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Samenvatting

De Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Sint Joseph Ziekenhuis (SJZ) te Veldhoven
is een gespecialiseerde afdeling waar emstig zieke en veelal te vroeg geboren pasgeborenen
gestabiliseerd worden en de nodige intensieve zorg ontvangen. Van deze pasgeborenen wor
den continu belangrijke fysiologische signalen gemeten, o.a. het elektrocardiogram, de arte
riele bloeddruk en het respiratie-, of ademhalingssignaal. Deze signalen dienen primair ter be
waking, maar kunnen secundair ook gebruikt worden voor onderzoek zonder dat dit een extra
belasting oplevert voor deze patientjes.
Ter bevordering van dit onderzoek is het PINO-project (Physiologisch Informatievoorzie
ningssysteem voor Neonataal Onderzoek) npgestart. Een onderdeel van dit project is het on
derzoek naar cardiovasculaire variabiliteit.
Indien het hartritme, de systolische en de diastolische bloedruk in de tijd bekeken worden, dan
blijken deze grootheden duidelijke variaties te vertonen. Deze variaties dragen de naam
cardiovasculaire variabiliteit en worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de vele
regelmechanismen in het lichaam. Met name het sympatische- en parasympatischezenuw
stelsel hebben een duidelijke invloed op deze variaties. De sturing door deze twee zenuw
stelsels blijkt zich te manifesteren in twee verschillende frequentiegebieden, hetgeen maakt
dat ze te onderzoeken zijn. De vermogens in deze verschillende frequentiegebieden worden
als maat genomen voor de activiteit van het corresponderende type zenuwstelsel. Met name
belangrijk is de verhouding tussen de variabiliteit in beide frequentiegebieden aangezien dit
een maat is voor de balans tussen sympatische en parasympatische werking. Vooral bij pre
maturen geeft dit belangrijke informatie omtrent de ontwikkeling van het zenuwstelsel.
Essentiee1 is nu de correcte vermogensbepaling in beide frequentiegebieden, hetgeen gezien
de zeer korte beschikbare datasets een aantal complicaties met zich meebrengt.
In het verleden is gekozen voor een frequentiedomeinaanpak waarbij een aantal problemen
optraden, zoals spectral leakage, aliasing en met name een zeer onnauwkeurige bepaling van
laagfrequente variabiliteit vanwege de korte datasets. Een andere aanpak met betrekking tot
deze vermogensbepaling is een tijddomeinmethode. Het gebruik van digitale filters om toch
de verschillende frequentiegebieden te kunnen beschouwen is dan onontkoombaar. Het doel
van dit onderzoek is dan ook te onderzoeken of deze laatste aanpak tot betere resultaten kan
leiden dan de eerste.
Met dat doel worden zowel de tijd- als frequentiedomeinmethode uitvoerig geanalyseerd en
vergeleken. Het niet-equidistant zijn van de te analyseren datasets blijkt equidistante herbe
monstering noodzakelijk te maken, hetgeen vervormingen in het spectrum van deze signalen
veroorzaakt. Correcties hiervoor blijken wei mogelijk in het frequentiedomein, maar slechts
grof in het tijddomein. De gewenste filterkarakteristieken kunnen in het tijdomein goed
gerealiseerd worden, zij het slechts met recursieve filters, met als gevolg een niet-lineaire
fasekarakteristiek, hetgeen geen invloed heeft op de vermogensschatting. Uiteindelijk blijkt de
tijddomeinmethode tot significant betere resultaten te kunnen komen wat betreft de laagfre
quente variabiliteit en vergelijkbare wat betreft de re1atiefhoogfrequente variabiliteit. Dit
eerste is vooral te wijten aan het feit dat opsplitsen van de datasets in segmenten in het tijd
domein niet nodig is om de betrouwbaarheid te vergroten, in tegenstelling tot de frequentie
domeinmethode, waarbij de hierdoor verminderde spectrale resolutie verantwoordelijk is voor
de mindere resultaten.
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1. Inleiding

Dit verslag bevat een samenvattende beschrijving van mijn werkzaamheden gedurende mijn
tien maanden Uuli 1997 - april 1998) durende afstudeerproject bij de leerstoel Medische
Elektrotechniek, binnen de vakgroep Meet- en Besturingssystemen (MBS) van de faculteit
Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Mijn afstudeeronderzoek op de
Neonatale Intensive Care Unit (NICU) in het St. Joseph Ziekenhuis te Veldhoven, vindt plaats
binnen het PINO-project (Physiologisch Infonnatievoorzieningssysteem voor Neonataal
Onderzoek).
De NICU is een intensive care afdeling voor emstig zieke, vee1al te vroeg geboren pasgebo
renen. Bij deze prematuren kunnen continu belangrijke fysiologische signalen gemeten
worden, zoals het elektrocardiogram en de arteriele bloeddruk, welke de artsen meer inzicht
kunnen verschaffen de huidige toestand van deze prematuren. Het PINO-project is dan ook
opgestart met het doel deze fysiologische infonnatievoorziening te bevorderen. Een deel
project hiervan is het onderzoek naar cardiovasculaire variabiliteit. Essentieel voor dit onder
zoek is de bepaling van zeer laag-frequente variaties in het hartritme en de systolische en
diastolische bloeddrukwaarden.
Een gedetailleerde beschrijving van de fysiologie, de huidige meetmethode, de hierbij optre
dende problemen en een eerste aanzet tot dit onderzoek, wordt gegeven in hoofdstuk 2. In
hoofdstuk 3 zal nader worden ingegaan op de verschillende eisen, randvoorwaarden en sig
naaltheoretische aspecten die relevant zijn voor dit onderzoek. Tevens zuBen de theorie van
digitale filtering en de verantwoording van enkele belangrijke keuzes aan bod komen.
Vervolgens zal in hoofdstuk 4 de variabiliteitsanalyse met behulp van digitale filtering
besproken worden. Hoofdstuk 5 zal bestaan uit een beschrijving van de resultaten. Tenslotte
zuBen in hoofdstuk 6 de conc1usies, aanbevelingen en Technology Assessment aan bod
komen. Aan dit project zijn twee maanden literatuuronderzoek voorafgegaan, waarvan in dit
verslag slechts de meest relevante bevindingen zijn opgenomen.



2. Opdrachtomschrijving

Dit hoofdstuk is bedoeld om het kader aan te geven waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt.
Allereerst zal dieper worden ingegaan op de relevante fYsiologie, de beschikbare signalen en
vervolgens op de huidige methoden van data-acquisitie en variabiliteitsanalyse. Tenslotte
zullen kort de hierbij optredende problemen besproken worden, welke aanleiding geven tot dit
onderzoek.

2.1. Fysiologie

Wanneer het hartritme, de systolische en de diastolische bloeddrukwaarden in de tijd bekeken
worden, dan blijken deze grootheden duidelijke variaties te vertonen. Deze variaties dragen de
naam cardiovasculaire variabiliteit en worden voor een belangrijk deeI veroorzaakt door de
vele regelmechanismen in het lichaam. Bij deze regelmechanismen speelt neurale sturing een
belangrijke ro1. Zo wordt bijvoorbeeld het hartritme beYnvloed door zowel parasympatische
(vertraging) als sympatische (versnelling) innervatie, en zo continu aangepast aan de behoef
ten van het lichaam, hetgeen resulteert in hartritmevariabiliteit. Een zelfde soort mechanisme
geldt voor de bloeddruk. Nauwkeurige analyse van deze variaties kan dus inzicht verschaffen
in de achterliggende regelmechanismen. De verschillende regelmechanismen manifesteren
zich in verschillende frequentiegebieden. Analyse van hartritmevariabiliteit (HRV) en bloed
drukvariabiliteit (BPV) bij gezonde, volgroeide neonaten heeft aangetoond dat er drie belang
rijke gebieden van spectrale activiteit onderscheiden dienen te worden: een hele lage frequen
tie (VLF) band tussen 0-0.04 Hz; een lage frequentie (LF) band tussen de 0.04-0.20 Hz en een
hoog frequent (HF) gebied rond de ademhalingsfrequentie. In het LF-gebied manifesteren zich
de zogenaamde Mayer golven welke waarschijnlijk veroorzaakt worden door een trage oscil
latie in het vasomotorencentrum, dat de verwijding en vemauwing van bloedvaten regelt en
hiermee voomamelijk het gevolg van sympatische activiteit zijn. In het HF-gebied manifeste
ren zich de zogenaamde Traube-Hering golven, welke een frequentie hebben die gelijk is aan
die van de ademhaling en veroorzaakt worden door bijvoorbeeld: verhoogde veneuze terug
stroom in de inspiratie fase leidt tot een groter hartminuutvolume en daardoor tot een ver
hoogde bloeddruk. Tijdens de expiratie geldt het omgekeerde. Verder heeft de druk in de
borstkas, die door de respiratie varieert, direct invloed op de druk in het vaatstelsel, waarop
door het cardiovasculaire regelsysteem gereageerd wordt. Bovendien wordt dit regelsysteem
direct via het zenuwstelsel door het ademhalingscentrum beinvloed. Het hartritme kent daar
door ook variabiliteit in het HF-gebied. Men denkt dat Traube-Hering golven gereguleerd
worden door het snelle parasympatische systeem, aangezien het sympatische systeem te traag
is voor deze relatief hoge frequenties. Bekend is dat bij prematuren het zenuwstelsel vaak nog
onvoldoende ontwikkeld is. Ook de verhouding tussen sympatische en parasympatische
activiteit is bij hen hoger dan voor oudere kinderen en volwassenen, zie [Gid 84]. Dit lijkt er
op te duiden dat het sympatische stelsel eerder ontwikkeld is dan het parasympatische. De
verhouding tussen de hoogfrequente en laagfrequente variabiliteit, veelal aangeduid met de
LF/HF-power ratio, geeft een maat voor deze verhouding tussen sympatische en parasympa
tische werking. Om dit alles terug te kunnen zien in hartritme- en bloeddrukvariabiliteit dient
dus het vermogen in het LF-gebied en die in het HF-gebied zo nauwkeurig mogelijk bepaald
te worden.



Deze verhouding kan gedurende de ontwikkeling van een kind aanzienlijk varieren tussen on
geveer 7-41 voor HRV, 2-12 voor BPV op basis van de systolische bloeddrukken en 2-18
voor BPV op basis van de diastolische bloeddrukken, zie [Koo 96]. Over een langere tijd
genomen, weken tot maanden, zijn deze variaties dermate groot dat de huidige methode,
ondanks de grote foutmarge van 40 % tot 60 %, voldoende inzicht geeft in de lange termijn
ontwikkeling van het kind. Worden deze variaties echter op een veel kortere termijn bekeken,
een tot meerdere dagen, dan blijken deze aanzienlijk kleiner te zijn, zodat hiervoor een meer
nauwkeurige analyse gewenst is. Tevens bleek er behoefte te zijn aan een altematieve manier
van variabiliteitsbepaling, teneinde de resultaten van de huidige methode te kunnen verifieren.
Een meer uitvoerige beschrijving van de relevante fysiologie kan gevonden worden in [Ber
94], [Gid 84] en [Koo 96].



2.2. Definitie van signalen

HRV wordt bepaald uit het electrocardiogram (ECG). In figuur 2.2.1. wordt een stukje gesti
leerd ECG weergegeven met enkele karakteristieke punten uit de hartcyc1us. Voor een uitvoe
rige beschrijving van ECG-metingen verwijs ik naar [Clu 95]. Bij deze registratie op de NICU
kan vaak geen gebruik gemaakt worden van de standaardafleidingen, vanwege de geringe
afmetingen van de patienten. De golfvormen in het ECG zijn derhalve vaak afwijkend van de
standaard ECG-vormen. Dit heeft echter nauwelijks invloed op de bepaling van HRV, vanwege
het feit dat het hartritme gehaald wordt uit de tijden tussen twee opeenvolgende R-toppen,
welke in aIle registraties duidelijk waameembaar zijn. Strikt genomen geeft het begin van de P
top het begin van de hartcyc1us aan, maar deze is echter dermate onvoldoende nauwkeurig te
meten, dat het hartritme het beste benaderd kan worden door het PR-interval constant te
beschouwen en het RR-interval als maat te nemen voor het hartritme. Onder hartritme-varia
biliteit wordt dus verstaan de variatie in de tijd van het hartslaginterval, oftewel RR-interval.
Op deze wijze kan uit het ECG een signaal dat hartritmevariabiliteit in het tijddomein repre
senteert geconstrueerd worden.
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Figuur 2.2./. Weergave ECG met karakteristieke punten

Onder systolische en diastolische BPV wordt verstaan de variatie in de tijd van de hoogte van
respectievelijk de systolische en diastolische bloeddruk. De arteriele bloeddruk (ABP) wordt
gemeten met behulp van een katheter manometer systeem (CMS). Voor een uitvoerige be
schrijving van de werking van het CMS en zijn werking, wordt verwezen naar [Gar 81] en
[Sto 96]. Door nu uit het ABP-signaal zowel de tijden als de hoogtes van zowel systolische als
de diastolische b10eddruk te bepalen, kan een tijdsafhankelijk signaal voor respectievelijk de
systolische en diastolische BPV geconstrueerd worden.
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Figuur 2.2.2. Weergave ABP met karakteristieke punten

t[s1..

