
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Detectie van hoogfrequente componenten in het electrocardiogram

de Weerd, J.P.C.M.

Award date:
1971

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/67df89be-f1a8-45dd-8608-2f346bbef5d6


Afdeling der Elektrotechniek

Technische Hogeschool

Eindhoven

GROEP METEN EN REGELEN

Detectie van hoogfrequente
componenten in het electro
cardiogram

J.P.C.M. de Weerd

Verslag van een afstudeeronderzoek
dat in de periode januari 1970 
januari 1971 werd uitgevoerd in het
laboratorium voor Medische Fysica
van de Universiteit Nijmegen, in
opdracht van Prof. dr. A.J.H. Vendrik
en onder leiding van ir. G.J.H. Uyen.

Afstudeerhoogleraar: Prof. dr. ir. P. Eykhoff.



I -

SAMENVATTING.

Er zijn sterke aanwijzingen dat de ontwikkeling
van een hartinfarct gepaard gaat met kleine,
kort durende veranderingen in het QRS complex
van het electrocardiogram.
Deze veranderingen komen het sterkst tot uiting
in de hoogfrequente componenten (>100 Hz) die
het QRS complex bevat.
Aangezien deze componenten vrijwel geheel ver
dronken zijn in ruis, is het noodzakelijk een
aantal successieve complexen te middelen.
Het voor deze procedure benodigde triggersig
naaI wordt met behulp van een speciale detec
tie procedure uit het oorspronkelijke laagfre
quente QRS complex afgeleid.
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1. INLEIDING

1.1. Probleemstelling en doel van het onderzoek.

Dit afstudeerrapport vormt een eerste verkenning
op het gebied van de detectie, analyse en inter
pretatie van hoog frequente componenten in het
electrocardiogram. De term "hoogfrequent" is in
dit verband zeer betrekkelijk; in het kader van
dit onderzoek zullen wij er onder verstaan: fre
quenties die hoger liggen dan met de conventione
le cardiografische apparatuur geregistreerd kan
worden. (ca. 100 Hz en hoger).
Met betrekking tot de maximale frequenties die
nog in het ECG voorkomen zijn in de literatuur
talloze suggesties te vinden. *1-9*
In 1912 stelde Einthoven, die er als eerste in
slaagde het electrocardiogram te registreren, dat
er geen waarneembare veranderingen in het ECG
zouden optreden,indien zijn galvanometer - bij ge
lijkblijvende gevoeligheid - een tien tot honderd
maal snellere responsie had. (De door Einthoven
gebruikte registratie apparatuur had slechts een
frequentie bereik van ca. 20 Hz (-6 db) *4*).
In 1932 echter kwamen CaldweIl, Oler en Peters *1*
tot de konklusie dat er "relatief hoge frequenties"
in het normale ECG voorkwamen. De door hen voorge
stelde bandbreedte was 800 Hz (-6 db).
In 1950 verschijnt er van de hand van Kerwin *2*
een artikel;' waarin voor het eerS±~_QQk de invloed
van hoge frequenties op het vectorcardiogram ter
sprake komt. Als konklusie wordt vermeld dat fre
quenties tot 1300 Hz in normale en abnormale ECG's
nog duidelijk bijdragen leveren tot de vorm van
het QRS complex. Voor research doeleinden wordt
zelfs een bandbreedte van 6400 Hz gesuggereerd.

Een meer direkte benadering van het probleem, nl.
frequentieahalyse van het electrocardiogram, wordt
in 1960 voor het eerst gepresenteerd door Scher en
Young *3*. In hun veelvuldig geciteerde artikel
komen zij tot de konklusie dat de bijdrage van
frequenties van 100 Hz en hoger tot de totale am
plitude minder dan 10% bedraagt van de grondfre
quenties van het QRS complex en dat dus deze hoger
frequente componenten een verwaarloosbare hoeveel
heid informatie bevatten.
Een zeer discutabele konklusie, waarbij Franke,
Braunstein en Zellner in 1962 dan ook terecht aan
tekenen, dat de absolute grootte van een signaal
in geen enkel opzicht een maat is voor de informa
tie-inhoud ervan. *4*
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In ditzelfde artikel beschrijven Franke c.s. hun
methode van spectrale analyse, waarmee in een aan
tal gevallen in het QRS complex frequenties tot
3000 Hz gevonden werden.
Caceres, Ke1ser en Ca1atayud beschrijven in 1961
metingen in de beide voorkamers van het hart en
vinden in het spectrum frequenties tot 1700 Hz
(de bandbreedte van de door hen gebruikte frequen
tie analysator) ·5·. Zij konkluderen daaruit, dat
deze frequenties ook aanwezig zullen zijn in het van
opperv1akte-e1ectroden afgeleide e1ectrocardiogram,
zij het dan met een extreem lage intensiteit, en
veelal verdronken in de ruis.

Uit de bovenstaande - overigens zeer onvolledige 
literatuurschets is het duidelijk, dat omtrent de
frequentie-inhoud van het e1ectrocardiogram voor
alsnog weinig overeenstemming bestaat. Voorlopig
is in dit onderzoek met betrekking tot de instru
mentatie een bandbreedte van 5 kHz aangehouden
(dit geldt zowel voor de registratie- als voor de
analyse-apparatuur).
Met de komst van de computer zijn mogelijkheden
geopend voor een nieuwe benadering van dit probleem.
Een frequentie-analyse van het e1ectrocardiogram
en van het QRS complex in het bijzonder heeft hier
mee in het kader van toekomstig onderzoek hoge
prioriteit (zie hoofdstuk 6).

Met betrekking tot de hoogfrequente componenten in
het ECG dient zich een tweede belangrijke vraag aan:
In hoeverre zijn deze componenten duidelijk gecor
releerd met klinische symptomen?
Vele onderzoekers, waaronder Franke en Braunstein ·4·,
Langner ·6· (in dit kader een veel geciteerde naam),
Boy1e, Carson en Hamer ·7· en Reyno1ds, Muller,
Anderson en Muller ·8· hebben zich bezig gehouden
met de vraag of de informatie, die de hoogfrequente
componenten in het QRS complex bevat diagnostische
criteria zou kunnen opleveren. Het zou te ver voe
ren, deze onderzoeken hier in detail te volgen,
doch als algemene konklusie kan worden gesteld dat
de resultaten met betrekking tot duidelijke criteria
vooralsnog niet overtuigend zijn.
Een recente publicatie van Flowers, Horan, Thomas
en To11eson ·9· resumeert een aantal hypothesen met
betrekking tot zgn. "notch"vorming in het e1ectro
cardiogram. (Notches in het ECG leveren een belang
rijke bijdrage tot hoogfrequente componenten).
Zonder tot een 'duidelijke stellingname omtrent de
oorzaken te komen stellen zij vast dat wanneer de
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normaliter vloeiende, stervormig verlopende depo
larisatiegolf van binnenuit het hart (endocard)
naar de buitenzijde (pericard) is onderbroken en
meer tangentiële, minder efficiënte, omwegen volgt,
in het QRS complex vervorming zal optreden. Hierop
zal in par. 1.3. nader worden teruggekomen~

De uiteindelijke doelstelling van dit onderzoek
is een antwoord te vinden op de vraag of hoogfre
quente componenten in het QRS complex wellicht een
bijdrage kunnen leveren tot een vroegtijdige de
tectie van een accuut hartinfarct. Hierbij, denken we
op de eerste plaats aan bewaking van patiënten, een
situatie waarbij het electrocardiogram continu kan
worden geregistreerd, bv. in een zgn. hartbewakings
kamer (coronary care unit).
Na een kort overzicht van enkele fysiologische ach
tergronden zal deze vraag in de laatste paragraaf
van dit hoofdstuk nader worden toegelicht. In dit
verslag zal verder hoofdzakelijk de detectie van
hoogfrequente componenten worden behandeld. Pro
blemen rond de analyse en interpretatie komen slechts
ter sprake inzoverre deze met de detectie verband
houden.
De hoofdstukken 2 en 3 zijn voornamelijk theoretisch
georiënteerd; hoofdstuk 4 behandelt de instrumentatie
en de daarmee behaalde resultaten voor een viertal
proefpersonen.
Gedurende een week ben i~ in de gelègenheid geweest
in de hartbewakingskamer van het st. Radboud zieken
huis te Nijmegen re~istraties te maken van de daar
verpleegde hartpatiënten.
Enkele zeer voorlopige resultaten van de analyse
van de verkregen gegevens worden weergegeven in
hoofdstuk 50 De pretentie van dit hoofdstuk is al
lërminst aan te tonen dat hiermee dit onderzoek in
een klinisch experimenteel stadium zou zijn gekomen;
het is slechts toegevoegd om te wijzen op de proble
men die zich bij het meten onder klinische omstan
digheden onvermijdelijk voordoen. Enkele van deze
problemen zijn tenslotte uitgewerkt in hoofdstuk 6,
waarin men tevens een beknopte schets van de toe
komstige plannen kan aantreffen.
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1.2. Enkele anatomische en fysiologische aspecten. 1)

Voor dit onderzoek zijn vanuit anatomisch en fy
siologisch oogpunt de coronaire circulatie en de
prikkelvorming en geleiding van het hart van bij
zonder belang.
Dit laatste aspect wordt, evenals enige basiskennis
van hart en bloedsomloop, bekend verondersteld.
Voor een terzake deskundige behandeling moge worden
verwezen naar het plezierig leesbare boek van
Burton *12* of naar - het veel uitvoeriger - Ruch
and Patton *11*.
T.a.v. het eerste aspect, de coronaire circulatie,
volgt onderstaand een summiere beschouwing.

De arteriële bloedvoorziening van de hartspier
wordt verzorgd door de twee kransslagaderen (ar
teriae coronariae). Deze ontspringen rechts en
links uit het eerste begin van de aorta en lopen
als een krans om het hart tussen boezem en kamers.
(zie fig. 1.1.)

THE CORONARY CIRCULATION

$;noO/,;ol nodr

A-~;-Ant drscrndm'l 0
(oM Inlr,_I,icu/tJ'J

Fig. 1.1. De coronaire circulatie, gezien vanaf 1.
voorzijde en 2. achterzijde van het hart.
(Uit: Truex, in Coronary heart disease,
Likoff and Moyer, eds. New York, Grune &
stratton, 1963)

ï) Ontleend aan Meerschwam en Wellens *10* en Ruch
and Patton *11*.
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De rechter coronaire arterie verzorgt in hoofdzaak
de bloedvoorziening van de rechterkamer en boezem,
het achterste deel van het kamerseptum en van een
groot gedeelte van de achter-onderwand van de lin
kerkamer. Bij ruim 50% van de mensen wordt ook de
bloedvoorziening van de sinusknoop (de normale
gangmaker van het hart) door de rechter coronaire
arterie verzorgd. Voor de atrio-ventriculaire
knoop en de bundel van His, die de prikkelgeleiding
van boezems naar kamers verzorgt, is dit zelfs in
90% van de normale individuen het geval.
Afsluiting van de rechter coronaire arterie (waarbij
een infarct van de achterwand van de linkerkamer
ontstaat) gaat dan ook vaak gepaard met ernstige
ritme- en geleidingsstoornissen.
De linker coronaire arterie splitst zich direct aan
het begin in twee takken, de linker afdalende en de
linker omgebogen tak. Deze linker coronaire arterie
verzorgt de bloedvoorziening van vrijwel de gehele
linker kamer (behalve de achterwand).
De veneuze bloedafvoer verloopt via de kransaderen
(venae coronariae) naar de sinus coronarius, die in
de rechterboezem uitmondt.

