 21
=e22
j) 21
:;024
=:;t: ~ Ij

0C26
lC27
iJC28
0029
COO
0031
OC32
0033
CC 34
)035
OC36
0037
eC38
0039
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UGB 00021ge"1e03TIeE19/10/70tA 'IEMHInGlI

'iÎf:'~~~ ~~l~~;~:~~::LJO:'i'~~:;3.. ~,~~}.;~~j~'~~r3~;~~~.~tflg!:~~~1~f~

5C2 T1(I)=TC(1)
rc ~03 1 00 1.5
1:0 ~C3 J=1.1S
i: 1 III =1: 111) -[ I: (I.J) .G() (J)
r>1( 1 (1) OoR!I 1 (I) -1IH (HS. J) .GO (J)

503 'T1 II)=T1 t1)-H(I+10.J).GO(J)
ClILL FG(E.'I1'.1JCRn.X'IX.G1)
eHL YVHG-(G1.A.1i1,I'K1.T1)
F~= (Y'Il+XTX-2.nX)/2
::C ';041=1,15

5C4 f' (I) =C ee
LC ',0', 1= 1,15
~c ~C~ J=1.15

5 f) S r tI) = I' (I) +hE (1. J) • G1 (J)
GAr.;'A=CeC
r I: (= C 0 0
te tCE 1=1.15
r!:C=FIiC+G1 (I).r (I)

SOf GAMr'A=GA!':1A-GC (I).R (I)
,; ~ p rl = GlP PAl r re
EPRC?=f1. 2COO /YTY J

,<I'IE 13.524) <LC ,G!!!':' A. HPOr:
524 FCnrAT(14X.'f90='.D1407.3X.'GAPMA='.D14e7.3X.'EFFOR='.C1401)

1 F Ir H S ((; ~ p ~ n - 1 I L- f) 'I) 507. 5 (7, 5Ce
5C7 GAMrA=10C-C3

(;(1(514
5 C8 IF IGl\ Ml'! A+1COl 110) 5O'} .510.511
511 IF(GlIPn+1 0[-C3) 510,510.';1~

S10 GAMrl\=-GAr:1A/(~Ar.r.l\+1o)

';CT( ':;14
509 IF (Gl\~:';l\+ 1C 1 /9 0) 512,513.513
51J {;~H,r.=1CI

sC'rc ~14

'i 12 ~ ~ n h (; H ~ AI (U:': n +10 )
514 ~AMrA=(Gl\~rA-10)/RHC

rc ~15 1=1.15
cc e15 J=1.15

',1r, 1'l.ll,J)=r.1: (I.J) +o~rlt.!' (I) .11(J)
1F(F1-F2) 516.521.517

"17 é( r.1P 1=1.5
I>C(1)=111(1)
rro 11)=~K1 (1)

<;18 10(1)=71(1)
rc "11 1=1 ,15

51') GC(I)=G1(I)
f1=F2

521 CCNlINUE
.FI'!E(3,~20) IJK,F1.fiO.RKO.TO

520 fCP.~A1 1113X.'N='.12.'iI.'F='.t14e7/3X.'H='.5/3x.n14e7)/3X.'RK:'.
r'i t3Y.r1Q 07)/3X.'T='.S (lI.1:1407»

516 CO'lINUE
eH

é, '.,,~i'i~~ it"
.!tf~~~

0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
C047
0048
004')
0050
CC51
005~

0053
0054
C055
0056
CC57
0058
0051
0060
0061
0062
OC63
0064
OC65
0066
oe67
0068
oeG')
0070
eC7 1
OC72
ecn
0074
CC75
0076
ecn
0078
JC79
0030
cee1
0032
Ce8]
0084
e~f!5

0086
oce7
ODaR

0089
eC91

DOS FORTRAN IJ 360N-FO-419 3-1

• ,~ >

.;...,

'i: I,:.

i;

"!''-;'..

~
f
~

':: .'

'.1 ~

Y:f~~:~:

1 ~~{}~.~.