Aangezien de op bovenstaande wijze verkregen signa1en, voor zowel HRV als BPV, tijd
discrete signalen zijn (een waarde per hartslag), worden de parameters hartslaginterva1,
systo1ische en diastolische bloeddruk ook weI slag-op-slag parameters genoemd.



Zoals al aangegeven in de vorige paragraafbleek het HF-gebied samen te hangen met de
ademhaling, hetgeen betekent dat de grensfrequenties van het HF-gebied variabel zijn.
Alvorens het vermogen in dit gebied geschat kan worden, dienen deze grensfrequenties dus
bekend te zijn. Deze kunnen bepaald worden uit de transthoracale elektrische impedantie
(TEl). Hierbij wordt de elektrische impedantie gemeten tussen twee op de borstkas geplaatste
elektrodes, dezelfde waarmee het ECG gemeten wordt. De elektrische impedantie varieert
namelijk met de uitzetting van de borstkas. Zo wordt dus een elektrisch signaal verkregen dat
de ademhaling weergeeft. Vervolgens worden de hierin voorkomende ademhalingsfrequenties
uitgezet in een histogram. De frequentiegrenzen van het HF-gebied worden nu gedefinieerd
als de 10 % en 90 % frequentiegrenzen van dit histogram, zie figuur 2.2.3 ..
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Figuur 2.2.3. Weergave histogram van de ademhalingsfrequenties



2.3. Data-acquisitie

De registratie van het ECG- en ABP-signaal gebeurt met behulp van een bewakingsmonitor,
type Merlin van de finna Hewlett-Packard, waaraan het kind is aangesloten. Op deze monitor
kunnen onder andere ECG- en bloeddrukmodules worden aangesloten. De monitor zorgt voor
de bewaking en weergave van de binnenkomende signalen. Tevens bezit elke monitor een
analoge uitgang, zodat de gemeten signalen gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk
onderzoek zonder de het kind hiervoor extra te belasten. Deze analoge uitgangen zijn aan
gesloten op het PhyDAS-systeem (Physics Data Acquisition System).
Dit PhyDAS-systeem beschikt over een parallele sampler (PARSAM) met 16 ingangskanalen
met elk een 12-bit analoog digitaal convertor (ADC), waannee het mogelijk is de signalen uit
de analoge uitgang van de monitor te bemonsteren. De ABP wordt bemonsterd met 100 Hz.
en het ECG met 400 Hz., hetgeen noodzakelijk is om de hierin aanwezige snelle componen
ten te kunnen registreren. Via het zogenaamde datastation kan de bemonsterde data in de
gewenste file-fonnaten beschikbaar gesteld worden aan de gebruiker op zijn ofhaar werk
station. Voor een uitgebreide beschrijving van de netwerkstructuur op de NICU zie [Sto 96].



2.4. Huidige methode: Hartritmevariabiliteit

In deze paragraaf zal het volledige traject ter bepaling van HRV doorlopen worden van ECG
tot de uiteindelijke power-bepaling. Dit traject wordt weergegeven in figuur 2.4.1. De ver
schillende stappen hiervan zullen nader worden toegelicht, zie [Bar 97].
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Figuur 2.4.f. Schema HRV-analyse

1. Het is mogelijk om op verschillende manieren uit het ECG een tijddiscreet hartritmesig
naal te verkrijgen. [Boe 84], [Ber 86], [Jaf94]. In het verleden is gekozen voor de methode
volgens [Ber 86], waarin gebruik gemaakt wordt van Instantane Inter-Beat-Intervallen, het
IIBI-signaal, dat gedefinieerd is als:

(2.4.1)

Hierin is til [n] het tjjdstip van de nde R-top. Eerst worden dus de R-toppen gedetecteerd

met behulp van een zogenaamde lengtetransformatie [Gri 89] en [Too 98]. Vervolgens
wordt hieruit, door middel van sample & hold, een quasi-continu IIBI-signaal geconstru
eerd. Zie figuur 2.4.2.
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Dit quasi-continu maken van de bovenstaande discrete signalen wordt meestal gedaan om
eventuele equidistante hersampling mogelijk te maken. De meeste methoden voor signaal
analyse vereisen namelijk een equidistante dataset. Het zo verkregen HRV-signaal noemen
we of het hartritmesignaal, HR-signaal of IIBI-signaal.

2. Zoals al aangegeven is voor verdere signaalbewerking een equidistante dataset vereist.
Deze kan verkregen worden door het IIBI-signaal te bemonsteren. Bijvoorbeeld door in het
tijddomein het IIBI-signaal te convolueren met een rechthoekig window met hoogte I en
breedte 2· To ,met To = 1/ j, en j, de hersamplefrequentie. Deze interpolatietechniek

staat bekend als de zogenaamde 'BoxCar' interpolatie. Zie figuur 2.4.3. en [Jaf 94].
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Figuur 2.4.3. 'Boxcar'-interpo!atie

In het verleden is gekozen voor een hersamplefrequentie van 4 Hz., vanwege een aantal
voordelen bij de latere Fast Fouriertransformatie (FFT), zie [Bar 97]. Het belangrijkste
voordeel van de beschreven interpolatietechniek is dat de convolutie in het tijddomein met
het beschreven rechthoekig window overeenkomt met de vermenigvuldiging in het fre
quentiedomein met de Fourier-getransformeerde hiervan, een Sinc-functie waarvan de
eerste nulpuntsdoorgang op j, /2 =2Hz. ligt. Oftewel deze interpolatietechniek heeft

tevens een laagdoorlaatfilter-werking, zodat hogere frequentiecomponenten, veroorzaakt
door de discontinuiteiten in het IIBI-signaal onderdrukt worden.

3. Rechtstreekse FFT van het nu beschikbare signaal zou tot niet al te betrouwbare ampli
tudespectra leiden, aangezien de standaarddeviatie in dit spectrum 100% bedraagt, van
wege het deels stochastische karakter van de beschouwde data, zie [Pre 88] en [Ben 86].
Deze standaarddeviatie kan beperkt worden door middeling in het frequentiedomein. Hier
voor wordt het totale herbemonsterde lIBI-record opgesplitst in halfoverlappende segmen
ten. Dit gaat dan echter wel ten koste van de frequentieresolutie /).1, aangezien geldt

/).1 =1/ T , met T de lengte van een segment. Deze segmentering is in het tijddomein niets

anders dan vermenigvuldiging met geschikte blokfuncties. In het frequentiedomein corres
pondeert dit met de convolutie van het originele spectrum met een sinc-functie. In figuur
2.4.4. is duidelijk te zien dat hierdoor spectral leakage optreedt. Spectral leakage is het
effect dat een gedeelte van het vermogen van een bepaalde frequentiecomponent ten
onrechte toegekend wordt aan andere frequentiecomponenten ten gevolge van eindige
recordlengtes.



4. Vervolgens wordt van elk segment het gemiddelde afgetrokken om spectral leakage vanuit
de 0 Hz piek te voorkomen. De DC-component is namelijk nogal groot ten opzichte van
de variabiliteit en is voor dit onderzoek niet relevant. Vervolgens worden de segmenten
met een (driehoekig) Bartlett-window vermenigvuldigd om spectral leakage te onderdruk
ken. Uiteraard heeft dit, net als elke andere tijdsbegrenzing, een bepaald effect op het bere
kende spectrum. Zoals al aangegeven leidt vermenigvuldiging in het tijddomein tot convo
lutie in het frequentiedomein. Oftewel het berekende spectrum is de convolutie van het
'echte' spectrum met de fouriergetransformeerde van het gebruikte window. De Fourier
getransformeerde van het gebruikte window (doorgetrokken lijn) en die van het recht
hoekige window (gestippelde lijn), uit punt 3, staan hieronder weergegeven, beiden ge
normeerd.
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Figuur 2.4.4. Bartlett-window vs. Blok-window in het f-domein

In figuur 2.4.4. is te zien dat het Bartlett-window weliswaar spectral leakage onderdrukt,
lagere zijlobben, maar tevens een bredere hoofdlob heeft, beide ten opzichte van het recht
hoekig window. Deze bredere hoofdlob zorgt ervoor dat er we1iswaar altijd spectral lea
kage optreed, maar voomamelijk naar naastgelegen frequentie-bins, zodat er bij de power
schattingen voomamelijk op de randen van de beschouwde frequentieintervallen fouten
worden gemaakt. Met deze fouten wordt bedoeld de fouten tengevolge van het effect dat
door spectral leakage een gedeelte van het vermogen van frequentiecomponenten op de be
schouwde frequentieintervallen, LF en HF, daar weI eens buiten kan belanden, of anders
om, dat een gedeelte van het vermogen van frequentiecomponenten van buiten deze inter
vallen daar onterecht binnen kan belanden. Hier wordt dus niet bedoeld de foutieve schat
ting qua vermogen tengevolge van spectral leakage binnen de beschouwde intervallen. Een
meer diepgaande analyse hiervan staat beschreven in appendix A.



5. De verschillende segmenten worden vervolgens met behulp van de FFT getransformeerd
naar het frequentiedomein. De FFT is een meer efficiente vorm van de discrete Fourier
transformatie (DFT), welke is gedefinieerd als:

N-l

G[k]= DFT{g[n]} = Ig[n].e-Jo¥okon
n=O

(2.4.2)

Hierin is g[n] het te transformeren discrete tijdssignaal en G[k] het getransformeerde
discrete frequentiedomeinsignaal. Voor een meer uitvoerige beschrijving van het FFT
algoritme zie [Pre 88] en [Ver 92].

6. Bij stap 4 wordt elk segment vermenigvuldigd met het driehoekige Bartlettwindow, het
geen in het frequentiedomein leidt tot de convolutie van het spectrum met de Fourier
getransformeerde van het gebruikte window. Voor dergelijke vervormingen in het spec
trum wordt geprobeerd te compenseren. Hierbij wordt de Fourier-getransformeerde van
het gebruikte window benaderd door een deltapiek met hoogte A· To / 2 , met A de hoogte
van het window in het tijddomein, hetgeen natuurlijk strikt genomen niet correct is aange
zien de hoogte van de beide naastgelegen bins ongeveer 40% bedragen van de hoogte van
de deltapiek en derhalve mijns inziens niet verwaarloosbaar zijn. Aangenomen dat de
benadering voldoende geldig is wordt door het gebruik van het Bartlettwindow elke fre
quentiebin in het amplitudespectrum met een factor A· To / 2 vermenigvuldigd, zodat de
inverse hiervan dus mogelijkerwijs zou kunnen compenseren voor dit effect. De naar mijn
mening juiste correctie zal besproken worden in appendix A.

7. Zoals al aangegeven bij stap 2. heeft de 'Boxcar'-hersampletechniek een bepaalde uitwer
king op het spectrum, namelijk de vermenigvuldiging van het spectrum met een sinc
functie, waarvan de eerste nuldoorgang op de frequentie ti2 valt. Eenvoudig delen van het
spectrum door deze sinc-functie geeft in deze de gewenste correctie, waarbij opgemerkt
moet worden dat voor t = f,. /2 dit natuurlijk onmoge1ijk is, aangezien er dan door nul
gedeeld moet worden.

8. Vervolgens voIgt natuurlijk het midde1en van de verschillende amplitudespectra, zodat er
uiteindelijk een enkel gemiddeld amplitudespectrum overblijft met een acceptabele stan
daarddeviatie.

9. Het vermogen van een signaal is in het frequentiedomein gedefinieerd als:

1 N-I 1 f-1
~Ol =-2IIX[kt =-IA~

N n=O 2 n=O
(2.4.3)

Eenvoudig kwadratisch sommeren van de gewenste frequentiebins geeft dus het vermogen
van de corresponderende frequentiegebieden, LF en HF, en de1en geeft de LF/HF-power
ratio.



2.5. Huidige methode: Bloeddrukvariabiliteit

In deze paragraaf zal het volledige traject ter bepaling van BPV besproken worden van ABP
signaal tot amplitudespectrum waar dat verschilt van het traject ter bepaling van HRV. Zie
figuur 2.5.1.
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Figuur 2.5. I. Schema HRV-analyse

Dit verschil zit meteen aan het begin; Waar bij HRV de interesse uitging naar tijdsvariaties
van het EeG, gaan die nu uit naar hoogtev~riatiesvan de ABP, zodat dit signaal eventueel wei
in aanmerking komt voor rechtstreekse FFT, dit in tegenstelling tot de slag-op-slag-methode.
Aangezien het interessant is HRV en BPV te vergelijken gaat echter ook hier de voorkeur uit
naar een slag-op-slag-methode. Hiervoor is het noodzakelijk een vast punt uit elke bloed
drukperiode te beschouwen voor verdere analyse. In het algemeen wordt gekozen voor zowel
de systolische- als de diastolische bloeddruk, hetgeen leidt tot twee quasi-continue sample &
hold signalen, nameIijk het systogram en het diastogram. Zie figuur 2.5.2.
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Figuur 2.5.2. Van ABP naar Systogram en Diastogram

Deze beide signalen volgen nu verder het al eerder besproken traject, hetgeen resulteert in
twee gemiddelde amplitudespectra.