De coronaire circulatie is van vitaal belang voor de
handhaving van een normale hartfunctie. Vernauwing
of afsluiting van een coronaire arterie kan leiden
tot verminderde of zelfs onderbroken doorbloeding
van een gedeelte van de hartspier. Hierdoor kan het
getroffen gebied zich tijdens contractie niet meer
met normale kracht samentrekken, met als gevolg
een gestoorde pompfunctie.
Een ander belangrijk gevolg is de neiging tot abnor
male of ectopische prikkelvorming in het slecht door
bloede (ischaemische) gebied van de hartspier.
Hierdoor kunnen levensgevaarlijke ritmestoornissen
(aritmieën) ontstaan, b.v. ventriculaire tachycar-
die of ventrikel fibrilleren. Tenslotte kan, als ge
volg van een gestoorde doorbloeding van het gelei
dingssysteem, een storing ontstaan van de prikkel
geleiding tussen boezem en kamers (hartblock of
atrio-ventriculair bloek), in sommige gevallen gevolgd
door hartstilstand.

Voor de diagnose en in het bijzonder voor het bewa-
ken van processen als boven omschreven, vormt het
electrocardiogram een essentieel hulpmiddel. (fig. 1.2.)
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Fig. 1.2. Normaal e1ectrocardiogram (afleiding II).

In de volgende paragraaf zal nader ingegaan worden
op de vraag in hoeverre het e1ectrocardiogram
t.a.v. ventriculaire afwijkingen een vorm van pre
dictieve informatie kan bevatten.

1.3. Het hartinfarct. 1)

Door atherosclerose (kortweg aderverharding met
vorming van verdikkingen in de vaatwand) kunnen
in grotere en kleinere takken van de coronaire
arterieën vernauwingen ontstaan, waardoor de bloed
voorziening van de "stroomafwaarts" gelegen hart
gebieden te lijden heeft.
Een coronaire arterie, die reeds vernauwd is door
het atherosc1erotisch proces, kan plotseling ge
heel worden afgesloten door bloedstolsel dat zich
vastzet op de binnE!1l~J,j(3:~_ van het vat. Een gevolg
hiervan is een plotseling afgesneden bloedtoevoer
naar het gebied, verzorgd door de afgesloten arte
rie. Het desbetreffende gebied wordt hierdoor be
schadigd en kan zelfs afsterven. Men noemt dit
myocardinfarct of kortweg hartinfarct. (In tegen
stelling tot ischaemie is dus een infarct een niet
reversibel proces.)
"Voorkeursplaatsen" voor een infarct zijn o.a. de
voorzijde van de linkerkamer en het voorste deel
van het kamerseptum (voorwand infarct) en de ach
ter- en onderwand van de linkerkamer (achterwand
infarct).
Naast een aantal typische symptomen van een infarct,
zijn e1ectrocardiografische afwijkingen voor de diag
nose van zeer groot belang. Deze afwijkingen kunnen
echter in de allereerste uren en in zeldzame geval
len ook later ontbreken.·10·

1) Deels ontleend aan Meerschwam en Wellens ·10·
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Een gedetailleerde schets van de ontwikkeling van
een infarct wordt gegeven door Scher (*11*, pag.
592 - 594).
In dit proces kunnen drie fasen worden onderschei
den:

Eerste (ischaemische) fase: Het bloedvat is
slechts gedeeltelijk afgesloten; het getroffen
gebied repolariseert niet meer op normale wijze,
hetgeen in het electrocardiogram tót verandering
van de T top aanleiding kan geven.

Tweede fase: Het bloedvat wordt volledig afgeslo
ten. Enkele seconden hierna treedt een gecompli
ceerde reeks van gebeurtenissen op. In eerste in
stantie blijft de depolarisatie normaal verlopen,
maar er is een snellere repolarisatie. Dit geeft
in het ECG aanleiding tot S-T segment veranderin
gen, die echter van voorbijgaande aard zijn en
veelal slechts enkele minuten duren.
Na deze periode treedt in het ECG een verandering
op in het TQ segment ten gevolge van een afname
van de rustpotentiaal van de beschadigde cellen.
Ca. 30 minuten na de volledige obstructie van het
bloedvat zijn er cellen in of rond het geinfarc
teerd gebied, die niet meer normaal depolariseren.
De beschadigde cellen depolariseren veel later dan
normaal.

Derde fase: Nadat bovengenoemde ve'rschijnselen
zijn'verdwenen kunnen de T top en het S-T segment
weer normale proporties aannemen. In deze fase
van het zgn. chronische infarct is het getroffen
hartweefsel afgestorven, hetgeen in het ECG tot
uiting kan komen door een veranderd QRS complex,
afhankelijk van de grootte van het infarct.

"----~ ----... .-4..-- _ .

Uit het bovenstaande zouden de volgende voorzichtige
konklusies kunnen worden getrokken:

1. Ischaemie leidt niet noodzakelijkerwijze tot
veranderingen in het depolarisatieproces en dus
evenmin tot veranderingen in het QRS complex.

2. Het ontstaan van een infarct leidt - met name
in de derde fase als boven omschreven - tot sto
ringen in de depolarisatie en dus tot (in eerste
instantie uiterst kleine) veranderingen in het
QRS complex.

3. De duur van het afstervingsproces van een stuk
je hartweefsel ligt eerder in de ordegro0tte V~~

uren dan van minuten.
Cp het belang van met name deze derde konklusie
zal in hoofdstuk 2 nader worden ingegaan.
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In een publicatie van Sayers in 1967 *13* werd voor
het eerst gewezen op de informatie die de uiterst
kleine veranderingen in het QRS complex kunnen ver
schaffen met betrekking tot het voorspellen van een
hartinfarct. Deze minieme veranderingen (in eerste
instantie wellicht tot uiting komend in kleine, kort
durende fluktuaties in de vorm van het QRS complex)
kunnen direkt worden geassocieerd met hoge frequen
ties. Gezien echter het zeer geringe vermogen van
deze componenten (zie ook 1.1.) spelen stoorsigna
len en met name spierruis in dit gebied een grote
rol. In wezen zal men dus moeten streven naar een
verbetering van de signaal/ruis verhouding. De door
Sayers *13,14* gebruikte methode is de zgn. "res
ponse averaging methód", waarvan de theoretische
achtergronden in hoofdstuk 2 nader worden toegelicht.
Dit afstudeeronderzoek, dat voornamelijk werd gein
duceerd door de bovengenoemde publikaties *13,14*
volgt in grote lijnen de gedachtengang van genoemde
auteur. Voorzover er wezenlijke verschillen bestaan
worden deze in appendix A1 nader toegelicht.

Aangezien het hoogfrequent deel van het electrocar
diogram (hfECG) van individu tot individu zeer ver
schillend is (zie*13* ~n hoofdstuk 4 én 5 van dit
verslag) is het uiterst moeilijk en wellicht zelfs
onmogelijk om aan de vorm ervan op zich diagnos
tische criteria te verbinden. In het normale gezon
de hart blijkt dit hfECG echter zeer reproduceer
baar *8,13*.
Keren we nu terug tot het bewakingsaspect, dan is
hiermee duidelijk, dat trendbewaking van het hfECG
een gevoelige indicatie kan zijn voor de ontwikke
ling van een infarct.
Hierbij gaat het dus niet om de vorm van het hfECG
als zodanig, maar veeleer om de veranderingen die
zich in de loop van de tijd hierin voordoen.
Vooralsnog is het echter geenszins duidelijk welke
veranderingen hierbij de aandacht verdienen en
- wellicht daarmee samenhangend - in hoeverre moge
lijke veranderingen met specifiek klinische ontwik
kelingen gepaard gaan. Een groot deel van· het toe
komstig werk zal dan ook juist aan dit aspect - de
interpretatie - gewijd-dienen te worden.
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2. ~TECTIE VAN HOOGFREQUENTE COMPONENTEN IN HET ECG
D.M.V. HET AVERAGING PROCES.

2.1. Inleiding.

Voor een goed begrip van hetgeen volgt, is het nut
tig om in het electrocardiogram - en met name in
het QRS complex - een onderscheid te maken tussen
een laagfrequent deel (ca. 0 - 100 Hz; het deel dat
met de conventionele apparatuur wordt geregistreerd)
en een hoogfrequent deel (hfECG, boven ca. 100 Hz).
~oa).s_reeds in hoofdstuk 1 ter sprake kwam, is het
hfECG vrijwel geheel in ruis verdronken. (Globaal
kan men stellen dat het ruisvermogen van de zelfde
orde van grootte is als het signaalvermogen).
Indien we aan~emen, dat het hfECG gedurende een ze
kere tijd T als deterministisch mag worden opgevat,
(dwz. van constante fase, frequentie en amplitude
is), zijn er diverse methoden denkbaar om dit sig
naal te midden van ruis te detecteren, i.c. de sig
naal/ruis verhouding te vergroten.
De meest geeigende methode lijkt de "response ave
raging method" (signaalmiddelings procedure). Als
belangrijkste redenen hiervoor kunnen worden aange
geven:

het (gemiddelde) signaal blijft volledig behouden,
met alle fase-, frequentie- en amplitudeinformatie;
dit in tegenstelling tot andere vormen van statisti
sche signaalanalyse (bv. autocorrelatie of analyse
van het spectrale vermogen, waarbij de faseinfor
matie verloren gaat);

het resultaat van het middelingsproces is eenvou
dig interpreteerbaar en kan eventueel direkt aan
een verdere analyse worden onderworpen;

het proces kan continu gemaakt worden door het in
voeren van een "weegfactor" waardoor tevens varia
ties in de signaalvorm kunnen worden gevolgd.

Voor het proces is het echter noodzakelijk dat men
beschikt over een goed gesynchroniseerd triggersig
.naal.
In par. 1.3. is reeds betoogd, dat het degeneratie
proces t.g.v. onderbroken doorbloeding van een stuk
je hartweefsel een traag verlopend proces is (kon
klusie 3).
Dit zou betekenen dat over een klein tijdsinterval,
bv. één tot twee minuten, de prikkelgeleiding over
de hartspier en in het bijzonder rond het getroffen
gebied ongeveer dezelfde wegen zal volgen.
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Deze veronderstelling leidt tot de aanname"dat
de hoogfrequente componenten in het QRS complex
over een kort tijdsinterval in een vaste tijdsre
latie staan t.o.v. de zich over het hele hart voort
plantende depolarisatiegolf, m.a.w. dat deze compo
nenten "time locked" zijn t.o.v. het laagfrequent
gedeelte van het aRS complex. Hieruit volgt dat het
benodigde triggersignaal op relatief eenvoudige
wijze uit het oorspronkelijke (laagfrequente) aRS
complex afgeleid kan worden (zie hoofdstuk 3).

2.2. Principe en eigenschappen van het proces. 1)

Het principe van het averaging proces is weergege
ven in figuur 2.1.

weeg-
factor (~)

uit

Iin J. opteller:
:,

geheugen t--I I

f
triggersignaal

Fig. 2.1. Blokschema van het averaging proces.

De averager kan men beschouwen als een "special
purpose" digitale computer. Het inlezen van de sig
nalen vindt, op kommando van het triggersignaal,
plaats via een analoog digitaal (AID) omzetter;
de tijd waarover dit inlezen geschiedt wordt de
"sweep-time" genoemd.
Het signaal wordt dus bemonsterd, waarmee volgens
het theorema van Shannon een bovengrens wordt vast
gesteld voor de frequentie inhoud ervan.

Voorbeeld: Een normaal aRS complex duurt ca. 80 msec.
De gebruIkelijke averagers beschikken over een op
teller + geheugen van 1000 kanalen.
Indien we een sweep-time van 100 msec. gebruiken
wordt het signaal dus om de 100~sec. bemonsterd.
Volgens Shannon is daarmee de hoogst ontdekbare fre
quentie bepaald op 1 = 5 kHz.