:~f

r~'
~ ~ti
~,_iIrf!.._ ;

f·~":_
~r7'
y

...... -? ;:'-

~!~~
~~,.r-

~
;~';

P _~I
. It -

.... J,
-- 'r
- ),

t
'~'-f'
',;,;1,
\'~i

•
•
•

•

•

•

~

•

•

•
•

•

HG! 000119042e29Tril!
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• J'19/10/70DAtEFG

'~1! ~~~t~;tf~?:t~~~.~1~~·~,~ -:'~ ;

SCEROU1INE FG(B,T,II,R~,XTI,G)

rcUtU fFECISICN E('i,'i),T(5),R(5),llK(5),:X'IX,G(15),HOI'J(15,5),H,
EALfA,BE!A,GAI'J~A,!IIE1A

fl=3 0 1Q15'l27
DC 1I=1,'i
FYII)-=fHS(FKII»
te !: 1=1,5' -
i! (I' 11, I ) -= rS co T (FI/ F.K ( I) ) • B ( I, I)
11 r ~ (1+ 5 , I) -:- 11 (I) .1I CM(I , Ij / (Q. B" (I) )

') IIC~ 1I+1C,I)-=OoO
X;() f I=1,Q
J(= 1+ 1
DC f. .J=K,5
Ht}=Fi' 11) +FJ( (.J)
rIU='T (I) -1 (J)
G~~H=rK fl).FK (.I)/ALn
TlE1A=-GAMMh.EE1A.~ETh

lIn lI,.J) =r (I,J) .I.S,:Q'T' (7.H/ALFA) .X;;;;XP (THE'IA/2)
fJrI' (.1,1) =HCI'! (I,J) -
I! r I' IJ +r" I) = P.C r (1, .J) .1: (J) • (T liET hl' r. (I) j'èK (J) -1 0) / (Z.ALF A)
Hol' (J+~,J) -=HC!': (I,J).n (I) f'(TllEThEK (J)/RY (I) -10)/ (2.ALfA)
1: (~ IJ + 1C , I) -= I. C'" (I, J ) • i, (J) • ,:; "' ... I' ,h P -:; TA

Ij IlrM (1+1C ,.J)=-Borq.J+10,I).1I (I)/H(J)
re 7 1=1,1']

7 <;(I)=CoC
re p 1=1,15
trfJ=1,5

fJ s II)=G lI)+IICnI,J)*p,(J)
X1:X=CoC
re 602 1=1,5

602 X7X=X'TY.+G (I) .11 (I)
r,,,1l:f~

EH

',' ~~,·i~i.k 4i,·t·';<i"'~l ~
• #~~~~' ..~ f.f,.
L...iJt~~~~, ' " ~.-'

0001
ceC2

ecC3
OOOq
ec05
0006
ecc7
OflOS
8 ((l '1
001r.
c ~ 11
u012
J ; 13
0)14
(~r , ')
'J 116
LÇ17
ü~19

O'~ 13
r; {O

C 1.1
(' 22
C,~)

OJ2Q
C:2,
U-125
r: ~27
n~;:g

_23
'30
') 1
, )2
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oe6'" 5r.E lF(GH~'+1')oj11') 'i09,510,511
0065 511 IE (GAI' 1'Ilt + 1 0D-C3) .,1{J, 51 0,S12
0066 510 LHD=-OHhj (GhI'MA+10)
0067 GC'IC 514
0068 509 If (GHPA+100/90) "12,513,513
0069 513 LAErA=1Co
e070 GC'I( 514
0071 'i12 Lhrrh=GAMI'Aj(GAMl'lt+1o)
OC72 ';14 'E(= IUFD-10)/"Er;
0073 r;c 5E I=1,2C
ee7'" cc S1., .1=J,20
0075. IF(1-,J) 5'l7,~')8,597

eC76 S'H; IE=I
0077 GC'IC 515
cen 5IJ? H=2C+I+ (.1-1). (.)-2)/2
0079 51S H(IP) =EH(IF)+nHO.ll(I)eB (J)
ooeo IF 1f1-F2) 521,521,517
G001 517 De :1e I=1,2C
ce82 Gt; II)=G1 (I)
0001 XC(I)=X1(I)
nCB4 VG II)=IHrAer 11)
0005 518 X1(I)=X1(I)-VG(I)
oae6 F1=f2
0087 GC!C 6C4
~oefl ')21 Fi'e=GHl'h (Urt.\-1)
0089 ro (C5 I=1,2C
0090 VG tI) =VG 11) -FP.C.R (I)
0091 605 X, (I) =XC (I) -'lG (I)
Jen 604 CO'IHlJE
0093 i1nI'lE(3,~2C) IJK,F1,XO
0094 520 FCFPll'I(jj3X,'N=',I2,5X,'F=',r:14e7/3X,'A=',3(5(3X,D1"'e7)/)/3X,

/;'K=',5(3X,D14 0 7»
0095 516 CC~'II~UE

0096 ENe
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