2.6. Problemen Huidige methode, probleemstelling

In deze paragraaf zullen enkele aspecten van huidige methode besproken worden die aanlei
ding geven tot minder nauwkeurige powerschattingen. Enkele hiervan zijn inherent aan de
gebruikte methodes andere aan de setting, zodat een nadere analyse van deze aspecten wellicht
meer duidelijkheid kan scheppen waar de huidige methode nog verbeterd kan worden of waar
eventueel naar altematieven gezocht dient te worden.

I. De ingangssignalen: HRV-analyse begint met het meten van het ECG. Zoals al aangege
yen kan hierbij geen gebruik gemaakt worden van standaardafleidingen, zodat er een grote
verscheidenheid aan golfvormen gemeten kan worden. Dit geeft echter niet al te veel
problemen aangezien in het algemeen de aanwezige QRS-complexen duidelijk herkenbaar
zijn, zodat de R-top-detectie meestal goed functioneert. BPV begint met het meten van de
ABP door middel van een CMS. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de vervormingen
hierdoor van het slag-op-slag-variabiliteitssignaal in het fysiologisch interessante frequen
tiegebied beneden de 1 Hz, verwaarloosbaar klein zijn [Sto 96]. Verder wordt aangeno
men dat het data-acquisitiesysteem, ondanks alle filteringen en schalingen, de te onder
zoeken signalen voldoende onvervormd doorgeeft, hetgeen door eerder onderzoek beves
tigd blijkt te worden [Bar 97]. Wel invloed op het spectrum heeft de onrust en beweeglijk
heid van de prematuren, hetgeen zorgt voor het niet stationair zijn van de gemeten dataset.
In de praktijk blijken visueel stationaire records van hooguit enkele minuten haalbaar. Het
gebruik van halfoverlappende segmenten geeft in de praktijk vaak segmenten van slechts
32 of 64 s.. De spectrale resoluties die hierbij horen zijn respectievelijk 0.03125 en
0.015625 Hz.. Hieruit voIgt dat de laagste frequenties waarin men geYnteresseerd is al in de
1e respectievelijk 3e frequentiebin te vinden zijn, welke echter niet nauwkeurig te bepalen
zijn aangezien er te weinig periodes van een dergelijk signaal in het segment passen, zie
paragraaf 3.2.

2. Aliasing: Zowel het IIBI-signaal als het systo- en diastogram zijn quasi-continue, bemon
sterde versies van respectievelijk het ECG en de ABP. De gebruikte samplefrequentie is
weliswaar variabel, maar gemiddeld gelijk aan het gemiddelde hartritme. Met behulp van
het Nyquist-theorema voIgt hier onmiddelijk uit dat de geconstrueerde spectra slechts
betrouwbaar kunnen zijn tot de helft van het gemiddelde hartritme, ondanks eventuele
hersampling met hogere frequenties. Dit gemiddelde hartritme is voor neonaten in de orde
van 2.5 Hz. Tevens voIgt hieruit dat indien er regelmechanismen in het lichaarn aanwezig
zijn met een hogere frequentie dan de helft van het gemiddelde hartritme deze niet met de
gegeven bemonsteringsfrequentie gecontrueerd kunnen worden en derhalve onterecht
teruggevonden zullen worden in het frequentieinterval beneden het halve gemiddelde
hartritme. Dit effect staat bekend als aliasing, zie [Ver 92]. De bestudeerde literatuur en
overleg met de neonatoloog gaven geen aanleiding om aan te nemen dat dergelijke regel
mechanismen bestaan. Deze aanname is essentieel gezien het feit dat er geen maatregelen
genomen kunnen worden verstoring van het spectrum te voorkomen indien deze aanname
onjuist is. Bij continue signalen zou analoge prefiltering nog uitkomst kunnen bieden,
maar bij de beschouwde slag-op-slag-methode is dit onmogelijk.



Derhalve is hier de waarschuwing op zijn plaats dat het spectrum slechts betrouwbaar is
tot beneden het halve gemiddelde hartritme, en strikt genomen slechts tot beneden het
halve laagstvoorkomende hartritme. Het is dus onmogelijk HF-variabiliteit te bepalen
indien de bovengrens van het HF-gebied boven het halve gemiddelde hartritme ligt.

3. Hersampling: Ook het continu maken van de beschouwde signalen met behulp van de
sample & hold methode zorgt voor het introduceren van ongewenste hogere frequentie
componenten. Deze worden dan weliswaar onderdrukt door het gebruik van de boxcar
interpolatie, met het bijbehorende laagdoorlaatfilter-effect, zie paragraaf2.4, maar de
aanwezige zijlobben sluiten aliasing niet uit. Een ander effect van het gebruik van de
sample & hold methode is dat hierdoor, net als bij de boxcar-interpolatie, een soort sinc
vervorming van het spectrum optreedt. Vanwege de variabele sample-frequentie, het
hartritme, zal deze vervorming slechts ongeveer sinc-vormig zijn. Dit effect dat tot nu toe
in de variabiliteitsanalyse over het hoofd is gezien, zal nader beschouwd worden in
paragraaf 4.3.
Tevens treedt er bij hersampling zogenaamde spiegelvervorming op. Dit is het effect dat
door hersampling met een hogere frequentie het fundamenteel interval [-fsl2, fsl2] groter
wordt zodat een gedeeltelijke periodieke herhaling van het originele spectrum zichtbaar
wordt. Deze gedeeltelijke periodieke herhaling blijkt echter aanzienlijk vervormd vanwege
het feit dat de oorspronkelijke samplefrequentie niet constant was, maar variabel met het
hartritme en vanwege de door de boxcar-interpolatie veroorzaakte sinc-vervorming.

4. Spectral leakage: Tijdbegrenzing zorgt altijd voor spectral leakage, behalve voor frequen
tiecomponenten waarvan exact een geheel aantal keer een halve periode in het beschouwde
segment past bij windowing met een rechthoekig venster. Bij toepassing van het Bartlett
window treedt weliswaar altijd spectral leakage op, echter voomamelijk naar de twee
naastgelegen frequentiebins. Hierdoor zal er altijd een gedeelte van het te schatten vermo
gen buiten het beschouwde frequentie-interval belanden en een gedeelte van het vermogen
van naburige frequenties ten onrechte binnen dit interval. Indien het spectrum redelijk glad
verloopt, dus geen grote sprongen op de grenzen van het te beschouwen frequentie-inter
val, heeft zuBen deze elkaar min of meer compenseren en zal dus de fout in de vermogens
bepaling tengevolge van spectral leakage weI meevallen. Tevens doet dit effect vermoeden
dat spectral leakage leidt tot een overschatting van het vermogen in het frequentiegebied.
In het tijddomein vermenigvuldigen met het Bartlett-window, betekent in het frequentie
domein namelijk convolueren met de Fourier-getransformeerde van dit window. Aange
zien de Fourier-getransformeerde van dit window in dit onderzoek voor elke frequentie
kleiner is dan 0.5 zal het vermogen onderschat worden. Deze onderschatting is voor vol
doende frequentieresolutie en voldoende breed frequentieinterval bij benadering gelijk aan
1/3, zie appendix A.



De beschreven problemen zouden wellicht opgelost kunnen worden met behulp van digitale
filtering. Digitale filtering zou bijvoorbeeld kunnen zorgen dat het mogelijk is om langere
stationaire records te construeren door artefacten die niet in het fysiologisch interessante
frequentiegebied liggen weg te filteren. Zoals al aangegeven zorgt spectral leakage voor een
foutieve powerschatting, met name in het laagfrequente gebied. Misschien kan in deze de
powerschatting beter in het tijddomein plaatsvinden. Het gebruik van digitale filters om toch
verschillende frequentiegebieden te kunnen beschouwen is dan onontkoombaar.
Het bovenstaande leidt tot de volgende probleemstelling:"Kan cardiovasculaire variabiliteit bij
neonaten in het tijddomein beter bepaald worden?"



3. Digitale filtering

Alvorens over te gaan tot de behandeling van de randvoorwaarden, welke opgelegd worden
door de klinische omgeving en enkele bijbehorende signaaltheoretische aspecten, zal eerst
een korte inleiding digitale filtering gegeven worden. Vit deze beide paragrafen kan dan een
eisenpakket worden opgesteld waaraan de te gebruiken digitale filters zo goed mogelijk
dienen te voldoen. Dit eisenpakket is van groot belang in de verantwoorde keuze, van de te
implementeren filters, uit de zeer grote verscheidenheid aan digitale filters. Na de analyse van
een gekozen type digitaal filter, zullen de bijbehorende ontwerpprocedure en implementatie
strategie behandeld worden.

3.1. Inleiding digitale filtering

Een digitaal oftewel tijddiscreet signaal x[n], meestal verkregen uit de (equidistante) bemon
stering van een analoog signaal x(t) ~ x[n] = x(nTo), kan met behulp van een discreet systeem
worden bewerkt en zo omgezet worden naar een discreet uitgangssignaal y[n]. Een dergelij k
(lineair) overdrachtssysteem x[n] ~ y[n] wordt een digitaal filter genoemd. Equidistant bete
kent dat To = constant, hetgeen niet geldt voor het originele, niet herbemonsterde IIBI-signaal,
systo- en diastogram. Aangezien aIle bewerkingen in de digitale signaaltheorie slechts gelden
voor equidistante signalen is equidistante herbemonstering noodzakelijk. Met lineair wordt in
dit geval bedoeld dat het uitgangssignaaly[n] een'lineaire combinatie moet zijn van het in
gangssignaal x[n] en de in- en uitgangssignalen, respectievelijk x[n-i] en y[n-i], uit het verleden,
met 0 < i ~ n vanwege causaliteit. Dit wordt weergegeven in de onderstaande differentieverge
lijking (3.1.1).

N M

y[n]= La,.x[n-i]+ Lb,.y[n-i]
1=0 1=1

(3.1.1)

In het vervolg zullen aIleen reele, causale, tijdinvariante en lineaire systemen beschouwd wor
den:
• Reeel wil zeggen: indien het ingangssignaal x[n] reeel is, dan is ook het uitgangssignaal

y[n] reeei. Hiervoor is het noodzakelijk dat aIle a/s en b/s reeel zijn. Dit betekent niet dat
er geen complexe signalen beschouwd mogen worden, maar dat als x[n] ~ y[n] dan geldt
Re{x[n]} ~ Re{y[n]} en 1m{x[n]} ~ Im{y[n]}.

• Causaliteit wil zeggen: als er twee ingangssignalen zijn die tot het moment no gelijk zijn
aan elkaar (XI [n] = xz[n] voor n < no), dan zijn de bijbehorende responsies ook gelijk aan
elkaar tot het moment no (Y\ [n] = yz[n] voor n < no). Oftewel het systeem kan niet in de
toekomst kij ken.

• Tijdinvariant (tijdonafuankelijk) betekent: als x[n] ~ y[n] dan geldt x[n-no] ~ y[n-no].
Oftewel een tijdsverschuiving vanhet ingangssignaal resulteert in eenzelfde tijdsverschui
ving van het uitgangssignaal. Deze eigenschap vereist constante coefficienten ai'S en bi'S.

• Lineariteit houdt in dat een lineaire combinatie van ingangssignalen leidt tot dezelfde
lineaire combinatie van uitgangssignalen. Dus als XI [n] ~ YI [n] en xz[n] ~ yz[n], dan
geldt cl,xl[n] + cz·xz[n] ~ CI :Y1[n] + cz:Yz[n].



Dit betekent ook dat een excitatie x[n] = °een responsie y[n]=0 veroorzaakt (Cl = C2 = 0);
het systeem is dus bronloos (bevat geen interne excitaties). Omdat de beschouwde
systemen causaal en bronloos zijn geldt: indien x[n] =°voor n<no dan is y[n] =°voor
n < 0. Er is dus geen uitgangssignaal voordat het ingangssignaal 'begint'.