Ut

1) Deels ontleend aan Bodo -15-.
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.In het geval dat
de successieve signaal componenten van dezelfde
vorm en constante amplitude zijn,

- de ruis additief is met een autocorrelatie func
tie waarvan de dracht klein is t.o.v. de tijds
duur tussen opeenvolgende signaal componenten,
we beschikken over met de te middelen signalen

synchrone trigger-pulsen,

kan de toename in de signaal/ruis verhouding als
functie van het aantal middelen n op eenvoudige
wijze worden afgeleid (zie appendix A2).

Definiëren we de winst in de SiN verhouding door

(
_ (S/N)uit 2) (1)
- (S/N)in ,

dan wordt deze verhouding als functie van n en met
de weegfunctie f als parameter gegeven door fig. 2.2.

.99 of 1/.99

fi=

1.0

.9 of 1/.9

.7 of 1/.7
.5 of 1/.5

100 1000-n
10

40+------.-+----r-+----r---t

·--··--·--1~--~-l------=*
, I

10+---

f 30

(db)I
20

Fig. 2.2. Winst in SiN verhouding (f) als functie
van het aantal middelingen n en de weeg
factor f3.

Uit deze figuur volgt dat
1. voor ft =1 de SiN verhouding van het uitgangssig

naal - althans in theorie - onbeperkt zal toe
men met de wortel uit het aantal malen middelen
n. (Iedere verdubbeling van n zal dus een winst
van 3 db (= V2) in de SiN verhouding ten gevolge
hebben) •

2) Signaal/ruis verhoudingen zullen in dit verslag,
tenzij anders vermeld, steeds worden gegeven in
rms waarden.
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2. Voor [2J #1 de winst in SiN verhouding na zekere n
een limietwaarde zal bereiken.

Voor {?> < 1 wordt de oude informatie exponentieel
gewogen en geleidelijk naar 0 terug gebracht. Onder
deze omstandigheden zal het proces continu de veran
deringen in de vorm van het signaal volgen.

Vanzelfsprekend is in de praktijk het averaging pro
ces wat minder rooskleurig. Een eerste principiële
beperking ten aanzien van de maximaal te bereiken
signaal/ruis verhouding wordt opgelegd door het dy
namisch bereik van de averager (ca. 60 db).
Drastischer beperkingen volgen echter uit veranderin
gen in de statistische eigenschappen van ruis en sig
naal en imperfekties van het systeem, waarvan variatie
in de triggerpuls verreweg de belangrijkste is.
De konsekwenties hiervan zullen in de volgende para
graaf ter sprake komen.

2.3. Invloed van triggervariatie.

Indien de triggerpuls niet steeds synchroon is met
het signaal, zullen na een aantal malen middelen
de hogere frequentie componenten verzwakt worden,
m.a.w. de signaalvorm wordt als het ware uitge
smeerd.
In de navolgende beschouwing wordt een relatie af
geleid tussen de spreiding in het triggermoment en
de daarmee in het signaal gepaard gaande (lineaire)
vervorming.

We nemen aan, dat als ingangssignaal aan het avera
gingproces wordt aangeboden een serie signalen

~1(t)+n1(t~ , [s2(t)+m2(t~ , ••••••
waarin

s1(t),s2(t)' •••••• signalen van identieke vorm en
konstante amplitude,

n 1 (t),n2 (t), •••••• additieve ruis.

Voorts beschikken we over een serie triggerpulsen,
waarvan in eerste instantie ondersteld wordt dat
deze, met een vertragingstijd t o' synchroon zijn met
de te middelen signalen s.(t).

1

Ter vereenvoudiging van de berekeningen wordt de
weegfactor ~ gelijk gesteld aan 1, en voor het uit
gangssignaal set) de in de amplitude genormeerde
waarde gebruikt:

n
= 1 ~ s. (t)

n i=1 1
(2)

(Dit zijn geen wezenlijke beperkingen).



- 13 -

Een goede maat voor de vervorming in het signaàl
set) kan gevonden worden in termen van amplitude
spectra van in- en uitgangssignaal.
Als ~(Oj) het amplitudespectrum van set) voorstelt,
dan wordt, in geval van precies synchrone pulsen,
over een tijd to verschoven , het (onvervormde) spec
trum van set) gegeven door:

S(w) = ei u.J to ~ ( w ) ( 3 )

Indien de pulsen niet precies synchroon z~Jn, maar
een variatie rond de waarde to vertonen, wordt het
spectrum van set) gegeven door:

st( w) = ei w t ~(w) (4)
Wil aan relatie (4) voldaan zijn, dan moet een aan
tal additionele voorwaarden worden gesteld. In
tuïtief kunnen deze voorwaarden als volgt worden
geformuleerd:
Stel de cyclustijd van het middelingsproces (sweep
time) T. Dan zal t een zodanig stochastisch karakter
moeten bezitten, dat I t-to I +T steeds kleiner is dan
de tijd tussen twee opeenvolgende pulsen. Voorts
zal li-to I zodanig klein moeten zijn, dat de (ein
dige) signalen si(t) steeds geheel binnen de cyclus
tijd T vallen.
De mathematische formulering van deze voorwaarcden
zullen we hier echter achterwege laten.

De verwachtingswaarde van (4) wordt gegeven door:

E [st(W) ] = ~(w) E [eiUJt] (5)

Nu geldt:

waarin

E rei W t ] =J: i ~ t f ( t ) d t = 'I «J.) )
-(:10

f(t) de kansdichtheidsfunktie van t en
o(U» de karakteristieke funktie vän de

stochastische vari~~ele t met dicht
heidsfunktie f(t)

(6)

Hiermee gaat (5) over in:

E[St(W)] = ~(w)O(W) (7 )

o(UJ) Kan dus worden beschouwd als een spectrale
weegfunktie.

1) Zie bv. *16*, pag. 928.
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(8)(vgl. (16))

Om een indruk van deze funktie te verkrijgen, moe
ten we de dichtheidsfunktie f(t) kennen.
Voorui t'lopende op hoofdstuk 3, waarin top- en drem
pel detectie van het QRS complex ter sprake komeh
blijkt dat, voor beide vormen van detectie, de nor
male verdeling een aannemelijke schatting is voor
de werkelijk optredende verdeling. Alleen in ex
treem ongunstige situaties zou in geval van topde
tectie de dichtheidsfunktie f(t) meer naar een recht
hoekige of uniforme verdeling kunnen neigen.
De karakteristieke funkties zijn respektievelijk

voor de normale verdeling:
.. ~ 2

() (
0 "t W ):tn W = exp ljJ-l:,W - -':''=''2=--

- voor de rechthoekige verdeling:

v (W) = sinwCh \13 eifA.tW (vgl. (17)) (9)u I'" u.> q'"t V"3
waarin).t.t: en (Jt. de gemiddelde waarde resp. de sprei
ding van de triggermomenten voorstellen.

Met vgl. (3) en substitutie van~t = to volgt daar
uit voor (7) resp:

E [S~(W)J = ~(W)rn(W) = S(U.'»e-<J":<J.lI2 =
(10 )

= S«(..L))!On(W)! (normale verdeling)

en

(11)
E [st(w)l = ~(u.»v(W) = S(W)sinW\k'!3 =

r 'J dr UJ (Tt V3
= s(w)l'dr(w)J (rechthoekige verdeling)

Dit betekent dat in het uitgangssignaal set) slechts
amplitude- en géén fasevervorming wordt geintro
duceerd ( IY (LU)/ reëel).
De beide weegfunkties zijn weergegeven in fig. 2.3.
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.8

.4

.2

Recht
hoekig

o
I

o
I

.4
I

.8
I I

1.2 1.6
•

Fig. 2.3. Spectrale weegfunktie 10(U)1 voor
normale en rechthoekige verdeling.

Stellen we nu bv. als eis, dat de amplitude
verzwakking, t.g.v. variaties in het triggermoment,
bij 500 Hz maximaal 6 db (rms waarde) mag bedragen,
dan volgt uit fig. 2.3. dat de spreiding in het
triggermoment~t in het geval van de normale verdeling
moet voldoen aan:

0- '1 2 (\'" 1.2
().J ~ t <. • - \lt ~ '2 TC 500 sec. = 0.38 msec. (12)
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3. GENEREREN VAN EEN TRIGGERSIGNAAL; QRS DETECTIE.

In het in de tijd nauwkeurig localiseren van een
QRS complex kan men twee aspecten. onderscheiden,
die nauw met elkaar samenhangen: Het filter- en
het detectie probleem.
Allereerst zullen enkele overwegingen met betrekking
tot het ontwerp van een (optimaal) filter ter spra
ke komen.
In de daarop volgende paragrafen wordt vervolgens
het detectie probleem aan de orde gesteld.

3.1. Het filter probleem.

Voor een nadere analyse resumeren we in eerste in
stantie de gegevens die resp. van signaal- en ruis
component bekend zijn.

Van het signaal - i.c. het laagfrequente QRS complex
(zie 2.1.) - kennen we globaal de vorm en de fre
quentie-inhoud.

Voor een viertal gezonde proefpersonen werd 1)
een frequentie-analyse van het ECG uitgevoerd.
Hierbij bleek, in overeenstemming met de lite
ratuur *3,18*, dat de frequentieband van ca.
S - 40 Hz in het spectrum verreweg de grootste
vermogensdichtheid bezit. Spectrale analyse
van electrocardiogrammen van hartpatiënten is
,niet uitgevoerd, maar er zijn geen a priori
redenen om aan te nemen, dat de resultaten
sterk zullen afwijken *3*.

Met betrekking tot de ruisbijdragen kan men een
onderscheid maken in:

Spierruis; dit type ruis is zeer breedbandig
(ca. 10 Hz - 10 kHz *19*) en geeft de belang
rijkste bijdrage tot het totale (additieve)
ruisvermogen,

laagfrequente ruis in de vorm van ademhalings
invloeden; dit type ruis is voornamelijk van
multiplicatieve aard,

"systeemruis"; hiermee duiden we de stoorsignalen
aan, die optreden t.g.v. het feit dat het hart
slagsignaal zelf niet deterministisch is en voort
durend kleine vorm- en amplitude veranderingen
ondergaat,

externe ruis (electroderuis, versterkerruis, e.d.).

Gezien de zeer hoge eisen, die er aan de nauwkeu
righeid van de locatie van het QRS complex gesteld
worden (vgl. par. 2.3.) lijkt toepassing van een

1) Voor de methode van spectrale analyse, zie *17*.
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matched filter, gevolgd door topdetectie, een rede
lijk voor de hand liggende oplossing.
(Een filter heet "matched" t.o.v. het te detec
teren signaal wanneer de vorm van de impulsres
ponsie gelijk is aan de vorm van het in de tijd
gespiegelde signaal).
Afgezien echter van theoretische bezwaren (zo zal
het filter zeker niet optimaal zijn, omdat de ruis
component niet zuiver additief en wit is), is een
dergelijk filter in de praktijk weinig aantrekkelijk.
Gezien de grote verscheidenheid in de vormen van
het QRS complex, zoals men die met name bij patiën
ten kan aantreffen (zie hoofdstuk 5), zal een goede
benadering van een matched filter slechts gerea
liseerd kunnen worden door een groot aantal
- onafhankelijke - secties. Het moeizaam afregelen
van een dergelijk filter is in de praktijk een
groot bezwaar. Hiermee komt duidelijk naar voren,
dat ot;>timali tei tvan een filter niet gedefiniëerd
kan worden alleen op basis van zuiver informatie
theoretische gronden, doch dat ook andere faktoren
bv. kosten, bedieningsgemak, in overweging dienen
te worden genomen.

Het alternatief van een matched filter, optimaal
afregelbaar voor "ieder" type QRS complex afzonder
lijk, is in dit kader een star filter, optimaal
aangepast aan het gemiddelde QRS complex.
(Het gemiddelde is hier genomen over een ensemble
van proefpersonen en patiënten). Het nadeel hiervan
is, dat bij de detectie veel signaalenergie verlo
ren gaat. In zekere zin worden daarmee de problemen
verlegd naar het ontwerp van een optimale detector.
Dat we uiteindelijk toch aan de laatste oplossing
de voorkeur hebben gegeven hangt samen met de be
hoefte aan een eenvoudig detectiesysteem en de over
tuiging, dat met de huidige detectiemethode (zie
ook par. 3.4.) de gewenste nauwkeurigheid bereikt
kan worden.
Het momenteel gebruikte filter is een 2e orde band
filter, waarbij de kantelfrequenties (gebruik maken
de van de informatie uit de spectra van het elec
trocardiogram) zijn ingesteld op 5 en 40 Hz. Het
filterprobleem is echter nog steeds een onderwerp
van studie; met name zal in de toekomst aandacht
worden besteed aan hogere orde van filters (zie ook
hoofdstuk 6).
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3.2 • .Het detectieprobleem.

Aangezien we vóór de detector het signaal smal
bandig filteren, zal een groot deel van de onder
3.1. genoemde (additieve) ruisbijdragen sterk
worden onderdrukt. Dit betekent , dat nu niet meer
de spierruis, maar veeleer de laagfrequente multi
plicatieve ruis de belangrijkste bijdrage tot de
stoorsignalen levert.
Laagfrequente ruis van multiplicatieve aard komt
voornamelijk tot uiting in amplitude-variaties
van de signaalcomponent (i.c. het QRS complex).
Hieruit volgt dat topdetectie de voorkeur verdient
boven eenvoudige drempeldetectie. (Immers voor
een drempeldetector met konstante drempelhoogte
zullen amplitude-variaties van het signaal tevens
variaties in het detectie-moment ten gevolge hebben).
Een groot nadeel van topdetectie is echter dat het
praktisch moeilijk is te instrumenteren.
Deze overwegingen hebben uiteindelijk geleid tot
de dubbele drempeldetector., die evenals de top
detector weinig gevoelig is voor amplitude-variaties
van het signaal. Het principe is een uitbreiding
van de enkele drempeldetectie; de eigenschappen
ervan kunnen dan ook voor een groot deel daarvan
worden afgeleid.

De nauwkeurigheid van zowel top- als enkelvoudige
drempeldetectie werd voor een kunstmatig QRS en
additieve, gaussisch verdeelde ruis d.m.v. computer
simulaties onderzocht. Met het groeien van het in
zicht, dat de multiplicatieve ruisinvloed een be
langrijke faktor is, werden de resultaten van deze
analyse minder waardevol; deze zullen in dit verslag
dan ook achterwege worden gelaten.
Ook in de theoretische benadering van de genoemde
detectie systemen zullen we de invloed van multi
plicatieve ruis buiten beschouwing laten; een ana
lyse hiervan is - binnen het kader van dit afstu
deerwerk - duidelijk te moeilijk.

In par. 3.3. en 3.4. zal aandacht worden geschon
ken aan de eigenschappen van enkelvoudige - resp.
dubbele drempeldetectie. Daarbij zullen - met name
in par.3.3. - t.a.v. de eigenschappen van de ruis
een aantal veronderstellingen worden gedaan, die op
het eerste gezicht weinig realistisch lijken.
Hierop wordt in par. 3.4. nader ingegaan, waarbij
zal blijken, dat de theoretisch afgeleide relaties
in de praktijk met goede benadering toepasbaar zijn.
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In het kort zullen we in het onderstaande ingaan
op topdetectie.
De nauwkeurigheid van dit systeem kan, in geval
de ruiscomponent additief en gaussisch verdeeld
is, worden afgeleid met de door van Bemmel aange
geven methode (*18*, pag. 57 - 60).
Als konklu~iè zij vermeld, dat voor grote SiN
verhouding (510) de spreiding van het detectiemoment
wordt gegeven door:

rv d.... \r
~ •• (t ) N

s m
(13)

de signaalcom
= t m

waarin 01...:

s(t )
m

~N :

Een frequentie afhankelijke term, sa
menhangend met de bandbreedte van het
gebruikte filter (zie 3.1.) en de band
breedte van de oorspronkelijke onge
filterde ruis.
De tweede afgeleide van
ponent in het maximum t

De rms waarde van het ruisvermogen.

Voor een schatting van de dichtheidsfunktie f(t)
van het detectiemoment gaan we uit van de volgende
onderstellingen:

De ruiscomponent is additief en heeft een symme
trische verdeling
de signaalcomponent is rond het maximum symme
trisch van vorm.

Onder deze aannamen zal ook de dichtheidsfunktie
f(t) een symmetrische verdeling bezitten. De aard
van de verdeling is afhankelijk van de vorm van het
signaal en de statistische eigenschappen van de
ruis, met als uitersten de normale verdeling ener
zijds en de rechthoekige verdeling anderzijds, resp.
gegeven door:

f (t) = __1__
n \r -.)2 I\.

t

(14)

waarin \ft en jUt resp. de spreiding en het gemiddel

de van het detectiemoment;
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en

(15)

waarin~t het gemiddelde en \ï t = 1V3 de spreiding.

De karakteristieke funkties (zie 2.3.) volgen uit 1)

resp.

(17)

3.3. Drempeldetectie.

In deze paragraaf zullen we allereerst een relatie
afleiden voor de dichtheidsfunktie f(t), waaruit
resp. de gemiddelde waarde en de spreiding van het
detectiemoment kunnen worden berekend.
Tenslotte zal uit de dichtheidsfunktie de karakteris
tieke funktie y(uu) worden afgeleid.

Het drempeldetectie probleem kan als volgt worden
geformuleerd;
zij gegeven het signaal y(t):

y(t) = s(t) + N(t) (18)

waarbij s(t) het QRS complex representeert
N(t) additieve ruis is (nadere beperkin-

gen volgen later).

Gevraagd wordt nu te bepalen wanneer het signaal
y(t) in een gegeven tijdinterval ~1,t21 voor het
eerst een zekere drempelwaarde d oversc~rijdt.

1) Zie bv. .16 •.
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,Dit probleem staat in de literatuur bekend als het
"first passage time problem" (zie bv. *21*).
Beperken we ons tot de stijgende flank van het
QRS complex en benaderen we deze flank door de
rechte set) = m.t ,dan kan het signaal y(t)
beschreven worden door de vereenvoudigde fluctu
atie vergelijking (*21*)

~f = m + net) (19)

In geval de term net) laagfrequent gefilterde ruis
is, kan alleen voor de gemiddelde waarde van het
detectiemoment een expliciete relatie gevonden wor
den.
Slechts indien de ruis net) gaussisch verdeeld en
wit is, kan behalve voor de gemiddelde waarde ook
voor de dichtheidsfunktie van de first passage time
en voor de spreiding ervan een expliciete relatie
worden afgeleid.
Om toch enig inzicht te krijgen in de eigenschap-
pen van drempeldetectie zijn we dus - althans bin-
nen het kader van dit afstudeerwerk - genoodzaakt
t.a.v. de ruiscomponent de laatstgenoemde veronderstel
ling te maken. Dit heeft echter als konsekwentie,
dat we impliciet aannemen , dat de ruis aan de in-
gang van de detector een 1/f karakter heeft.
Immers, uit (18) en (19) volgt:

t 1,

N(t) =;f n(u)du = :;fW(U)dU (20)

waarin: 0.. 0

weu) Genormeerde witte ruis (gemiddelde waarde O.
variantie 1) 1)

s Het rms vermogen in net).

Uit (20) blijkt, dat het ruisvermogen VN2 van N(t)
lineair met de integratietijd toeneemt. Deze inte
gratietijd volgt echter uit de gemiddelde tijdjUt,
die nodig is om de drempel d te overschrijden.
Hiermee volgt voor de relatie tussen het ruisvermo
gen in N(t) en net): 2

2 ~Ns = - (.21)
JLt

(22)

[t<~

1f(tJ

f(t) = 0

De dichtheidsfunktie van de "first passage time"
wordt gegeven door *21* :

d f (d_mt)2
exp - J

V2ns~tj 2s2t

1) In feite is s2 gedefinieerd als de "incrementele
variantie", dimensie Vla/sec *21*.
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Hieruit kunnen resp. de gemiddelde waardejUt en
spreiding~t worden berekend:

[

00 /- d t -(d_mt)2 }
~t = tf(t)dt = --- exp 2 dt

sV2~t 2s t
- Qol'> 0 -

(23)

resp. oP

~ t"= [t
2
f(t)dt

-cP

002 jdl/t-/f,(t := exp
s-J2:TC

o

uit de bekende relaties (*22*, pag. 307 en 341)

j:'p(_ax2_ b 2 )dx = tfÏ! exp(-2V"äb) [a:> 0, b:? ~ (25)
o x a
en 00

j x 2exP (_ax2_ ~2)dX = t0I3 (1+2Väb)exp(-2~)
o x a (26)

[a>o, b~~

volgen na substitutie van x 2 = t en enige manipulatie
de volgende eenvoudige uitdrukkingen:

resp.

\." 2 ds 2
\I t =-r

m
=~

m
of ~t =

m

(27)

(28)

Hiermee gaat (22) over in:

{j3 2

{ f(t)
1 t tJ--L Y-tt-t) } [t ~oJ= ~V'2TI --:3" exp 2~ 2 t\: 2ï( t t (29)

0 [t<~f(t) =

Enkele van deze dichtheidsfunkties zijn geschetst
in figuur 3.1. (De first passage ti.maverdelinq is
een scheve verdeling, echter voor w'iit 2j.f<-t «1 krijgt
deze een meer gaussisch karakter; hierop wordt bij de
afleiding van de spectrale weegfunktie (zie Appen
dix A3) nader ingegaan.
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""u... = 20 msec

(msec) :

0.1
0.3
0.6
0.9
1.2

1-----{,'I--+----1--+-=~...:::....+o'_.L....+--l-~::::-.:::p;;;;;;_....,r____+-~

o 15 20 • 25
t (msec)

Fig. 3.1. First passage time verdelingen.

Voor de karakteristieke funktie 't (GO) volgt uit (29):

(30)

In de praktische situatie hebben we - achter het
smalbandige filter - te maken met een grote sig
naal/ruis verhouding (> 20 db), hetgeen te verta
len is in een steile flank van de signaal component
(grote m) en klein ruisvermogen ~N.
Onder deze voorwaarden kan worden afgeleid (zie Appen
dix A3), dat de uitdrukking voor de spectrale weeg
functie dezelfde is als die voor een normale ver
deling. (vgl. (10»:

W2~2

= exp ( _ t)
2

(31)

Ook bij deze vorm van detectie wordt dus slechts
amplitude- en géén fasevervorming geintroduceerd.
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In hoeverre de in deze paragraaf afgeleide rela
ties geldig blijven indien de ruis aan de ingang
van het detectiesysteem geen 1/f karakter heeft,
zal bij de behandeling van de dUbbele drempelde
tector nader ter sprake komen.

3.4. DUbbele drempeldetectie.

Het principe van de dUbbele drempeldetector be
rust op drempeldetectie van zowel positief- als
negatief gaande flank van de signaal component
(het QRS complex). Het midden van de beide drem
pel overschrijdingen wordt hierbij als detectie
moment gekozen. (Zie figuur 3.2.)