Behalve de gegeven differentievergelijking, zie (3.1.1), zijn er nog twee andere belangrijke
manieren om een discreet overdrachtssysteem weer te geven, namelijk de impulsresponsie en
de z-getransformeerde .
1. De impulsresponsie h[n] is gedefinieerd als de responsie van het systeem op de excitatie

8[n], welke gedefinieerd is als:

8[n]={01 ,n=o}
,elders

(3.1.2)

Hiermee is eenvoudig aan te tonen dat het beschouwde systeem volledig beschreven kan
worden door de volgende vergelijking, ook welbekend als een zogenaamde convolutie
som:

00 00

y[n] = h[n]*x[n] = Ih[n-i],x[i]= Ih[i]·x[n-i] (3.1.3)
I=-Cf.) 1=-00

Aangezien er in dit onderzoek alleen causale signalen beschouwd worden, waarvoor geldt
dat x[n] = 0, voor n < 0, kan vergelijking (3.1.3) herschreven worden tot:

n n

y[n] = h[n]*x[n] =I h[n- i]·x[i] =I h[i]·x[n - i]
1=0 1=0

(3.1.4)

De impulsresponsie beschrijft een overdrachtssyteem volledig; dat wil zeggen dat indien
deze bekend is, het mogelijk is de responsie op ieder willekeurig signaal te bepalen, door
middel van vergelijking (3.1.4).
Een belangrijke eis die aan het beschouwde systeem gesteld wordt, is die van stabiliteit.
Stabiliteit is wordt op het gebied van de digitale signaalbewerking meestal gedefinieerd
als: Een overdrachtssysteem is stabiel indien iedere begrensde excitatie leidt tot een be
grensde responsie. Deze voorwaarde voor stabiliteit wordt in de literatuur ook weI BIBO
stabiliteit genoemd, waar BIBO staat voor 'Bounded-Input Bounded-Output'. De enige
voldoende en tevens noodzakelijke voorwaarde die dit kan garanderen is dat de impuls
responsie absoluut sommeerbaar is:

(3.1.5)
/=-00

Deze voorwaarde hoeft slechts aan de impulsresponsie opgelegd te worden, daar deze het
systeem volledig beschrijft.



In het algemeen zal de impulsresponsie van een tijddiscreet systeem oneindig lang duren.
Wanneer dit inderdaad het geval is wordt er gesproken van een IIR-systeem (Infinite
Impulse Response). Een belangrijke subklasse van de discrete systemen wordt gevormd
door de FIR-systemen (Finite Impuls Response). Dit zijn systemen waarvan de impuls
responsie een eindige lengte heeft. Uiteraard is een FIR-systeem altijd absoluut sommeer
baar en derhalve altijd stabiel, aangezien de bijbehorende impulsresponsie slechts een
eindig aantal van nul verschillende waarden bevat.
Naast het karakteriseren van tijddiscrete systemen aan de hand van de lengte van de im
pulsresponsie, kunnen deze ook onderverdeeld worden naar het al dan niet optreden van
'terugkoppellussen' in de realisering van het systeem. Indien deze aanwezig zijn wordt het
systeem recursief genoemd, anders niet-recursief. Meestal is een recursief systeem een IIR
systeem en een niet-recursief systeem een FIR-systeem.
Indien aIle bi'S uit vergelijking (3.1.1) gelijk gesteld worden aan nul, doet het verleden van
het uitgangssignaal dus niet mee in de bepaling van het uitgangssignaal op een bepaald
moment en gaat deze vergelijking over in:

y[n]= ao·x[n]+a; ·x[n-l]+....+aN ·x[n-N] (3.1.6)

Dit systeem is dus niet-recursief en heeft de volgende eenvoudige eindige impulsrespon
Sle:

{
an

h[n]= 0
,voor n = 0,1,2, ..., N

,elders
(3.1.7)

2. De z-getransformeerde H(z) voIgt uit de z-transformatie van h[n], welke gedefinieerd is
als:

00

H(z) = L h[n]·z-n
n==:.-Cf)

(3.1.8)

De responsie van een lineair, tijdinvariant overdrachtssysteem op een meetkundige rij x[n]
=X·z

n
, wordt gegeven door y[n] =H(z)·Xzn (n=0,±I,±2,. .. ). Dit voIgt eenvoudig uit het feit

dat de meetkundige rij zn een eigenfunctie is van het systeem, hetgeen wellicht verduide
lijkt kan worden door de analogie aan te geven tussen discrete en analoge systemen. Ana
loge systemen hebben namelijk exponentiele eigenfuncties est, zie rVer 92]. Een ingangs
signaal x(t) =XeSI veroorzaakt daarom (in de stationaire toestand) een uitgangssignaal y(t)
=Y·e

st
, waarbij de amplitudes X en Y samenhangen volgens Y =Hc(s)·X Hierin is Hc(s) de

Laplace-getransformeerde van de tijdcontinue impulsresponsie h(t). Dus als x(t)=est en x[n]
=x(n·T) dan voIgt hieruit dat x[n] =esnT =(esTr =zn , oftewel zn is de tijddiscrete tegen
hanger van est en H(z) is de tijddiscrete tegenhanger van Hc(s). Op de afleiding van de z
transformatie zal niet verder worden ingegaan, behalve dat met z=e(} de z-transformatie
overgaat in de Fouriertransformatie voor discrete tijdssignalen:

00

H(e '8 )= Lh[n]'Z-18n

die dus een speciaal geval van de z-transformatie is.

(3.1.9)



De overdrachtsfunctie H(z) geeft eveneens een volledige beschrijving van het systeem.
Ook hier geldt weer de els van stabiliteit. Om hier iets meer over te kunnen zeggen dient
eerst H(z) nauwkeuriger beschouwd te worden. H(z) kan geschreven worden als het quo
tient van twee reele polynomen van z volgens:

A(z)
H(z)=

B(z)
(3.1.10)

Omdat h[n] een causaal signaal is, zal de graad van de teller A(z) niet grater zijn dan die
van de noemer B(z), oftewel H(oo) is eindig. De (complexe) nulpunten van B(z) heten de
polen van de overdrachtsfunctie. Bij iedere pool Pi hoort een eigentrilling van het systeem
crp;n (Ci is een constante), hetgeen een meetkundige rij is met rede Pi. Absolute sommeer
baarheid van de impulsresponsie vereist afnemende eigentrillingen, dus IPi I< 1. Samen
vattend kan aangetoond worden dat indien de (complexe) polen van een systeem binnen de
eenheidscirkelliggen, dit een voldoende en tevens noodzakelijke voorwaarde is voor de
stabiliteit van dit systeem [Ver 92].
Z-transformatie van vergelijking (3.1.1) geeft de volgende notatie voor de overdrachts
functie:

N

Ia,.z-I
H (z ) =----'-='=-,,-::°,\-'--1-

I- Ib, ·z-'
;=1

(3.1.11)

Aangezien zowel de differentievergelijking als de overdrachtsfunctie dezelfde coefficien
ten bevatten is het eenvoudig te veranderen van representatie. Ook bij de overdrachts
functie kan er eenvoudig onderscheid gemaakt worden tussen recursieve en niet-recursieve
systemen. Voor deze laatste geldt uiteraard dat aIle b;'s gelijk zijn aan nul. Vit het ontbin
den van zowel het teller- als noemerpolynoom in factoren, voIgt:

N

TI(z-z,)
H(z) =a .z M-N • -:'c:.;.=I__-

° M
TI(z-p;)
,=1

(3.1.12)

met de z;'s de nulpunten en de p;'s de al eerder beschreven polen van H(z). Hieruit is een
voudig te zien dat een niet-recursief systeem geen polen heeft en derhalve altijd stabiel is.
Vit vergelijking (3.1.12) voIgt een altematieve manier om een discreet systeem te beschrij
Yen, namelijk het pool-nulpunt-diagram. Dit is een afbeelding van alle polen en nulpunten,
van het systeem, in het cornplexe viak. Hierin is eenvoudig te zien ofhet systeern stabiel is
en hoe de frequentieresponsie IH(e~ Iongeveer verloopt.



Deze is namelijk te schrijven als:

N

nle JS -z,/
IH(eJS)1 = laol·--,:-~~-:,-I--

nleJS - Pil
1=1

(3.1.13)

Hierin geeft de factor Id(J -Zi Ide afstand aan tussen het punt dB (gelegen op de eenheids
cirkel) en het nulpunt Zi. Deze afstand hangt afvan de frequentie e. Hetzelfde geldt voor
de polen. De frequentieresponsie IH(d~ Ikan dus op een factor ao na bepaald worden uit
het pool-nulpunt-diagram, door op ieder punt van de eenheidscirkel te kijken naar de af
standen tot aIle polen en nulpunten. Het bovenstaande wordt verduidelijkt door middel van
het onderstaande voorbeeld van een laagdoorlaatfilter, zie figuur 3.1.1.
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Figllur 3.1./. Voorbeeld pool-nulpunt-diagram enfreqllentieresponsie

In deze paragraaf zijn de belangrijkste beschrijvingen van digitale systemen aan bod gekomen.
Ook is het hiermee mogelijk (bijna) iedere gewenste overdracht te realiseren. Wat nu echt de
gewenste overdracht is en hoe deze te bereiken is zal in de volgende paragrafen aan bod komen.



3.2. Randvoorwaarden en eisenpakket

In paragraaf 2.1. wordt aangeven dat onze interesse uitgaat naar het vennogen in twee fre
quentiegebieden, namelijk het LF-gebied (0.04 - 0.20 Hz.) en het HF-gebied (>0.20 Hz.), deze
laatste met name rond de ademhalingsfrequentie, bij neonaten ongeveer 0.7 Hz.. Het ligt nu
voor de hand om twee bandfilters te ontwerpen, die de gewenste frequentiegebieden uit de te
analyseren signalen filteren, zie figuur 3.2.1. Deze te analyseren signalen zijn wederom het
IIBI-signaal, het systo- en diastogram, al dan niet hersampled. Op deze hersampling zal nog
worden ingegaan. Van deze gefilterde signalen is het vervolgens mogelijk om het vennogen te
bepalen, door middel van:

1 7 ? 1 N-I 2

~O{ = - Jlx(t)I- dt ~ - Ilx[n]!
ToN n~O

Uit de voor dit onderzoek aangepaste versie van de stelling van Parseval, welke luidt:

1 N -I ? 1 h J +-1 1+-1
-Ilx[nl =-2IIX,J =I~, =-IA~
N ,,~o 2 . N "~a ,,~o 2 ,,~o

(3.2.1)

(3.2.2)

blijkt dat het niet uitmaakt of het vennogen in het tijd- of frequentiedomein bepaald wordt. In
vergelijking (3.2.2) wordt met x[n] bedoeld de banddoorlaatgefilterde versie van x[n] met

afsnijfrequentiesh enfb, en met X" de discrete Fouriergetransfonneerde van x[n]. Met Pn

wordt bedoeld het vennogensspectrum dat gedfinieerd is als:

P(f)~ I
x 12P =2-"

" N

I
x 12Po = ;

(3.2.3)

en met An wordt bedoeld het zogenaamde amplitudespectrum, dat gegeven wordt door:

A(f)~
A =!2P =2I

x
"ln -VL.. L

" N

Ao =J2I~1

N
,n=I,2''''2-1

(3.2.4)

Samenvattend kan met behulp van de stelling van Parseval bewezen worden dat het vennogen
van een banddoorlaatgefilterd signaal in het tijddomein , afsnijfrequentiesh enfb, hetzelfde is
als dat van het bijbehorende frequentiespectrum op het interval vanh totfb.



Uiteraard zal door het discreet en tijdbegrensd zijn van de te analyseren signalen en de eindige
orde van de te ontwerpen filters de onderstaande ideale filterkarakteristiek in de praktijk niet
haalbaar zij n.

_ _-------- ..-- - ------------------------------ - ------_._-------,

!IH(f,11
I,
r

LF-filter

0; 0.04, 0.2 0.5 ademhalingsband
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Figuur 3.2.1. Ideale karakteristieken LF- en HF-filters

Zoals al aangegeven is bovenstaande ideale karakteristiek helaas met een eindige filterorde
niet haalbaar, zodat er concessies gedaan moeten worden met betrekking tot de versterkings
factoren in de sper- en doorlaatgebieden (respectievelijk Asl,AS2 en Ap) en de flankstijlheden.
Deze versterkingsfactoren geven de maximale afwijking aan ten opzichte van 0 in het sper- en
1 in het doorlaatgebied, en zijn meestal in de orde van respectievelijk -20 tot -120 dB en -0.01
tot -0.1 dB. Flankstijlheden worden meestal gedefinieerd door de grensfrequenties, waartussen
het filter van sper- naar doorlaatgebied moet veranderen ofandersom (respectievelijkftl ~
WI enft2 ~ fp2)' Deze concessies worden meestal vertaald naar een tolerantieschema, zie
figuur 3.2.2.
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Figuur 3.2.2. Tolerantieschema LF- en HF-jilters en mogelijke HF-realisatie

Of een tilterontwerp kan voldoen aan het tolerantieschema is afhankelijk van het gekozen type
filter, zie paragraaf 3.3, en de maximale filterorde. Op de verschillende typen digitale filters
zal in de volgende paragrafen nader worden ingegaan. De maximale filterorde is afhankelijk
van de lengte van de gegeven dataset en de gewenste lengte van de gefilterde dataset. Deze
laatste is namelijk niet vanzelfsprekend gelijk aan de lengte van de gegeven dataset, vanwege
het zogenaamde randeffect, dat verderop in deze paragraaf besproken zal worden.



De maximale lengte van de gegeven dataset kan niet gekozen worden, aangezien deze afhangt
van de lengte van het stationaire gedeelte dat gevonden kan worden in het ECG of ABP. Met
stationair wordt in dit geval bedoeld dat de signaaleigenschappen, zoals het gemiddelde en de
spreiding, niet afhankelijk zijn van de tijd. Strikt genomen zijn biologische signalen nooit
stationair, zeker het beschouwde ECG en ABP niet. Bijvoorbeeld spieraktiviteit, huilen of
verpleegkundige interventies kunnen de genoemde signaaleigenschappen behoorlijk bei'nvloe
den binnen de totale meting. Hierin kunnen meestal weI redelijk stationaire gedeeltes (visuele
inspectie) gevonden worden, maar van hooguit enkele minuten (3 tot 6 minuten). De gewenste
lengte van de gefilterde dataset kan weI vrij gekozen worden, mits korter dan de gegeven data
set. Een bepaalde keuze hierin zal echter weI gevolgen hebben voor de maximaal mogelijke
filterorde en de nauwkeurigheid van de po'.verschatting. Allereerst zal dieper ingegaan worden
op fouten in de powerschatting ten gevolge van de eindige lengte van de gefilterde data. Het
volgende voorbeeld kan meer inzicht verschaffen in de hierbij optredende effecten:
Uitgaande van een signaal, bestaande uit slechts een frequentiecomponent.fo met amplitude 1,
( x(t) = sin(2· 7t . f o. t +8) ), is het mogelijk een uitdrukking te vinden voor de fout in de ver-

mogensschatting hiervan tengevolge van het eindig zijn van het beschouwde tijdsinterval. Met
behulp van vergelijking (3.2.1) voIgt eenvoudig dat het vermogen van x(t), oftewel Px(t) = Y2.
Tevens wordt aangenomen dat de fout in de vermogensschatting ten gevolge van discretisatie
verwaarloosbaar klein is, oftewel dat de samplefrequentie groot is ten opzichte van.fo. De vol
gende uitdrukking geeft de fout in de powerschatting ten gevolge van het eindige tijdsinterval:

Met:

h-P8 = - /0/. I00%
h

(3.2.5)

(3.2.6)

Hierin wordt N dus variabel verondersteld. Vergelijking (3.2.6) levert het volgende figuur:
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Figuur 3.2.3. Powerschatting eenfrequentiecomponent
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In figuur 3.2.3 wordt het totale verrnogen van een enkele frequentiecomponent, metfolfs =
0.05, weergegeven als functie van het totaal aantal samples N, oftewel als functie van de totale
tijd T, aangezien T = Nifs. Het is nu mogelijk voor elke verhouding vanfo enls de minimaal
benodigde N te bepalen waarvoor geldt dat de fout in de powerschatting gegarandeerd kleiner
is dan een bepaald percentage. Dit resulteert in figuur 3.2.4.
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Figuur 3.2.4. Minimaal benodigde N alsfunctie vanj(lf, voor 8=10%,5%,2.5% en 1%

Opvallend aan figuur 3.2.4. zijn de toppen op de horizontale stukken. Deze worden veroor
zaakt door het effect dat voor de ene freqentie een bepaalde top uit figuur 3.2.3. nog net wel
binnen de gewenste nauwkeurigheid kan vallen terwijl dat voor een naburige frequentie net
niet het geval is. Hierdoor zal figuur 3.2.4. geen glad verloop hebben. Hierbij moet opgemerkt
worden dat dit effect niet zo heel duidelijk aanwezig is vanwege het geringe aantal punten
waaruit figuur 3.2.4. is opgebouwd.
Wat tevens direct opvalt aan figuur 3.2.4 is de enorrne toename van N, wanneerfo in de buurt
komt van 0 ofls/2. Hier zijn een tweetal effecten verantwoordelijk voor, namelijk:
1. In het gebied waarvoor geldt folfs ;:::: 0 treedt er een grote verstoring op in de powerschatting

ten gevolge van het feit dat er te weinig periodes van het signaal in het beschouwde
tijdsinterval passen, zodat het afkappen van het signaal, niet op gehele veelvouden van een
kwart periode, zorgt voor een relatief grote over- of onderschatting van het verrnogen. Dit
wordt verduidelijkt door middel van figuur 3.2.5.
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Figuur 3.2.5. LF-efJect op de powerschatting



In figuur 3.2.5 is duidelijk te zien dat 8=0 voor elk geheel veelvoud van een kwart periode.
Dit voIgt eenvoudig uit het feit dat geldt:

sin 2 (2·n· fo . t) =-t--tcos(2·n· (2· fo)· t) (3.2.7)

Oftewel het verrnogen van een sinusoYde met frequentiejO varieert met frequentie 210·
Uiteraard geldt 8=0 indien het verrnogenssignaal een oneven functie wordt ten opzichte van
een snijpunt van het verrnogenssignaal met de lijn P == Yz. Tevens is te zien dat het aantal
samplewaarden dat verantwoordelijk is voor de netto (in dit geval) onderschatting, relatief
groot is ten opzichte van N. Dit aantal is relatief te verkleinen, voor gelijkblijvende jO, door
N te verhogen, zodat er meerdere kwart-periodes in het tijdsinterval passen en dus het aantal
samples, dat voor een foutieve schatting zorgt, relatief afneemt en dus 8 afneemt. Oftewel
voor kleiner wordende jO, moet N toenemen om 8 constant te houden.
Het hier beschreven fenomeen kan ook eenvoudiger bekeken worden. Een belangrijk ken
merk van een sinusoYdaal signaal is dat het periodiek is. Indien1Oij; in de buurt komt van 0,
vallen er derrnate weinig periodes binnen de beschouwde tijdsduur dat het signaal niet meer
aan deze voorwaarde voldoet en dus niet meer als een sinusoYde beschouwd mag worden.
Hieruit voIgt dus dat voor een nauwkeurige verrnogensschatting er een minimaal aantal
periodes in de beschouwde dataset moeten passen, hetgeen door eerder onderzoek wordt
bevestigd, zie [Bar 97].

2. In het gebied waarvoor geldt1Oij; ~ 0.5 treedt een vergelijkbaar effect op, namelijk: indien
10 in de buurt komt vanf/2, zal elk volgend sample bijna een halve periode verder liggen
en derhalve weinig vorrninforrnatie geven over het onderliggende signaal. In het extreme
geval dat geldt1Oij; == 0.5 ,amplitude 1 en beginfase 0, zullen de opeenvolgende samples
steeds de waarden +1,-1,+1,-1, ... hebben. Eenvoudig gezegd ontbreekt in dit gebied de
benodigde vorrninforrnatie om het bemonsterde signaal als sinusoYde te mogen beschou
wen. Indien1Oij; < 0.5, zullen voor toenemende N steeds meer punten uit de periode van
het signaal worden meegenomen, zodat er steeds meer vorrninforrnatie beschikbaar is.
Figuur 3.2.6 kan dit wellicht verduidelijken.
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Figuur 3.2.6. HF-effect op de powerschatting

De punten geven de bemonstering van het signaal aan met een re1atief lage samplefrequen
tie. Te zien is dat er een groot aantal samples nodig is om slechts een matig beeld te geven
van het onderliggende signaal.



Het blijkt dus mogelijk iets te zeggen over de benodigde lengte N, in het tijddomein, teneinde
een goede powerschatting te kunnen doen van een enkele frequentiecomponent. In de praktijk
bestaan de gemeten fysiologische signalen natuurlijk niet alleen uit een enkele frequentiecom
ponent. Desondanks is het mogeIijk toch iets meer te zeggen over de benodigde lengte N, door
het te beschouwen signaal op te vatten als een lineaire combinatie van sinusoYden met fre
quenties tussenh enfb. Hierbij gevenh enfb de grenzen aan van het frequentie-interval waar
op het vermogen geschat dient te worden, denk bijvoorbeeld aan het LF-gebied. De afschat
ting gaat nu als voIgt:

h

p=I~
t=a 1=0

en M x > M; V i op [a,b]
Px - ~ ,

(3.2.8)

met P is het totale vermogen op het interval [fa,fb], Pi zijn de aparte vermogens voor de ver
schillende componenten, f.. geeft de absolute afwijkingen aan en tenslotte is fx een frequen
tiecomponent op het interval [fa,fb] waarvoor geldt dat zijn relatieve fout qua vermogen groter
dan of gelijk is aan die van elke andere frequentiecomponent. Uitgaande van vergelijking
(3.2.6) voIgt nu:

M

P
(3.2.9)

Vergelijking (3.2.9) zegt dus niets anders dan dat de totale relatieve fout in het vermogen van
een combinatie van frequentiecomponenten kleiner of gelijk is aan de grootste, voorkomende
relatieve fout. Deze grootste relatieve fout kan benaderd worden door voor een aantal frequen
tiecomponenten op het te beschouwen interval, gegeven een bepaalde N, de relatieve fout uit
te rekenen met behulp van de vergelijkingen (3.2.5) en (3.2.6) en hiervan de grootste te ne
men. Uiteraard zullen meerdere berekeningen leiden tot een betere schatting. In figuur 3.2.4.
is eenvoudig te zien dat voor zeer lage frequenties de grootste reIatieve fout meestal hoort bij
de laagste frequentie op het te beschouwen interval. Enige voorzichtigheid is wei geboden,
aangezien hier eventuele fase-effecten, zoals versterking of uitdoving indien verschillende
frequentiecomponenten respectievelijk in fase of in tegenfase zijn, niet meegenomen zijn. Uit
simulaties bleek echter weI dat de curves in figuur 3.2.4 bij benadering onafhankeIijk waren
van de beginfase. Ondanks dit is het verstandig N groter te kiezen dan figuur 3.2.4 aangeeft.
De vraag is nu welke nauwkeurigheid gewenst is. Eigenlijk is de vraag natuurlijk hoe nauw
keurig de te analyseren signalen, datgene weergeven dat ze zouden moeten doen, aangezien
het geen nut heeft te proberen het vermogen op bijvoorbee1d 1% nauwkeurig te schatten, ter
wijl de hoogtes van het systo- en diastogram of de R-top-tijden slechts op 10% nauwkeurig
bepaald zijn. Het is echter niet eenvoudig te zeggen hoe nauwkeurig de te beschouwen sig
nalen zijn. Zoals al aangegeven in paragraaf 2.6 worden de fouten in deze signalen verwaar
loosbaar klein verondersteld, hetgeen bleek uit eerder onderzoek. Het is maar de vraag in
hoeverre dit nog weI op gaat in de praktijk, wanneer niet-stationariteiten niet meer zo mooi
vermeden kunnen worden. Het feit dat artefacten die geen invloed hebben in het HF- en LF
gebied weggefilterd worden, zal waarschijnlijk de nauwkeurigheid behoorlijk ten goede
komen.
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Dit alles in overweging genomen wordt er op dit moment voorlopig vanuit gegaan dat de
nauwkeurigheid van de te analyseren signalen ongeveer 5% a 10% bedraagt, totdat nader
onderzoek uitwijst dat deze schatting bijgesteld dient te worden.
In eerste instantie wordt er voor het vervolg van dit onderzoek uitgegaan van een gewenste
nauwkeurigheid van 5%. Mocht dit later niet haalbaar blijken dan kan dit altijd nog bijgesteld
worden.
Voor dit onderzoek voIgt nu met behulp van vergelijking (3.2.9) en figuur 3.2.4 dat voor het
LF-gebied een totale gefilterde datalengte N gewenst is van tenminste ongeveer 240 samples,
zie figuur 3.2.4. Met de tot nu toe gebruikelijke samplefrequentiefs=4 Hz., voIgt dat minimaal
60 seconden artefactvrije gefilterde data gewenst is. Hiermee is het mogelijk de maximaal
mogelijke filterorde te bepalen. Deze filterorde geeft namelijk het langstgeleden tijdstip aan
dat meegenomen dient te worden in de bepaling van het huidige uitgangssignaal. Het uit
gangssignaal kan dan ook slechts dan artefactfactvrij zjjn indien aIle grootheden op aIle rele
vante tijdstippen uit het verleden de correcte waarden hebben, oftewel als het filter en de
dataset elkaar volledig overlappen, zie figuur 3.2.7.
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Figuur 3.2. 7. Digitale Filtering m.b.t. datalengtes

Figuur 3.2.7 geeft aan dat indien een dataset, bestaande uit K samples, gefilterd wordt met een
M,je orde filter, dit een gefilterde dataset opleverd, waarvan de samples n=O tot n=M-l niet
artefactvrij zijn vanwege de rand bij n=O, en de samples n=M tot n=K weI artefactvrij zijn.
Hieruit voIgt dat N=K-M. Dit gaat helaas niet volledig op voor IIR-filters aangezien de uit
gangswaarde voor n > M kan afhangen van een onjuiste uitgangswaarde op n < M. Dit rand
effect zal echter voorlopig verwaarloosd worden.
Indien nu een korte, maar representatieve stationaire dataset beschouwd wordt van 3 min,
oftewel 720 samples, betekend dit automatisch dat de maximaal mogelijke filterorde 480 zal
bedragen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de lengte van de gefilterde data beter veel
groter gekozen kan worden, aangezien er geen rekening is gehouden met de eerder genoemde
eventuele fase-effecten, zodat waarschijnlijk beter aan de gewenste nauwkeurigheid kan
worden voldaan.