-t

I
I
I
I
I
I
I

I I I
~lY

t=O

I
I
I
I
I
I
I

X-

___~'--........-+---lt-__..drempelhoogte : d

~ = t(~ + ~)

A.-----

Fig. 3.2. Principe van de dubbele drempeldetectie.

De beide flanken van het QRS complex beschrijven
we resp. met:

= m1t + A + N(t) (stijgende flank)

(32)

(dalende flank)

waarin N(t) t/f ruis (vgl.(20» met vermogen <ïN
2 •

Voor de verwachtingswaarde van het detectiemoment
~ volgt nu (zie fig. 3.2.):

.Iic = E[ZJ = tErx +:iJ = t(~ + ~) =2~ (m2-mt ) (33/ - z - L- ~ mt m2 mt m2

en voor de variantie ~z2:

\f z2 = t {~ x
2 +\ï y

2
+ 2cov(2S"Y)1 (34)
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Indien de verdelingen van ~ en ~ elkaar niet
overlappen gelden de volgende relaties:

\1"2
Çf 2

N (35)= 2x mt (zie (28»
([2

<[2 N (36)= 2y m2

t

(37)

met

'+'N( 't) de autocorrelatiefunktie en '+' N( ~) de

genormeerde autocorrelatiefunktie van de ruis

N(t) als funktie van de tijd L=.E; [~- ~] .

Hiermee gaat (34) over in

Ter vereenvoudiging van deze uitdrukking voer~n

we in

- de ge~iddelde hellinQ~ = Vmtm2

- de hellings verhouding À,.2

Hiermee gaat (38) over in

Ij 2 = <;IN: f~ + )..2 _ 2~N( (:") 'l
z 4m À J

(39)
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Vergelijken we dit resultaat met de expressie
voor de enkelvoudige drempeldetector (vgl (28»,
dan volgt voor de verhouding van de spreiding
in beide detectiemomenten:

Ç"DD

C\J
D

(40)

met C\ï DD en q-D de spreiding van de dubbele- resp.

de enkelvoudige drempeldetector.

Er zij nogmaals op gewezen, dat deze relatie af
geleid is voor 1/f ruis aan de ingang van beide
detectiesystemen.
Uit experimentele metingen blijkt echter, dat de
relaties (39) en (40) met goede benadering geldig
blijven, ingeval de ingangsruis additief, gaussisch
verdeeld en wit is in de frequentieband van 0 - 6B Hz.
Voor dit type ruis wordt de genormeerde autocorre
latiefunktie gegeven door:

'+lN (1") =
sin 2T(óBT
. 211 A B1:' (41)

waarmee (40) overgaat in:

\ïDD

\r
D

sin 2"Tl A B 'l
TIAB<:

(42)

Deze uitdrukking is als fünktie van óB7en met À
als parameter weergegeven in fig. 3.3.
Uit deze figuur blijkt, dat zelfs voor een zeer
asymmetri sch signaal (y. 1.6) de verhouding

---'\TDD
(~)max nog kleiner is dan 1.

D

Het belang van een symmetrisch signaal ('1 = 1)
is echter duidelijk, met name indien de ruis een
laagfrequent karakter heeft; hierop zal later in
deze paragraaf worden ingegaan.

Voor À= 1 ([~ + )..?l. = 2) reduceert (40) tot
À~ JmJ.n
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1.0

.8.4

1.6
1.41
1.2
1

(='f2)

2.0

Figuur 3.3. Zie tekst.

(43)

\IDD •
waaruit volgt dat ~ - t'12 als 'VN(O) --- 0

D

(Dit resultaat kan ook direct uit figuur 3.2.
worden afgeleid. Als de ruis ongecorreleerd
is (4J~ ('1"') = 0) kunnen de detectiemomenten
~ en ~ als onafhankelijk worden beschouwd.
Voor gelijke verdelingen van ~ en ~ is de re
sulterende spreiding dan tf2 maal zo klein
als voor beide detectiemomenten afzonderlijk).

In fig. 3.4. zijn enkele resultaten van experi
mentele metingen aan de dubbele drempeldetector
weergegeven. Het ingangssignaal aan de detector
bestaat in dit geval uit een symmetrische drie
hoek + additieve, gaussischverdeelde ruis, wit
in de band 0 ... 6B Hz.
Gemeten is de dichtheidsfunktie f(z) als funktie
van de bandbreedte van de toegevoegde ~uis; het
ruisvermogen ÇlN blijft hierbij konstant.
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T = 10 msec

5--i__

150, -...

1.msec

Figuur 3.4. Experimenteel bepaalde dichtheidsfunk
ties voor dubbele drempeldetector met
ruisbandbreedte .o.B als parameter.

uit de figuur blijkt, dat de relaties (39) en
(42) in goede overeenstemming zijn met de gemeten
resultaten.

\[
Voor Z= 10 msec en ..1! = 0.5.10-3 blijkt bv. uit
fig. 3.3. dat m

dus ~ 0.35 msec
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\lDD
voor óB = 15 Hz; AB""t = 0.15- <r ~ 0.25

D
\Îz ~0.125 msec.

Ook de invloed van de parameters m en~N op de
spreiding in het detectiemoment blijken met goede
benadering overeen te stemmen met de theoretisch
afgeleide betrekkingen.
In feite zijn we echter niet geïnteresseerd in de
spreiding van het detectiemoment op zich. In het
averaging-proces wordt de vervorming van het uit
gangssignaal S(t) van de averager bepaald door de
dichtheidsfunktie van het triggersignaal en dus
van het detectiemoment (zie par. 2.3.).
Van belang is de relatie, die er bestaat tussen de
spectrale weegfunktie (een maat voor de vervor
ming van het signaal S(t» en de statistische ei
genschappen van signaal en ruis aan de ingang van
het trigger-genererende detectie systeem.
Een direkte experimentele methode om deze relatie
te bepalen wordt gegeven in hoofdstuk 6.

Met betrekking tot de invloed van multiplicatieve
ruis kan het volgende worden opgemerkt. Indien
deze ruis zeer laag frequent is, zal dit tot ui
ting komen in trage amplitude-variaties van het
signaal. Voor dit type storingen biedt de dubbele
drempeldetectie - in geval van een symmetrische
signaal component - de voordelen van topdetectie.
Immers voor dit type storing zijn de beide detec
tiemomenten volledig gecorreleerd).
Hiermee blijkt eens te meer het belang van een
symmetrisch ingang signaal.
In de praktijk is de dalende flank van het QRS
complex in zeer veel gevallen steiler dan de stij
gende flank. Uit het spectrum van een dergelijk
signaal kan men echter- afleiden, dat d.m.v. een
lineair fase-draaiend netwerk het signaal met goe
de benadering symmetrisch kan worden gemaakt.
(Het bewijs zullen we hier achterwege laten).

Konklusie

1. Met name voor laagfrequente stoorsignalen van
zowel additieve als multiplicatieve aard geeft
de dubbele drempeldetectie een belanrijke winst
t.o.v. de enkelvoudige drempeldetectie.

2. Het is van belang, dat de signaalcomponent sym
metrisch van vorm is; voor niet symmetrische
signalen kan dit m.b.v. een lineair fase-filter
worden gerealiseerd.
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3. De spreiding in het detectiemoment wordt kleiner,
naarmate de beide detectiemomenten ~ en y
(fig. 3.2.) dichter bij elkaar liggen (kleinere
T= E [~ - y] _ sterkere correlatie van de ruis).
Dit beteken~dat de spreiding afneemt, naarmate
de drempelhoogte toeneemt.
Een bovengrens voor de drempel wordt in eerste
instantie gegeven door de overweging, dat de
verdelingen van ~ en y elkaar niet mogen over
lappen.
Hierbij is uiteraard ook de invloed van mul
tiplicatieve ruis, tot uiting komend in ampli
tude variaties van het signaal, van belang.

4. Praktijkvoorbeeld:

R - top : amplitude 1 mV } m 0 04
duur 50 msec = •

ruisvermogen aan uitgang bandfilter

( 5 40 Hz): (1~V) 2

10-5
~D = 0.04 = 0.25 msec.

"t ca. 5 tot 10 msec

dus ~ DO ~ 0.125 msec.

0.45

(Met betrekking tot de spectrale weegfunctie
komt dit overeen met -6 db voor f = 1500 Hz,
zie fig. 2.3.). c

In feite zal de spreiding~D van de enkelvou
dige drempeldetector aanzienlijk groter zijn
t.g.v. de invloed van laagfrequente multipli
catieve ruis.
De spreiding van de dubbele drempeldetector is
daarentegen een reeële schatting.
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4. PRAKTISCHE REAL~SERING EN RESULTATEN.

4.1. Instrumentatie.

De instrumentatie van het volledige analyseproces
wordt gegeven door fig. 4.1.

Jl JL

gger

E
AFLE

,...... FASE
~

BAND . > DD VAR
FILTER rJ'ILTER DET. DELAY

I QRS ;"detëctie I JL tri

-- . - -

-- DELAY BAND . > AVERAGER
RECORDER FILTER • (HP)

I hfECG + ruis I I
À ~ I

~ •IhfECG I
J

RECORDER ,....-----~ - ------, INTER-
r- (ANALOG 7) I FACE

I

!pLOTTER I :
I , ,
I ,
I I
I IIHIFI ECG DISPLAY
L ___

VERSTERKER

I COMPUTER
(PDP-9)

CG Á STORAGE I
IDING (TAPE)

TYPE- ; - -WRITER'

-- DATA LIJNEN

--- BESTURINGSLIJNEN
(IN VOORBEREIDING)

Fig. 4.1. :Blokschema van de instrumentatie.
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Achtereenvolgens zullen in het onderstaande en
kele aspecten uit dit analyseproces ter sprake
komen.

1. ECG afleiding.

Het bepalen van een keuze uit de vele mogelijke
EeG afleidingen is eenbelangiijkprobleem, dat
echter in dit afstudeerwerk buiten beschouwing
is gelaten.
Voor de analyse van het hfECG van een viertal
proefpersonen is gebruik gemaakt van standaard
afleiding II ( de afleiding van het grootste
QRS complex).
Voor de registraties in de hartbewakingskamer
(zie hoofdstuk 5) werd een parallel aftakking
van de reeds op de pati~nt aangebrachte elec
troden gemaakt. (Voor de bewaking van patiën
ten gebruikt men een "bastaard" afleiding, d.w.z.
een borstafleiding met een zo groot mogelijk
QRS complex).
Met betrekking tot een vroegtijdige detectie
van een hartinfarct is het echter geenszins van
zelfsprekend, dat de afleiding met het grootste
QRS complex ook de meeste hoogfrequente infor
matie bevat. (In welke afleiding de grootste
hf veranderingen optreden is geheel afhankelijk
van de plaats van het infarct). Wellicht is het
daarom zinvol, in de toekomst te komen tot een
analyse van drie orthogonale afleidingen, waarmee
een volledig beeld van de electrische activiteit
van het hart verkregen kan worden.

2. Hifi ECG versterker.

Voor toepassing in de hartbewakingskamer dient
een ECG versterker aan zeer hoge eisen met be
trekking tot veiligheid en betrouwbaarheid te
voldoen. Daarom is de versterker op de eerste
plaats batterij gevoed.
Voorts dient men er rekening mee te houden,
dat aan de ingang van de versterker zeer hoge
spanningen kunnen optreden. De behandeling van
patiënten met kamerfibrilleren - een levens
gevaarlijke ritmestoring, waarbij het hart to
taal irregulair contraheert - bestaat uit het
toedienen van een krachtige gelijkstroomstoot
(defibrillatie).
Hierbij kan over de electroden een spanning
van 7 kV ontstaan.
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Behalve de noodzaak van een goede beveiliging
tegen een dergelijke ontlading is er de additi
~onele eis dat de versterker zich snel herstelt
(kleine tijdconstante), omdat aan de hand van
het electrocardiogram wordt beoordeeld of de
defibrillatie al dan niet succesvol is geweest.
Voor gebruik van meer permanente aard wordt
momenteel een ECG versterker gebouwd, die aan
bovengenoemde eisen voldoet en als bijzonder
heid bovendien nog een zeer grote bandbreedte
bezit (0.1 Hz - 10 kHz + 1.5 db). ~

3. Filters.

De drie gebruikte filters zlJn allen actieve
filters. De flank-steilheid van beide band
filters bedraagt - 12 db/octaaf, de doorlaat
gebieden zijn resp.
voor het lf filter: 5
voor het hf filter: 100

4. Delay's.

Aangezien het triggersignaal onvermijdelijk
later komt dan het te analyseren signaal,
zal dit laatste signaal vertraagd dienen te
worden. Dit geschiedt via een FM-recorder,
eventueel voorzien van een eindloze tape.
(Voor de analyse van het patiëntenmateriaal
werd gebruik gemaakt van een Honeywell instru
mentele recorder).
De variabele delay voor de triggerimpuls, die
geheel digitaal is uitgevoerd, is noodzakelijk
om een nauwkeurige lokalisatie van het hfECG
op de averager 'mogelijk te maken.

5. Interface.

De huidige interface maakt het mogelijk, het
geheugen van de averager in binaire vorm in
de computer in te lezen.
Het ligt echter in de bedoeling,in de toekomst
zowel de averager (Hewlett Packard) als de
taperecorder (Philips Analog 7) geheel vanuit
de computer te besturen.

6. Computer en randapparatuur.

Ook met betrekking tot dit aspect zullen we
kort zijn. De "software", die ten behoeve van
dit onderzoek werd ontwikkeld bevat een aantal
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imput/output en plotroutines, en voorts ana
lyse programma's voor het hfECG, die echter in
het algemeen te specialistisch van aard zijn
om in dit kader in detail te worden beschre
ven. Een inventarisatie van beschikbare program
ma's met een beschrijving van de mogelijkheden
is echter binnenkort beschikbaar.

4.2. Dubbele drempeldetector.

De theoretische achtergronden van deze detector
zijn reeds behandeld in par. 3.4. In het onderstaan
de zal in het kort de realisering in de praktijk
ter sprake komen.
De detector bestaat in essentie uit een niveau
detector , een blokgolfosciffa'tor en een (digi taal)
logica gedeelte.
Indien een signaal de instelbare drempel in po
sitieve richting overschrijdt wordt de oscillator
gestart met een frequentie van n pulsen/sec;
het aantal afgegeven pulsen wordt door een tel
ler bijgehouden. Indien vervolgens het signaal
de drempel in negatieve richting doorkruist, wordt de
klokfrequentie met een factor twee verhoogd.
Heeft de teller een (instelbaar) aantal van N pul
sen geteld, dan wordt een triggerpuls afgegeven
en het geheel gereset.
Dit betekent dat steeds het tijdsinterval tussen
het midden van de beide drempeloverschrijdingen
en het triggermoment binnen het bereik van het
systeem konstant is (zie fig. 4.2.)

telfreq:, n

telfreq:

triggermoment na
N getelde pulsen.

Figuur 4.2. Principe van de dubbele drempeldetector.
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Op het moment van negatief gaande drempeldoorgang
zijn Ttxn resp. T2xn pulsen" geteld, dus het trig
germoment valt

sec
N - T2 x n

resp. sec na de
2n

laatste doorgang.

In beide gevallen is de tijd tussen de trigger
puls en het midden van de beide drempeldoorgangen
echter:

N - Tt x n Tt N - T2 x n T2 N
+ -- = + = sec,

2n 2 2n 2 2n

hetgeen onafhankelijk is van T.
Wanneer het signaal symmetrisch is - het belang
daarvan is reeds betoogd in par. 3.4. - zal deze
detector dan ook in hoge mate ongevoelig zijn voor
amplitudevariaties in het signaal.
Voorts zullen additieve, laagfrequente stoorsig
nalen eveneens weinig variatie in het trigger
moment ten gevolge hebben; het gehele signaal
wordt a.h.w. opgetild, hierbij blijft het gemid
delde van beide detectiemomenten konstant.

Vanzelfsprekend bevat de detector een aantal be
veiligingen ter voorkoming van valse triggers ten
gevolge van stoorpulsen, overmatioe spierruis,
electrode artefacten en extrasystolen.
Een zeer effectieve beveiliging blijkt het "tijd
venster". De tijdsduur van het QRS complex boven
de drempel dient hierbij binnen instelbare gren
zen te vallen. Omdat een gedeelte van de detector
reeds digitaal is uitgevoerd, is deze beveiliging
op een eenvoudige wijze in het gehele systeem ge
integreerde
Een tweede beveiliging is de amplitude-begrenzing.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een extra ni
veaudetector, waarmee de maximaal toelaatbare
amplitude wordt ingesteld. Bij overschrijding
van deze grens wordt de triggerpuls geblokkeerd.

Uit het gebruik van de detector in de afgelopen
maanden zijn een aantal additionele wensen naar
voren gekomen met betrekking tot o.a. instelbare
(digitale) vertraging van de triggerpuls, extern
bestuurbare start- en stopfunktie en een grotere
tijdresolutie door het opvoeren van de klokfre-
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quentie van de blokgolfoscillator Deze wensen
zullen op korte termijn worden gerealiseerd.
Een publicatie van de detector is in voorbe
reiding.

4.3. Resultaten: het hfECG van een viertal proefpersonen.

Van een viertal proefpersonen (allen d' ) in rust
werd een 10 minuten durende ECG opname gemaakt
(standaard afleiding II).
De resultaten van het averaging proces zijn weer
gegeven op pag. 37 en 38.
Achtereenvolgens is een analyse uitgevoerd van

de volledige hartactie: PQRST complex (5 - 1500 Hz)
het QRS complex (5 - 1500 Hz)

- hoger frequente componenten in het QRS complex
in de aangegeven frequentieband. Tevens is hier
de gebruikte versterkingsfactor (in db) vermeld.

Het aantal gemiddelde complexen bedroeg steeds 64.
Om een indruk te verkrijgen van de resterende"ruis"
component in het gemiddelde signaal werd de analy
se - met een interval van enkele minuten - drie maal
herhaald; de resultaten werden in één figuur geplot.

In de eerste plaats is het opvallend, dat over
een korte tijdsstrekke van 10 minuten, de resul
taten zeer reproduceerbaar blijken, dit geldt
zelfs voor fequenties boven de 1000 Hz. (Ter ver
gelijking is in deze' frequentieband de analyse
nog eens uitgevoerd voor 256 middelingen).
Alhoewel nog geen frequentie analyse van de resul
taten voorhanden is, kan men toch op grond van
deze reproduceerbaarheid konkluderen, dat het
QRS complex voor genoemde proefpersonen ook boven
de 1000 Hz nog informatie bevat.
In het hfECG in de band 100 - 1500 Hz komen re
latief nog vrij veel laagfrequente componenten
voor t.g.v. de veel hogere vermogensdichtheid in
de lage frequenties en de geringe flanksteilheid
van het gebruikte bandfilter. De "knik" (E: slurr)
in het QRS complex van de proefpersonen GD en JL,
moeilijk zichtbaar in de originele - niet gemid
delde - ECG opname, komt met name in het hfECG
boven de 100 Hz scherp tot uiting (vgl. proef
personen TvD en HdW, bij wie dit verschijnsel
niet optreedt).

De reproduceerbaarheid van hoogfrequente componen
ten in het QRS complex over langere termijn, werd
voor één proefpersoon (HdW) nader onderzocht.
Tevens werd bij deze proefpersoon de invloed van
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EÇG PP GU

aan-tal midde1..ingen N • 64
uitgevo~ ov~ 3 6ucc~6~eve ~nt~vatten
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o db
-,,,,,,"--~~
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----...
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I-----t
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ECG PP TvV
aantal ..w.dde.Ungen N • 64
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resp. overmatige spierruis en ernstige versto
ring van het ademhalingsritme nagegaan. De re
sultaten daarvan zijn weergegeven op pag. 40.
Uit de beide rustopnamen blijkt, dat in dit
geval het hfECG tot in detail reproduceert.
(De tussenliggende periode bedroeg ca. 1t maand).
Ook in de twee overige opnamen is de reproduceer
baarheid goed te noemen, zeker wanneer men bedenkt,
dat de oorspronkelijke opname eerder als EMG dan
als ECG zou worden herkend.
Tengevolge van de sterk toegenomen spreiding in
het triggermoment is echter in de frequentieband
boven 500 Hz in beide gevallen geen informatie
meer detecteerbaar.
De invloed van de ademhaling op het hfECG is in
dit onderzoek verder bu.~ten beschouwing gelaten;
in hoofdstuk 6 zal hierin het kort op worden in
gegaan.
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5. TRENDREGISTRATIE VAN HET hfQRS VAN EEN VIERTAL
PATI~NTEN.

5.1. Inleiding.

Gedurende een week zijn in de hartbewakings
kamer van het st. Radboud ziekenhuis te Nijme
gen vah een aant~l patiënten ECG opnamen ge
maakt. Er is gestreefd naar een registratie
duur van steeds ca. 5 minuten, met een tussen
liggende periode van t - 1 uur. Bij alle patiën
ten is echter de eerste maal een registratie van
15 minuten gemaakt.
Voor de ECG afleiding werd de - reeds aanwezige 
"bastaard" afleiding gebruikt (zie 4.1.). Via
een hifi ECG versterker werd dit signaal ver
volgens op een FM taperecorder opgenomen (Phi
lips Analog 7). De analyse van de op deze wijze
verkregen bandopnamen geschiedde in een later
stadium (totaal ca. 20.000 QRS complexen).

Voor de analyse werden steeds 128 successieve __:
QRS complexen gemiddeld (ca. 1t - 2 min.), _
de sweeptime bedroeg 80 msec. Het hoogdoorlaat
fil te-i--\vas ingesteld op een bandbreedte van
100 - 1000 Hz (de gebruikte recordersnelheid
stelde beperkingen t.a.v. de maximale bandbreed
te) •
Het aldus verkregen averaged hfQRS complex
werd in de computer ingelezen, waarna allere~rst

een normering van het signaal op vermogensbasis
plaats vond.
(Amplitude veranderingen in achtereen volgende
opnamen van het electrocardiogram bevatten bij
de gebruikte ECG afleiding geen informatie,
zie 5.3.)
Vervolgens werden dit signaal en het door de com
puter bepaalde verschilsignaal met het voorgaan
de hfQRS complex, tesamen met het bijbehorende
registratietijdstip, geplot.
Vanwege de grote hoeveelheid gegevens die op
deze wijze ontstaat, is gezocht naar een meer
compacte representatie van de informatie.
Een poging daartoe is de drie dimensionale
weergave van het hfQRS (3d figuur), waarbij als
derde dimensie het registratietijdstip wordt toe
gevoegd (zie bv. pag. 44).
Terwille van de overzichtelijkheid worden "ver
borgen"lijnen niet geplot; de informatie die
hierdoor verloren gaat kan echter voor een groot
deel worden herkregen door de signalen te inver
teren en hiervan een tweede 3d figuur te plotten.
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Beide figuren samen geven dan een vrijwel com
pleet beeld. Zoals nog zal blijken is deze wijze
van representatie niet altijd even inzichtelijk,
alhoewel voor extreme gevallen ( een zeer goed
of een totaal niet reproduceerbaar hfQRS) ver
rassende resultaten onstaan.