Alvorens te kunnen beoordelen ofhet gewenste tolerantieschema, zie figuur 3.2.2, haalbaar is,
gegeven de maximale filterorde en gegeven een bepaald type filter, moet eerst duidelijk zijn
wat nu precies het gewenste tolerantieschema is. Deze maximale concessies, ten opzichte van
een ideaal bandfilter, zullen bepaald worden aan de hand van een schatting van de fout in de
verrnogensschatting tengevolge van de verschillende tolerantieparameters. Aangezien deze
fout nogal afuangt van het onderliggende soectrum, van het te beschouwen signaal, wordt
deze vlak verondersteld op de verschillende relevante intervallen. Welke intervallen relevant
zijn hangt af van welk gebied er beschouwd wordt en tevens welke tolerantieparameters.
De maximale totale gewenste fout bedraagt zoals al eerder aangegeven 5%. Indien deze fout
gelijk verdeeld wordt over de verschillende tolerantieparameters geeft dit een maximale ge
wenste fout per tolerantieparameter van 1%. Hierbij worden de fouten tengevolge van de
verschillende tolerantieparameters onafuankelijk verondersteld, hetgeen natuurlijk strikt ge
nomen niet geldt, zodat de uiteindelijke fout in het algemeen iets lager zal uitvallen.
De afschatting van de verschillende tolerantieparameters, zal nu gebeuren aan de hand van het
LF-gebied. Voor het HF-gebied is dit op dit moment onmogelijk aangezien dit gebied geen
vaste frequentiegrenzen heeft. Indien deze bij een bepaald onderzoek weI bepaald zijn uit de
TEl, dan kan ook voor het HF-gebied een afschatting gemaakt worden, analoog aan de onder
staande.
Voor de verdere analyse wordt nu onderscheid gemaakt tussen de volgende twee gevallen:
1. In dit eerste geval wordt een schatting gemaakt van de fout tengevolge van de concessies

in de sper- en doorlaatbanden, waarbij verondersteld wordt dat het filter oneindig stijle
flanken heeft, zie figuur 3.2.8. N.b. '0' staat voor het kwadratisch oppervlak. Hierrnee
wordt bedoeld dat de amplitudes in het kwadraat genomen worden. Hier wordt het kwa
dratisch oppervlak gebruikt omdat het hier gaat om een verrnogensschatting in plaats van
een amplitudeschatting, aangezien: verrnogen - amplitude2
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Figuur 3.2.8. lnvloed Ap, As! en As2 op de powerschatting

Eerder werd al aangegeven dat het onderliggende spectrum een zeer grote invloed heeft op
de nauwkeurigheid van de verrnogensschatting. Het spectrum wordt nu vlak verondersteld
op de volgende drie intervallenf</PI,/Pl <.5.f<.5./P2 enf>/P2. De respectievelijke amplitudes
in deze gebieden worden gegeven door de gemiddelde amplitudes in deze gebieden.
Vervolgens wordt het gehele onderliggende spectrum zo genorrneerd dat de gemiddelde
amplitude in het doorlaatgebied gelijk is aan 1. Deze vereenvoudiging van het onderlig
gende spectrum wordt voor een spectrum uit de praktijk weergegeven in figuur 3.2.9.
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Figuur 3.2.9. Vereenvoudiging onderliggend spectrum

N.b. de schaling van figuur 3.2.8 en 3.2.9 zijn niet hetzelfde.
Met A' wordt in figuur 3.2.9 bedoeld de relatieve amplitudes, oftewel de genorrneerde
amplitudes. Uit onderzoek naar een groot aantal datasets uit de praktijk is gebleken dat
voor neonaten in het algemeen geldt dat 0.5:::::; AI' :::::; 1.5 en 0.05 :::::; A3' :::::; 0.5. Teneinde te
kunnen garanderen dat deze vereenvoudiging niet leidt tot een onderschatting van het
onderliggende spectrum is ervoor gekozen om A / en A3' groter te kiezen dan strikt
noodzakelijk. Dit resulteert in de volgende keuzes voor AI' en A3': A/=2 en A3'=1.

Uit het bovenstaande voIgt nu dat voor Ap, moet gelden:

0AP :::::;l%·OA ~ A~ .(!P2 - !p,):::::;1%.A2,2{!P2 - !p,)

~ Ap :::::; 0.1 ~ -0.45 dB:::::; A
p

:::::; 0.45 dB.
(3.2.10)

Soortgelijke redeneringen gaan natuurlijk ook op voor As1 en As2:

0Asl :::::; 1%· 0A ~ A~, .A,'2{!pl -0):::::; 1%. A2,2{!P2 - !p,) (3.2.11 )

(3.2.12)

(3.2.13)

Voor het beschouwde LF-gbied,.[p/=0.04 Hz,.[p2=0.2 Hz en fs=4 Hz, resulteert dit in:

2 0.01· 0.16 .1 2

As1 :::::; 22 • 0.04 ~ As1 :::::; 0.1 ~ Ad :::::; -20 dB.

2 0.01 .0.16 .1 2

A.\2 :::::; 12 .1.80 ~ A'2 :::::; 0.03~ A\2 :::::; -31 dB. (3.2.14)



2. In dit tweede geval wordt een schatting gemaakt van de fout tengevolge van de concessies
qua flankstijlheden, waarbij verondersteld wordt dat het filter ideale versterkings- ofver
zwakkingsfactoren heeft in de sper- en doorlaatgebieden, zie figuur 3.2.10.

-----_ .._-----_._._----------_., .._-~,- .....-....._... -.- .. --.- .. ---.--_ ..------ -----------------_...

Figuur 3.2.10. Invloedjlankstijlheden op de powerschatting

Uit figuur 3.2.1 0 blijkt dat er enige veranderingen optreden met betrekking tot de relatieve
frequentie-intervallen. Deze veranderen namelijk in:fsl <.:;J</PI,/PI ~f~/P2 en/p2 <f~fs2.

Dit resulteert voor hetzelfde spectrum als in figuur 3.2.9 in figuur 3.2.11, waarin de
frequentie-as enigszins uitvergroot is.

2

3

t Ampl [ms]
5,---,----,---.---~---~-----,----:---~-------,

4

f51 fpl =0.04 ~ f[Hz]

Figuur 3.2.11. Vereenvoudiging onderliggend spectrum

Met A' wordt in figuur 3.2.11 wederom bedoeld de relatieve amplitudes. Uit onderzoek
naar dezelfde datasets uit de praktijk is gebleken dat voor neonaten in het algemeen geldt
dat 1.1 ~A/ ~ 1.9 en 0.2 ~A3' ~ 0.7. Teneinde te kunnen garanderen dat deze vereenvou
diging niet leidt tot een onderschatting van het onderliggende spectrum is er opnieuw voor
gekozen om A/ en A3' groter te kiezen dan strikt noodzakelijk. Dit resulteert in de volgen
de keuzes voor A/ en A3': A/=2.5 en A3'=1.



Uit het bovenstaande blijkt dat voor de oppervlaktes Ofll en Dfl2 moet gelden:

0/11 ::s; 1%. DJp ~ t· A,'2{lp , - II)::S; 1%. A2,2{lp2- IpI)

Meth/=0.04 Hz enh2=0.2 Hz. Voor het beschouwde LF-gbied resulteert dit in:

(Ipi - II) ::s; 0.0008

(3.2.15)

(3.2.16)

(3.2.17)

(3.2.18)

De eis voor de flank uit vergelijking (3.2.17) stelt weI extreem hoge eisen aan het te ge
bruiken filter. Voorlopig wordt deze teruggebracht tot dezelfde als in vergelijking (3.2.18),
aangezien geen enkel filterontwerpprogramma de oorspronkelijke eis wist te realiseren en
de meeste, door deze programma's berekende filters, symmetrische flanken bleken te heb
ben. De grootte van de extra fout veroorzaakt door het terugbrengen de bovenstaande eis
voor de laagste flank zal in theorie dus uitkomen op ongeveer 6.5%.

Aan de hand van het bovenstaande eisenpakket is in Matlab 5 en in het programma: 'Filter'
van Les Thede, Ohio Northern UnIversity een simulatie uitgevoerd van verschillende filters.
Zo is onderzocht of, en zo ja met welke filterorde deze verschillende typen filters, aan het
eerder beschreven tolerantieschema konden voldoen. De resultaten hiervan zijn samengevat in
tabel 3.2.1.

Type Filter: N, met Ifn- fsl = 0.005 N, metlfn-fsl=O.OI
f, = 4 Hz. f, = 2 Hz. f, = 1 Hz. .f, = 4 Hz. f, = 2 Hz. f, = I Hz.

Matlab 5 FIR:

• Equiripple 1021 511 255 511 255 128

• Kaiser window 1449 725 363 725 363 182
Matlab 5 11 R:

• Chebyshev 2 20 (*) 20 (*) 18 (*) 14 (*) 14 (*) 13

• Elliptic 7 (*) 7 7 6 6 6
Filter FIR:

• Kaiser 1453 727 365 727 365 183

• Parks-McCl. 869 435 219 435 219 111
Filter IIR:

• Chebyshev 40 40 36 28 28 26

• Elliptic 14 14 14 12 12 12

Tabel 3.2.1. Resultaten Filter design. (* = instabiel)

Tabel 3.2.1 bevat de resultaten van de filterontwerpprocedure van Matlab 5 en het programma
'Filter'. Helaas bleken in Matlab 5 een aantal veelgebruikte filters te ontbreken en een aantal
weI aanwezige filters, zoals Least square, Butterworth en Chebyshev 1, gegeven het gewenste
tolerantieschema, niet tot een stabie1e oplossing te kUlmen komen.



Met (*) wordt aangegeven dat de gevonden realisatie na visuele inspectie weliswaar voldoen
de aan het gewenste tolerantieschema voldoet, echter nadere analyse wijst uit dat een aantal
bijbehorende polen buiten de eenheidscirkel blijken te liggen, hetgeen inhoudt dat deze reali
satie niet voldoet aan de eis van stabiliteit. Het gebruikte filterontwerpprogramma bleek altijd
stabiele realisaties op te leveren echter vaak ten koste van de filterorde. Oftewel voor een en
hetzelfde type filter bleek het filterprogramma realisaties te berekenen met meer polen en/of
nulpunten, welke echter verder binnen de eenheidscirkelliggen, dan Matlab 5.

Aangezien de gewenste flankstijlheid van 0.005 Hz het grootste probleem bleek te zijn voor
de ontwerpprocedure, is er tevens gekeken naar een flankstijlheid van 0.01 Hz, wat corres
pondereert met een fout van ongeveer 13% voor de eerste flank en 2% voor de tweede. Voor
FIR-realisaties blijkt dit de benodigde filter-orde te halveren, zodat hierdoor de overige tole
rantieparameters enigszins aangescherpt kunnen worden, hetgeen niet echt ten koste blijkt te
gaan van de orde van het filter. In theorie zal de totale fout hiermee beneden de 18% blijven,
hetgeen nog steeds klein is ten opzichte van de theoretische fout van de huidige, frequentie
domeinmethode. Voor IIR-realisaties blijkt dit tot betere stabiliteit te leiden, terwijl de overige
tolerantieparameters toch al eenvoudig aangescherpt konden worden. Tevens is gekeken naar
het effect van verlaging van bemonsteringsfrequentie. Dit is een veel gebruikte methode om
de ontwerpeisen van het gewenste filter iets minder hoog te kunnen stellen. Het ontwerp van
digitale filters gebeurd namelijk altijd relatiefop het interval vanf= atotf= f/2, oftewel
indienf= Is een factor 2 verlaagd wordt komen de tolerantie-parameterslsi,lsz,J;,i enJ;,z 2
keer zo ver uit elkaar te liggen, zodat het gewenste tolerantieschema nu met een 2 keer zo lage
filterorde gehaald kan worden, of zodat bijvoorbeeld bij het elliptisch filter de polen wat
verder binnen de eenheidscirkel geplaatst kunnen worden teneinde de stabiliteit te verbeteren.
Deze verlaging van bemonsteringsfrequentie dient weI met de nodige voorzichtigheid gebruikt
te worden, teneinde geen relevante informatie uit het te onderzoeken signaal weg te gooien
(Nyquist-criterium) en dus aliasing te voorkomen. Voor dit laatste is het gebruikelijk alvorens
over te gaan tot verlaging, eerst laagdoorlaat anti-aliasing-filtering toe te passen. Aangezien
het IIBI-signaal, het systo- en diastogram toch al hersampled worden, lijkt het wellicht voor de
hand liggend om dit meteen met een lagere frequentie te doen. Dit is echter niet verstandig
indien de ingangssignalen niet voldoende bandbegrensd zijn. Het is dus belangrijk de eerste
hersamplefrequentie zo te kiezen dat aan het Nyquist-criterium voldaan kan worden. Later kan
dan, indien gewenst, anti-aliasing-filtering en verlaging van bemonsteringsfrequentie toege
past worden. Voor de verdere theorie van deze verlaging van bemonsteringsfrequentie wordt
verwezen naar [Ver 92].
Uit tabel 3.2.1 voIgt dat aIleen de recursieve filters in staat zijn om aan het oorspronkelijke
eisenpakket te kunnen voldoen, al is dat soms na verlaging van de bemonsteringsfrequentie.
Het iets afgezwakte eisenpakket lijkt op het eerste gezicht niet zoveel mogelijkheden toe te
voegen, echter de uiteindelijke implementatie op een computer zal eenvoudiger numeriek
stabiel te realiseren zijn, zie paragraaf 4.3. Gezien de zeer lage filterordes, de betere stabiliteit
(polen verder binnen de eenheidscirkel) en de mogelijkheid, met name de dempings- of ver
sterkings-parameters £link op te schroeven zonder dat dit echt ten koste gaat van de benodigde
filterorde, gaat voorlopig de voorkeur uit naar de elliptische filterrealisatie. Deze zal in de
volgende paragraaf getest gaan worden, tezamen met de huidige methode, op een represen
tatieve analytische dataset, zodat de verschillende signaaleigenschappen bekend zijn.