Alle patiënten, m.u.v. GBM3 werden direkt na de
eerste opname in de hartbewakingskamer op de re
gistratie-apparatuur aangesloten, de 3d figuren
geven vanaf dat moment de gehele ontwikkeling
weer. Voor de overige figuren, waar een beeld wordt
gegeven van de hfQRS complexen afzonderlijk en
de bijbehorende verschilsignalen (zie boven), is
uit de gehele verzameling van resultaten een
keuze gemaakt. Achtereen volgens is in deze fi
guren weergegeven:

De patiënt codering en het registratie tijdstip
het hfQRS complex (80 msec volle schaal)
het verschilsignaal met het in de referentie
vermelde voorgaande complex (amplitude schaal
dezelfde als van het oorspronkelijke hfQRS)
een sample uit het voor de analyse gebruikte
normale electrocardiogram (tijdschaal: ca.
10 mm/sec).

In de volgende paragraaf zullen de resultaten
in het kort worden besproken.

5.2. Resultaten.

GHM1 cl (pag. 43 en 44)

leeftij d:; 70:
opname indicatie: angina pectoris
uiteindelijke diagnose: geen infarct

Reproduceerbaar hfQRS, m.u.v. de opname op wo
21.00 uur (afwijkende R).
Alhoewel het hfQRS op do 10.00 uur zeer gelijk
vormig is aan de overige complexen, is hier toch
sprake van een groot verschilsignaal. Dit is het
gevolg van een ongeoorloofde handeling tijdens
het analyse proces, waarbij tussentijds het fase
filter (zie 4.1.) werd bijgeregeld. Dit resulteer
de in een tijdverschuiving van het QRS complex,
zoals ook in de 3d figuur duidelijk zichtbaar is
(14de en volgende complexen). Overigens levert de
3d figuur een vrij regelmatig patroon op.
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GGM2 ~ (pag.46 tlm 49)

leeftijd: 63
opname indicatie: onderwand infarct

(vanwege deze diagnose wordt
aan deze patiënt wat meer aan
dacht besteed).

In het normale ECG vallen op een sterk wisselen
de hartfrequentie en grote amplitudevariaties
in de successieve opnamen.

Uit het hfQRS blijken in het algemeen grote on
derlinge verschillen, met name in de registratie
op donderdag. Deze verschillen komen hoofdzakelijk
tot uiting in het RS interval.
Enkele uren nadat de patiënt was opgenomen werden
er ventriculaire extrasystolen op het electro
cardiogram zichtbaar, (zie de registratie op wo
22.15 uur, ,pag. 46 en 47), di t verschij nsel was
echter van korte duur (ca. tuur).
Een analyse van hetbt1fQRS over deze periode is
achterwege gelaten, omdat de tape-opname was
overstuurd.
Uit de 3d figuren b~ijkt met name in het RS in
terval een voortdurènde verschuiving van bergen
en dalen.

GBM3 cS (pag. 50 en 51)

leeftijd: 62
opname indicatie: angina pectoris na oud infarct

(1969).

(Na 12 dagen ontslagen, tijdens kort daarop vol
gende 2de opname overleden; vermoedelijke diag
nose: infarct).

In het normale ECG vindt men regelmatig terug
kerende ventriculaire extrasystolen.
Het hfQRS is vrijwel niet reproduceerbaar, het
geen in de 3d figuren ook duidelijk naar voren
komt.
(NB: in het averagingproces worden de extrasy
stolen door de beveiligingen in het detectiesy~

steem (zie 4.2.) onderdrukt. De irregulaire
hfQRS patronen kunnen hieruit dus niet worden
verklaard).
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GKV5 ~ (pag.53 en 54)

leeftijd: 85
opname indicatie: angina pectoris
uiteindelijke diagnose: geen infarct

Het hfQRS blijkt uiterst reproduceerbaar, met
name in het QR interval (zie de 3d figuren).
Het geringe verschilsignaal in de opname op
ma 21.15 uur kan een gevolg zijn van dein deze
opname nogal frequent voorkomende, en in het de
tectiesysteem niet geheel onderdrukte, electrode
artefacten.

/-_.._---~----_._-~ -----<

5.3. Discussie.

Uit het voorgaande blijkt, dat detectie van
hoogfrequente componenten in het electrocar
diogram, ook onder klinische omstandigheden,
met de in dit verslag beschreven apparatuur
kan worden gerealiseerd.
Bij het meten onder klinische omstandigheden
zijn er echter t.a.v. de registratie een aan
tal problemen die de aandacht vragen:

1. Bij de gebruikte borstafleiding heeft men
aanzienlijk minder last van spierruis dan
bij de extremiteiten-afleidingen.
Daar staan echter twee belangrijke nadelen
tegenover:

de borstafleiding is veel minder reprodu
ceerbaar dan een extremiteiten-afleiding;
verschuivingen van de electrode of opnieuw
aanbrengen ervan leidt direkt tot verande
ringen in het QRS complex,
bij positieveranderingen van de patiënt
treden grote amplitude veranderingert in
het ECG op. Het is nog niet duidelijk of
ook de vorm van het QRS complex hiermee
verandert.

2. Indien zich sterke amplitude veranderingen
in het ECG voordoen (hetgeen ook een gevolg
kan zijn van een veranderende electrode
weerstand) zal daarmee het dynamisch bereik
van de registratie apparatuur niet optimaal
kunnen worden benut. Bovendien zal, in het ge
val het QRS complex niet geheel sYIDmetr~Ê~h_

gemaakt·· is··m~b.v~ --net· fa-sefrl ter ;-net--cletec-
tiemoment en dus het hfQRS in de tijd ver
schuiven.
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3. Indien het electrocardiogram continu 5 minu
ten per uur geregistreerd wordt, betekent dit
een totale opnametijd van 2 uur per dag.
Men zal dus genoegen moeten nemen met een
lage recordersnelheid, en dus ook een beperk
te bandbreedte (9t cm/sec: 1250 Hz).
Het is de vraag of deze bandbreedte voldoende
is.

Ook t.a.v. de interpretatie van het hfQRS blijven
0p dit moment nog vele vragen onbeantwoord.
Tijdens de registraties in de hartbewakingskamer
werden er nog twee aan toegevoegd:

Wat is de invloed van medicijnen op het hfECG?
in hoeverre leidt een (sterke) verandering
van de hartfrequentie tot een veranderend
hfQRS?

Vooralsnog zijn echter t.a.v. de analyse pro
cedure nog niet alle problemen opgelost.
In het laatste hoofdstuk worden hiervan een
aantal aspecten belicht.
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6. NABESCHOUWING, SUGGESTIES VOOR TOEKOMSTIG ONDERZOEK.

1. Frequentie analyse van het electrocardiogram.

Zoals reeds in hoofdstuk 1 ter sprake kwam,
bestaat er in de literatuur weinig duidelijk
heid over de frequentie-inhoud van het elec
trocardiogram.
Een analyse van de vermogensdichtheid in de
hogere frequenties wordt bemoeilijkt door de
zeer slechte signaal/ruis verhouding in dit
frequentiegebied.
Het averagingproces kan hier in principe uit
komst bieden, maar de amplitude vervorming
in het signaal t.g.v. spreiding in het trigger
moment (zie par. 2.3.) vormt hier een beper
kende faktor.
Indien men echter de beschikking heeft over
een computer kan dit triggersignaal met gro
te precisie worden bepaald (bv. d.m.v. corre
latie technieken).
In verband met de aan de detectie- en analyse
apparatuur voor het hfECG te stellen eisen
lijkt het zeer zinvol volgens deze methode
een frequentie analyse van het electrocardio
gram van zowel proefpersonen als patiënten
uit te voeren.

2. Optimaliteit van filter en detectiesysteem.

In hoofdstuk 3 zijn bij het bespreken van het
detectie probleem de optimaliteits-criteria
van filter en dubbele drempeldetector als on
afhankelijke variabelen beschouwd.
Omdat de eigenschappen van de dubbele drem
peldetector echter, behalve van de signaal/
ruis verhouding , ook afhankelijk zijn van
de autocorrelatiefunktie van de ruis, is deze
benaderingswijze in feite niet zonder meer
geoorloofd.
Een theoretische benadering van het detectie
probleem, waarin de afhankelijkheid van filter
en dubbele drempeldetector mede in beschou
wing wordt genomen zal zeer waarschijnlijk
leiden tot een meer optimale afregeling dan
nu het geval is.

3. Experimentele methode voor het bepalen van de
spectrale weegfunktie (zie pag. 29).

Een direkte experimentele methode om de spec
trale weegfunktie r(~) te bepalen als funktie
van de statistische eigenschappen van signaal
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en ruis aan de ingang van het trigger-genere
rende detectiesysteem wordt in grote lijnen
gegeven door figuur 6.1.

AARUIS /f'I'IW<

[F~~~R~ DD+

GEN1 + DET

FUNKTIEI~ JLr----
-

GEN

~ RUIS ~

GEN2 AVERAGER
L-. "pseudo-random ll

RESET ruis

COMPUTER

~

IPULS iGEN

frequentie
spectrum

Figuur 6.1. Experimentele bepaling van de spec
trale weegfunktie.

Het QRS complex wordt gesimuleerd door een
funktie generator (variabele helling en am
plitude).
Met behulp van ruisgenerator 1 kunnen ruis
vermogen en bandbreedte worden ingesteld.
Simultaan met het genereren van een QRS com
plex wordt door de pulsgenerator, ruisgene
rator 2 gestart. Deze ruisgenerator wordt ~

steeds na beëindiging van de sweeptime van
de averager gereset, m.a.w. het aangeboden
"witte" ruis signaal is steeds reproduceer
baar.
Na een (instelbaar) aantal malen middelen
wordt het geheugen van de averager door de
computer ingelezen en het resultaat Fourier
getransformeerd.
Aangezien het onvervormde frequentiespectrum
bij benadering vlak is, ~an het resultaat
van deze tranformatie direkt als een schat
ting van de spectrale weegfunktie worden ge
Interpreteerd.
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4. Eliminatie van amplitude veranderingen in
het EeG.

Een groot deel van de onder 5.3. vermelde
problemen m.b.t. amplitude veranderingen
van het electrocardiogram kunnen worden onder
vangen door een automatische volume regeling.

5. Invloed van de ademhaling op het hfQRS.

In geval van een symmetrisch gemaakt QRS com
plex zal de invloed van de ademhaling (laag
frequente multiplicatieve ruis) op de sprei
ding in het detectiemoment voor een belang
rijk deel worden geëlimineerd.
De vraag is echter in hoeverre de ademhaling
ook van invloed is op amplitude- en vorm fluc
tuaties in het hfQRS.
Een mogelijke methode om dit te onderzoeken
wordt gegeven door het separaat middelen van
hfQRS complexen in afhankelijkheid van de fase
van de ademhaling. (Hiertoe kan de ademhaling
bv. door middel van impedantie meting worden
geregistreerd).

6. Overige toepassings mogelijkheden van de re
sultaten.

Het verdient aanbeveling te onderzoeken, in
hoeverre de in dit verslag beschreven instru
mentatie bij kan dragen tot een betere analyse
en interpretatie van het exercitie electrocar
diogram.
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APPENDIX.

A1. ANALYSE VAN HOOGFREQUENTE COMPONENTEN IN HET ECG;
METHODE VAN SAYERS.