Deze simulatie kan meer inzicht verschaffen in de sterke en zwakke kanten van de gekozen
filterrealisatie, het effect van verandering van bemonsteringsfrequentie, de orde van grootte
van de fouten van de vermogensschatting en de resultaten ten opzichte van de huidige metho
de.
Hieronder volgen nog een aantal belangrijke aspecten van recursieve filters:
1. Randeffect: Het IIR-filter zal dankzij zijn lage filterorde, ten opzichte van een FIR-filter,

leiden tot een veellangere gefilterde dataset, waarvan helaas niet honderd procent zeker is
dat het randeffect van figuur 3.2.7 geen roet in het eten strooit. Voorlopig wordt er van
uitgegaan dat dit effect zo snel afneemt, dat IIR een veellangere betrouwbare gefilterde
dataset oplevert dan FIR.
De help-files van Matlab 5 geven aan dat dit randeffect ongeveer 3 keer zo veel samples in
beslag neemt als de orde van het gebruikte filter, hetgeen de laatste aanname lijkt te recht
vaardigen. In paragraaf 4.4. zal een methode besproken worden om dit randeffect te mini
maliseren.

2. Lineaire Fase: Een belangrijk verschil tussen FIR en IIR is nog dat het onmogelijk is om
een IIR-filter te ontwerpen met een lineaire fasekarakteristiek, hetgeen bij een FIR-filter
zeer eenvoudig is. Een lineair faseverloop wil niets anders zeggen dan dat de fasedraaiing,
veroorzaakt door het gebruikte filter, onafuankelijk is van de frequentie, oftewel dat aIle
frequentiecomponenten van een signaal de zelfde fasedraaiing ondergaan, hetgeen in het
tijddomein slechts resulteert in een tijdsverschuiving. Een niet-lineaire fasekarakteristiek
veroorzaakt dus een frequentie-afuankelijke fasedraaiing, wat in het tijddomein leidt tot
emstige vervormingen van het signaal. Deze vervormingen zorgen echter niet voor veran
deringen in het vermogen van het gefilterde signaal, zodat deze lineaire fasekarakteristiek
niet noodzakelijk is voor dit onderzoek. Indien er eventueel nog tijdsinformatie uit de
gefilterde signalen gehaald dient te worden, zoals bij correlatieberekeneningen, is deze
lineaire fase echter weI noodzakelijk. Voor een meer theoretische beschrijving van lineaire
fasekarakteristieken wordt verwezen naar [Ver 92] en [Ant 93].



(3.3.1)

3.3. Simulatie variabiliteitsanalyse

Zoals al aangegeven in de vorige paragraaf, zal in deze paragraaf de simulatie besproken
worden, welke gedaan is om meer inzicht te verkrijgen in de verschillende aspecten van
variabiliteitsanalyse door middel van digitale filtering. Allereerst is natuurlijk gezocht naar
een geschikt model om als te analyseren signaal te kunnen dienen. Zoals paragraaf 2.1 aangaf
zijn er drie interessante pieken in het frequentiespectrum van de variabiliteitssignalen te on
derscheiden, welke in deze simulatiestudie gemodeleerd zullen worden door een enkele fre
quentiecomponent in het corresponderende frequentiegebied. De overige spectrale inforrnatie,
tezamen met meetonzekerheden zal gerepresenteerd worden door middel van het toevoegen
van ruis. Dit resulteert in het volgende model:

x[n] = Af)C + Avu: . sin(2. 7t. J;1J .n· T, + aUY) +

Au . sin(2· 7t ·Iu . n . T, + au) + AHF • sin(2· 7t • 1m . n . T., + aHI') + R[n]

Hierin geeft A de verschillende amplitudes aan,1de verschillende frequenties, Ts = IIfs , e de
verschillende fases en R[n] de witte ruis. Witte ruis wil zeggen dat het verrnogen hiervan ge
lijk is voor iedere frequentie, wat natuurlijk voor discrete tijden, eindige amplitudes en eindige
tijden onmogelijk is. Toch wordt aangenomen dat R[n] voldoende wit is. Hierrnee wordt de
horizontale ruisachtige offset gesimuleerd, welke in de praktijk altijd aanwezig blijkt te zijn.
Het ruisniveau wordt zo gekozen dat het groter is dan het gemiddelde ruisniveau van vele re
presentatieve, op de NICU gemeten datasets.
De verschillende A's en/s worden nu zo gekozen dat ze representatief, gemiddelden van 16
geanalyseerde datasets, zijn voor de achterliggende fysiologie bij prematuren, zie [Koo 96].
De samplefrequentie fs=4 Hz wordt gekozen vanwege het feit dat dit de laagste macht van
twee is die boven het maximale hartritme ligt, zodat deze hersampling geen aliasing veroor
zaakt. Tevens is deze keuze gunstig voor het gebruikte FFT-algoritme, zie paragraaf2.4, bij
de huidige methode en is deze keuze gunstig aangezien de verlaging van bemonsteringsfre
quentie met een factor 2, steeds mooie samplefrequenties op blijft leveren. De verschillende
fases worden zo gekozen dat de dataset niet begint met de waarde 0, aangezien dit de even
tuele randeffecten van de digitale filtering zou kunnen verdoezelen en zo dat de verschillende
frequentiecomponenten elkaar zo min mogelijk uitdempen ofversterken. Tenslotte wordt er
uitgegaan van een stationaire dataset van 3 minuten en 12 seconden, oftewel 192 s. Dit omdat
ongeveer drie minuten een korte maar representatieve lengte is en dit voor de huidige methode
de gewenste elf halfoverlappende segmenten biedt, met elk een lengte die een gehele macht
van 2 is, zonder gebruik te hoeven maken van zero-padding. Dit alles resulteert in de onder
staande tabel van gekozen parameters.

Parameter: Waarde: Parameter: Waarde:
t [0,191.75] s. Au' 6.6 ms.
fs 4 Hz. !iF 0.06 Hz.
R[n] random [-5,5] ms. (}u' 1[/3
ADc 400 ms.
AnF 5 ms. AH/. 1.5 ms.
IVIF 0.01 Hz. 1m 0.7 Hz.
(}vu: 1[/2 (}HF 1[/7

Tabel 3.3.1. Simulatieparameters



Tabel 3.3.1 resulteert in het onderstaande te analyseren variabiliteitssignaal:
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Figuur 3.3.1. Simulatiemodel variabiliteitssignaal

De theoretische uitkomst voor het LF- en Hf-gebied laten zich eenvoudig berekenen:

.PLJ. = AL: '1 = 2.18.10-5
S2 (3.3.2)

(3.3.3)

De simulatie (Matlab 5) van de huidige methode levert het volgende gemiddelde amplitude
spectrum:

Amplitude [m s].

40 SO 80

frequentie bin nr:

Figuur 3.3.2. Gemiddeld amplitudespectrum van het model

Eenvoudigweg kwadrateren en sommeren van de gewenste frequentiebins en vervolgens delen
door 2 geeft het geschatte vermogen in de beide gebieden, zie vergelijking 3.2.1. De resultaten
hiervan zijn opgenomen in tabel 3.3.2. Nb sinc-correctie is hier niet nodig aangezien er uitge
gaan wordt van equidistante datasets.
Hier zal niet diep worden ingegaan op de uiteindelijke implementatie van deze realisaties,
aangezien de gebruikte simulatieprogrammatuur, Matlab 5, hier zelf zorgt voor de benodigde
routines, met uitzondering van de verlaging van bemonsteringsfrequentie en de hierbij beno
digde anti-aliasing-filtering. In het volgende hoofdstuk zal weI dieper worden ingegaan op de
implementatie, maar dan slechts voor de gekozen filterrealisatie.



Type Filter PLF Fout t.O.v. PHF Fout t.o.v.
Theorie Theorie

Theoretisch 2.18.10-5 - 1.13.10-6 -
Huidige 2.57.10-5 17.9 % 1.74.\0-6 54.0 %
methode:
f, = 4 Hz • Elliptisch 2.30.10-5 5.5 % 1.60.10-6 4 \.6 %

f, = 2 Hz • Elliptisch 2.08.10-5 4.5% 1.58.10-6 39.8 %

f, = 1 Hz • Elliptisch 2.13.10-5 2.3 % Kan niet meer, vanwege
het Nyquist-criterium

Tabel 3.3.2. Resultaten variabiliteitsanalyse-simulatle

De bovenstaande resultaten vaIlen, wat het HF-gebied betreft tegen. Dit wordt veroorzaakt
door de slechte signaal/ruis-verhouding in dit gebied. Het ruisniveau is namelijk behoorlijk
groot ten opzichte van AHF. Dit wordt bevestigd door het feit dat de herhaling van deze simu
latie, echter zonder ruis, in het HF-gebied leidt tot resultaten vergelijkbaar met het LF-gebied.
Aangezien het elliptisch-filter eenvoudig a'ln een veel beter tolerantieschema kan voldoen,
zonder dat dit wezenlijk ten koste gaat van de benodigde filterorde, kan eventuee1 gekozen
voor het aanscherpen van het tolerantieschema. Hierbij dient weI op stabiliteit gelet te worden.
Gezien het feit dat de resultaten van bovenstaande tabel voor de hersamplefrequentie van 4 Hz
voldoende goed zijn gegeven de onnauwkeurigheid van de te analyseren signalen, wordt er
voorlopig aIleen gebruik gemaakt van deze samplefrequentie. In de praktijk zullen de resul
taten waarschijnlijk slechter zijn vanwege het feit dat in deze simulaties slechts equidistante
datasets gebruikt zijn. In de volgende paragraaf zal dieper worden ingegaan op de ontwerp
procedure van het elliptisch-filter.



3.4. Ontwerpprocedure voor Elliptische-filters

De afleiding van de elliptische benadering van analoge filters is behoorlijk gecompliceerd en
vereist een bepaalde voorkennis omtrent elliptische funkties. Deze theoretische afleiding is
echter niet noodzakelijk voor dit onderzoek, aangezien de benodigde resultaten van deze af
leiding ook in een meer eenvoudige vorm zonder meer gebruikt kunnen worden, om tot een
bepaald filterontwerp te komen. De volledige afleiding wordt beschreven in [Ant 93]. Ook
deze vereenvoudigde ontwerpprocedure zal niet besproken worden, aangezien deze ook niet
relevant is voor dit onderzoek. Voorhet LF-gebied, met vaste frequentiegrenzen, hoeft slechts
eenmalig een optimaal filter te worden uitgerekend. Derhalve is het niet noodzakelijk hiervoor
een volledige ontwerpprocedure in de te ontwerpen software te implementeren. Het HF
gebied heeft echter weI variable frequentiegrenzen. Toch is het ook hier niet nodig een ont
werpprocedure te implementeren, aangezien er gebruik gemaakt kan worden van een van de
zogenaamde spectrale transformaties van Constantinides.
Een spectrale transformatie houdt in dat in de overdrachtsfunctie H(z) de volgende substitutie
z ~ g(z) uitgevoerd wordt. Hierdoor kan heel eenvoudig het type filter veranderd worden
terwijl de eigenschappen, oftewe1 de tolerantieparameters, gelijk gehouden kunnen worden.
Een voor dit onderzoek belangrijke spectrale transformatie is die van laagdoorlaat ~
banddoorlaat:
Een laagdoorlaatfilter met afsnijfrequentie O)r en overdrachtsfunctie H(z) kan door de substitu
tie z ~ g(z) overgaan in een banddoorlaatfilter met grensfrequenties 0)1 en 0)2 en overdrachts
functie H(g(z)) met gelijkblijvende tolerantieparameters, waarbjj:

Met:

g(z)= met
2'fl'P

YI =- p+l en (3.4.1)

en (3.4.2)

Hierin geldt T=f/2. Hieruit voIgt dus dat er volstaan kan worden met het eenmalig uitrekenen
van een voldoende nauwkeurig laagdoorlaatfilter, waarna bovenstaande formules gebruikt
kunnen worden om elke gewenste banddoorlaatrealisatie te berekenen. Het eenmalige ontwerp
kan dan gedaan worden met behulp van een filterontwerpprogramma.
Met dit alles kan de implementatie van de ontwerpprocedure voorkomen worden. Dit is ge
wenst vanwege het feit dat deze procedure niet altijd leidt tot stabiele en correcte realisaties.
Het afvangen van fouten zoals het niet stabiel zijn, flanken niet realiseerbaar of versterkings
factoren niet haalbaar is bijzonder ingewikkeld en kan derhalve beter omzeild worden.
Deze paragraafwordt besloten met de opmerking dat uit het literatuuronderzoek naar voren is
gekomen, dat het Elliptisch-filter het meest efficiente filtertype blijkt te zijn. Dit vanwege het
feit dat dit type optimaal gebruik maakt van de vrijheden die het tolerantieschema biedt, het
geen leidt tot de beste karakteristieken bij de laagste filterordes.