Zoals reeds opgemerkt in par. 1.3. volgt dtt on
derzoek in grote lijnen de door Sayers gepubli
ceerde methode met betrekking tot de detectie
van hoogfrequente componenten in het electrocar
diogram ·13,14·.
Een wezenlijk geschilpunt vormt echter het ge
nereren van een triggersignaal.
In de door Sayers gebruikte methode wordt deze
trigger uit de P-top van het electrocardiogram
afgeleid ·23·.
In genoemde publicaties - die overigens veel
belovende resultaten met betrekking tot het
voorspellen van een acute fase in de ontwikkeling
van een hartinfarct bevatten - ontbreekt echter
gedetailleerde informatie over de wijze waarop,
en de reden waarom dit gebeurt.
Desondanks lijken tegen deze methode een aantal
bezwaren niet geheel ongegrond:

Het is de vraag of het PR interval voldoende
konstant is om een betrouwbare detectie mogelijk
te maken (dit geldt met name indien de hartfre
quentie aan sterke fluctuatie onderhevig is)

- in vele gevallen is het moeilijk de P-top op
nauwkeurige wijze te lokaliseren aangezien
deze in amplitude aanzienlijk kleiner is dan
het QRS complex (zie bv. hoofdstuk 5),

de methode is alleen bruikbaar indien de prik
keIvorming en geleiding in de atria op nor
male wijze verloopt.
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A2. HET AVERAGING PROCES;
OPBOUW VAN. SIGNAAL EN RUIS, EVALUATIE VAN DE SiN
VERHOUDING. 1)

We nemen aan dat als ingangssignaal aan het ave
raging proces (zie fig. 2.1.) wordt aangeboden een
serie signalen:

[S1(t) + n 1 (t)] •••••

• • • [sn ( t) + nn ( t ~

met

rs . (t) + n. (t)lL· 1 1- • •••

s1(t) ••••• s.(t) ••••• s (t) signalen van identie-
1 n

ke vorm met amplitudes s1•••• s .••••• s en in
1 n

de tijd synchroon met de triggerpuls;

n 1 (t) •••••n.(t) ••••• n (t) additieve ruis, met
1 n

gemiddelde 0, spreiding n 1 ••••• n .•••••• n (rms
1 n

waarde) en een autocorrelatie-funktie waarvan

de dracht klein is t.o.v. de tijdsduur tussen

opeenvolgende signaal componenten.

De weegfactor ~ wordt gedurende het middelingspro
ces konstant ondersteld.

a. Opbouw van het signaal.

Indien de signalen s1(t) ••• Si(t) ••• sn(t) dezelfde
vorm hebben (i.c. van gelijke frequentie en fase
zijn), maar in amplitude varieren, wordt de opbouw
van de amplitude van het uitgangssignaal S gegeven
door:

S2 s1/?> + s2

S3 = (s1 ~ + s2)~ + s3 =

en in het algemeen:

(J,.n-1 n-2 (l ()Sn = s1'~ + s2~ + ••••• + sn_1/;+ sn A1

1) Ontleend aan Bodo *15*.
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Als bovendien de amplituden van s1(t) •••• si(t) •••
•• sn(t) konstant zijn, gaat (A1) over in:

n
= Q2 -1)

s f?:>-1

(1_f'n)
= s 1-%

~> 1J (A3)

[ft <- ~ (A4)

= n.s. (A5 )

Uit (A2) volgt, dat voor f><.1 en n~oode amplitude

van het uitgangssignaal S zal convergeren naar de

waarde 1~ fll (zie figuur A 2.1.).

Figuur A 2.1. Opbouw van het signaal S (rms waarde)
als funktie van het aantal middelin
gen n en de weegfaktor ~ •

b. Opbouw van de ruis.

stellen we de rms waarde van de ruis aan de uitgang
N (ruisvermogen N2 ), dan volgt voor de opbouw van
de ruis:
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en in het algemeen

N
n

= [( (3n-1n1 )2 + (r n - 2n
2

)2 +

• • •• + ( ~ nn_1 ) 2 + nn
2
] -!

••••••••

(A6 )

Als bovendien de ruis aan de 2ingang stationair is
met konstant ruisvermogen \r volgt:

N = cr [1 + (' 2 +~4 + ••••••n

+ !' 2n-4 + !' 2n-2 ] -!

~2n -!
[0>1J= ~ ( -1)

fJ 2_11

,,2n -!
[ p<1]= T(1- )

1- p> 2

= \fYn [~:.1J

(A7 )

(A8)

(A9)

(10 )

In dit
aan de

\r

geval geldt, dat voor () <. 1 en n_ 00 de rui s
uitgang N zal convergeren naar de waarde

(zie fig. A 2.2.)
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n

Figuur A 2.2. Opbouw van de ruis N (rms waarde)
als funktie van het aantal middelin
gen n en de weegfaktor p.

c. SiN verhouding.
Voor de rms waarden van de signaal/ruis verhouding
aan de uitgang na n maal middelen volgt nu:
(in het geval van konstante signaal amplitude en
stationaire ruis met konstant ruisvermogen \r2)

(A11)

(A12)

•
s n s .r=. [JSn/Nn = ~ vn = ~ v n 0 ... 1 (A13)

Definieert men de winst "in de signaal/ruis verhou
ding door

(S/N)uit
( S/N)in =

S /Nn n
s/q'

dan gaan (A11-A13) tenslotte over in:
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(A14)

met lim f= VJ2fl
n-oo ~

= 1-b n { (1- é )( 1+ ,C?) )
1- !' (1-ft n)( 1+I' n)

= I (1- f? n )( 1+,8) 1-!
1(1+ ft> n) ( 1-ft )

-! =

(A15)

met 1 im f = V1+ 0
n- co 1-~

en In = y;;, (A16)

(A17)

=

hetgeen betekent dat iedere verdubbeling van n
maximaal een vergroting van de signaal/ruis verhou
ding van V2 = 3db (rms) zal opleveren. (zie fig. 2.2.)

Het is opmerkelijk dat een gegeven weegfaktor ~ en
zijn inverse 1/~ eenzelfde verbetering in signaal/
ruis verhouding geven.
Immers, voor (3 > 1 volgt uit (A15)

P
n

= { (1_1 //? n)(1+1/ C?) } -!
J l ( 1+1 lp' n )( 1_1/~ )

= \ <rpn-1 )(j2+1) ) -!
\ (~n+1)( ft-i)

hetgeen (A14) oplevert.
Voor f.> <. 1 i s de si tuatie geheel analoog.
(Vanzelfsprekend zal het dynamisch bereik verschil
len, voor ~<'1 en een weegfaktor 1/f-> is dit bereik
kleiner).
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A3. DREMPELDETECTIE; AFLEIDING VAN DE KARAKTERISTIEKE
FUNKTIE.

(AI8)

Ct <OJ

1

Onder de in 3.3. genoemde aannamen met betrek-
king tot signaal- en ruiscomponent wordt de dicht
heidsfunktie f(t) van de first passage time gegeven
door: (vgl. (29»

J?t3

exp(~t
t 3 2\f 2

t

1
f (t) = \~

\ft V 21[

f(t) = 0

Gebruik makende van de bekende integraal (*22*,
pag. 307)

~ a 2 dx
) exp ( - 2 -f x ) 2 =

o x x
f VTI exp (-2 Vap )

a

§ef >0, a >g (A20)

2volgt na substitutie van x = t:

. r. ~ 2 . f - "2
'I (LU) =expf-2v::t C~t. _ iGU)l '" e)(p{~t (4-V"- '2 IU,)'\ ).}

2G""-t.2 2~Z J ut2. /-t
(A21)

Voor een nader~ analyse van deze funktie herschrij
ven we (A21) als:
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met ,..,u 2
[~ 2iWVt 2J

0(= ~ • Re (A23)
\lt A.-L

/ t
en

2

• Im [~ -
2iWVt

2
]

j3=i2 (A24)

t ~t

Beschouwen we ~ ( w) al s een spectrale weegfunktie
(zie 2.3.) dan wordt de amplitude karakteristiek
gegeven door:

10 (w) 1= exp (A2S)

en de fase karakteristiek door

Im [o(u.>B
tan <f =

Cd' (w ~
- tan <..U t oRe

ofwel YJ=f3_w t o =ft - W;Ut

(A26)

(A27)

(Indien de detectie steeds plaats vindt op het
tijdstip to =~t (zie 2.3.) bevat de weegfunktie
Y(GU) een konstante term
-iwt . . t· I ( )e 0 ; om de vervormlng ln he slgnaa S t

ten gevolge van triggervariatie te bepalen,
dienen we deze term van de fase af te trekken,
vgl. (3) en (10).

Voor de berekening van resp. 0( en ft maken we
gebruik van figuur A3.1.

-ÎY

Fig. A3.1.

.,"' .
I~

cos

y =
2wÇJ: 2

t

~t
z = V1-iy

sin~= \j. y 2
1+y



cos tv = V_1_+_C_O_s_v

2
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./ 1 Re [z1
Vt( 1 + V 2)= ~ 2

1+y 1+y

(A28)
;

sin V1 - cos \t f 1 Im [zJ
~,~ = = ~2( 1 - fi:;~)-~ v 'J - AI 2

2 1+y V 1+y
(A29)

hieruit volgt:

2 t<. 2
~t ./ t

ot.. = ;:;:::-2 Re [z] = ~
\It 'J t

resp.
2 2

~t /~t \ /
j3 = ~ 2 Im [z] = ~ 2 Vt(-1

t t

(A30)

(A31)

(A33 )

Hiermee gaan (A2S) en (A26) over in:

~ 2 J~\I ======2w===;::;:::=~2 ,l~l't (w) I = exp { t 2 [1 - t {1 + V1 + ( lA. t )2]J (A32)
~t /t

resp. 2 Vi- ~ 2
ftt ( \ 2w(ït 2}

\.f = - W;Ut + ~ ~ l - 1 + 1 + ( )

t /Ût
De funktie 1)'( <.0)1' is voor een aantal waarden van
de spreiding ~t uitgezet in fig. A3.2.

1.0

,lAt = 20 msec

\Jt (msec):

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

f (Hz) 500
•

Figuur A3.2. Spectrale weegfunkties jy(uu)j beho
rende bij first passage time verdelingen.
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2ws
~« 1

m

m

= 7· d

Indien we veronderstellen, dat de signaal/ruis
verhouding groot is (of beter: Het QRS complex
een steile flank bezit en het ruisvermogen klein
is) kan d~_spectrale weegfunktie belangrijk ver
eenvoudigd worden. In dat geval geldt voor niet
zeer hoge frequenties:

LU s2 <:.u~ 2 wds 2
t--2« 1 dus

m fl t

(zie (27) en (28»)

Met goede benadering geldt dan:

I)' (w )1 =

?-2 -V'! [1 + i +
2w~ 2 ~ }

exp { fit 2 (1 ( t)2) ~
M

t / t

A
2

-V'! [2
2w cr 2 }

exp [~ (1 -t ( t ) 2J) "-./
+ "-"

~ ~

,)i 2

[1 +
1 4W

2
\lt4])} =

exp {~ (1 -

~ 8 /-12 .

u;2 u:- 2
= exp (_ t )

2
(A34)

en 2
2'0.~ 21

(.u ) J
./ t

-W'?t ~

A 2
~ t
r-- \f2

t

Onder bovengenoemde aannamen kunnen we hieruit de
volgende konklusies trekken:
1. De uitdrukking-voor Ir(UJ)1 is dezelfde als die,

afgeleid voor een normale verdeling (vgl.(10»,
2. de spectrale weegfunktie y(00) introduceert geen

fasevervorming,
3. de funktie is onafhankelijk van de parameter~t

en daarmee onafhankelijk van de drempelhoog-
te d (vgl. (27) en (28).
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