4. Variabiliteitsanalyse

In dit hoofdstuk zal de kern van dit onderzoek beschreven worden, namelijk variabiliteitsana
lyse met behulp van digitale filtering. Allereerst zal het traject van het ECG ofhet ABP tot en
met de uiteindelijke vermogensbepaling in grote lijnen aangegeven worden. Vervolgens zullen
in de opeenvolgende paragrafen de verschillende bewerkingen uit dit traject nader worden
toegelicht.

4.1. Variabiliteitsanalyse d.m.v. digitale filtering

In deze paragraaf zal het volledige traject van de te beschouwen ingangssignalen tot de uit
eindelijke LF/HF-power ratio globaal besproken worden. Allereerst voIgt hieronder een
schematische weergave van dit traject. Vervolgens zullen de verschillende stappen uit dit
traject in de volgende paragrafen uitvoerig besproken worden.
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Figuur 4.1.1. Analysf'traject d.m. v. Digitale Filtering

De achterliggende theorie van eerste twee stappen uit het bovenstaande schema zijn al behan
deld, toch zal dat in dit hoofdstuk opnieuw gebeuren, echter meer toegespitst op analyse in het
tijddomein.



4.2. ECG naar R-toppen en ABP naar systolen en diastolen

Zoals al eerder beschreven wordt er uitgegaan van het ECG ofhet ABP, afhankelijk van de
gewenste analyse, namelijk respectievelijk hartritmevariabiliteit of bloeddrukvariabiliteit.
Indien gekozen wordt voor hartritmevariabiliteit, wordt er een R-top-detectie uitgevoerd op
het ECG, hetgeen resulteert in een lijst met R-top-tijden (tj) zie [Too 98] en figuur 4.2.1.
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Figuur 4.2.1. van ECG naar R-toppen.

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 is men dus geYnteresseerd in variaties in de tijd. Valt de
keuze echter op bloeddrukvariabiliteit dan worden in het ABP de zogenaamde systolen en
diastolen gedetecteerd, zie [Sto 96] en figuur 4.2.2.
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Figuur 4.2.2. Van ABP naar systolen en diastolen.

Dit levert twee lijsten met zowel de systole- of diastole-waarden als ook de tijden waarop deze
plaatsvonden. In tegenstelling tot HRV-analyse is men hier geYnteresseerd in variaties in de
hoogten. Hiermee zijn de enige verschillen tussen HRV- en BPV-analyse aangegeven. Het
vervolg van de variabiliteitsanalyse is dus voor aIle drie de te analyseren signalen hetzelfde.
Het bovenstaande geeft dus de discrete, te analyseren signalen. Discreet omdat deze signalen
opgevat kunnen worden als de bemonsterde versies van respectievelijk het hartritmesignaal of
het systole- en diastole-signaal, met de bemonsteringsfrequentie gelijk aan het hartritme.
Aangezien het hartritme niet constant is zijn de bovenstaande lijsten ofwei datasets niet equi
distant bemonsterd. AIle standaardbewerkingen uit de signaaltheorie gaan uit van equidistante
signalen, zodat deze niet zonder meer op de te beschouwen signalen gebruikt mogen worden.



Strikt genomen is equidistante hersampling dus noodzakelijk. Strikt genomen wordt hier
gebruikt om aan te geven dat men er toch voor kan kiezen deze hersampling niet te doen en
gewoon de gewenste bewerkingen op deze niet equidistante dataset uit te voeren. Door deze
verwaarlozing van het feit dat de dataset niet equidistant is zullen natuurlijk fouten gemaakt
worden. In de volgende paragraaf, waar hersampling besproken zal gaan worden, zal duidelijk
worden dat deze herbemonstering nog niet zo eenvoudig is en een aantal vervormingen van
het signaal met zich meebrengt, die met name in het tijddomein, niet zo eenvoudig te corri
geren zijn. Hierdoor zullen eveneens fouten gemaakt worden. In de volgende paragraaf zal
duidelijk worden welke. Indien de fouten veroorzaakt door de herbemonstering niet duidelijk
kleiner zijn dan die door de verwaarlozing van het niet equidistant zijn, kan mijns inziens
beter afgezien worden van hersampling.



4.3. Hersampling

Zoais al aangegeven mogen strikt genomen de standaard bewerkingen uit de signaaitheorie
niet zonder meer toegepast worden op niet equidistant bemonsterde signaIen, zoais het R
toppen- ofhet systolen- en diastolen-signaal. Teneinde deze signalen toch te kunnen gebrui
ken kunnen deze equidistant hersampled worden. Aangezien deze hersampling met een hogere
samplefrequentie gedaan wordt, vanwege het Nyquist-criterium, wordt deze hersampling ook
weI interpolatie genoemd.
De volgende twee interpolatiestrategieen kunnen gevolgd worden:
• Ideale bandgelimiteerde interpolatie: Theoretisch is dit de interpolatiemethode. Deze me

thode is gebaseerd op het feit dat het toevoegen van nullen tussen opeenvolgende sample
punten van een bepaaid signaal geen effect heeft op de vorm van het corresponderende
spectrum. Het enige dat weI veranderd is de grote van het fundamenteel interval, -fs/2 '5,1'5,

j/2, aangezien Is hierdoor groter wordt. Hierdoor zullen periodieke herhalingen rond de
oude samplefrequentie van het spectrum of gedeelten daarvan zichtbaar worden in het
spectrum. Het originele signaal is dus, met een hogere frequentie bemonsterd, optimaal te
verkrijgen door deze herhalingen weg te filteren. Helaas kan dit ideale Iaagdoorlaatfilter,
met afsnijfrequentie de oude samplefrequentie gedeeid door 2, slechts benaderd worden.
Deze benadering kan echter behoorlijk goed zijn aangezien, vanwege de niet-real-time
implementatie op de computer, er geen rekening gehouden hoeft te worden met causaliteit,
waaraan het ideale laagdoorlaatfilter niet voidoet. Tevens is de keuze qua filterrealisatie
niet beperkt tot niet-recursieve filters, vanwege lineaire fase, aangezien er een methode
bestaat om recursieve filters zonder faseverschuiving te gebruiken. Deze methode, welke
bekend staat ais 'zero-phase IIR filtering' zal in de volgende paragraafbesproken worden.
In figuur 4.3.1. zal bovenstaand interpolatie algoritme verduideIijkt worden door middel
van een voorbeeld: verhoging van bemonsteringsfrequentie met een factor 2. De verschil
Iende stappen zullen zowel in het tijd- ais frequentiedomein weergegeven worden.
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Figuur 4.3.1. Idea/e bandge/imiteerde interpo/atie



Bovenstaand interpolatiealgoritme is theoretisch weliswaar ideaal, maar gaat er vanuit dat
de niet-herbemonsterde, originele dataset equidistant bemonsterd is. Toepassing van dit
algoritme is mogelijk door een equidistant grid over het signaal heen te leggen en de
samplewaarden afte ronden naar het meest dichtbij zijnde gridpunt. Hierdoor ontstaat
natuurlijk een fout, die echter zo klein als nodig is kan worden gehouden, door de grid
punten zo dicht bij elkaar te leggen als nodig is, oftewel door de hersamplefrequentie zo
hoog te kiezen als nodig is. In de praktijk kan dit problemen opleveren. Voor HRV-analyse
betekent dit alles dat indien de nauwkeurigheid van de R-toppen behouden moet blijven,
d.w.z. een nauwkeurigheid ±0.2 ms., dat de gridpunten dus maximaal 0.4 ms. uit elkaar
mogen liggen. Dit laatste correspondeert met een hersamplefrequentie van 2.5 kHz. Het
moge duidelijk zijn dat corresponderende datasetlengtes, van 4.5·} 05 tot 9.0·} 05 samples,
respectievelijk 3 tot 6 minuten, niet meer praktisch verwerkbaar zijn. Voor BPV-analyse
liggen deze gewenste datasetlengtes lager gezien de grotere onnauwkeurigheid van de
bloeddrukmeting. Dit alles lijkt niet te leiden tot een praktisch realiseerbaar en ideaal
interpolatie-algoritme. lets minder ideaal kan een lagere hersamplefrequentie welleiden
tot een praktisch realiseerbaar algoritme, waarvan de mindere nauwkeurigheid wellicht
toch leidt tot een acceptabele fout, hetgeen nog nader onderzocht verdient.
De ideale bandgelimiteerde interpolatie lijkt wellicht niet eenvoudig tot goede resultaten te
kunnen komen, maar het blijkt het enige algoritme te zijn dat niet tot vervormingen in het
frequentiedomein leidt waarvoor in het tijddomein niet gecorrigeerd kan worden, dit in
tegenstelling tot het huidige algoritme.

• Sample & Hold-interpolatie (Boxcar): Een veelgebruikte praktische methode om een
interpolatie uit te voeren staat bekend als sample & hold. Hierbij wordt het discrete signaal
quasi-continu gemaakt door elke samplewaarde vast te houden tot de volgende sample
waarde. Een continu signaal is natuurlijk eenvoudig op elke gewenste frequentie te her
bemonsteren. Voor het R-toppen-signaal resulteert dit in het zogenaamde IIBI-signaal, zie
figuur 2.4.2. Voor het systole- en diastole-signaal resulteert dit in respectievelijk het systo
en diastogram, van figuur 2.5.2. Helaas heeft de sample & hold-methode een bepaald
effect op het spectrum van de beschouwde signalen.
Stel een discreet signaal g[n] wordt quusi-continu gemaakt met behulp van sample & hold,
samplefrequentie.fs=1/T. Oit continue signaal go(l) is dan gedefinieerd als:

00

go(t) = Lg[n]ho(t- nT)
n=-co

Met ho(t)=} voor 0 ~ l < Ten ho(l)=O elders.
Het spectrum van go(t) wordt dan gegeven door:

Met:

_JolT sine1tCO I co )
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(4.3.1)

(4.3.2)

(4.3.3)



In vergelijking (4.3.3) geldt ro = 2nfen ros=2nfs. In figuur 4.3.2. is de modulus van Ho(f)
geschetst.

Figuur 4.3.2. IHoOOJ) I van een sample & hold-jilter

Het verloop van IHo(f)1 heeft weI een laagdoorlaatkarakter, maar wijkt toch behoorlijk af
van het verloop van het ideale laagdoorlaatfilter. Door sample & hold geldt dus niet meer
dat het continue signaal bandbegrensd is totfs/2 en gezien het verloop in figuur 4.3.2. is
het dus waarschijnlijk dat er hogere frequentiecomponenten in dit signaal zitten. Bij her
bemonstering treedt er dus aliasing op. Tevens is het verloop van IHo(f)1 op het voor dit
onderzoek interessante interval, tot het halve hartritme, niet vlak, hetgeen betekent dat met
name het HF-gebied verzwakt zal worden. In het frequentiedomein is er weI correctie
mogelijk, door het uiteindelijke spectrum te delen door bovenstaand verloop. In het tijd
domein echter is er geen correctie mogelijk. Derhalve is mijns inziens deze manier van
interpolatie minder geschikt voor tijddomeinanalyse. Daar komt nog bij dat de samplefre
quentie fs en daarmee samenhangend T niet constant zijn, derhalve zal in de praktijk
IHo(f)1 niet helemaal het bovenstaande verloop hebben, zodat de correctie voor deze inter
polatie bijzonder lastig wordt.
In het verleden is gekozen voor deze sample & hold-interpolatie, daarbij is echter het
hierboven beschreven effect over het hoofd gezien waardoor met name het HF-gebied
behoorlijk onderschat werd. De huidige methode, zoals beschreven in hoofdstuk 2, kan
derhalve eenvoudig verbeterd worden door de berekende spectra eenvoudigweg te delen
door het bovenstaande verloop, met fs=HRgem. Vervolgens wordt er in de huidige methode
hersampeld door middel van de in paragraaf2.4. beschreven Boxcar-convolutie. In het
frequentiedomein betekent dit een vermenigvuldiging van het spectrum met een sinc
functie, waarvan de eerste nuldoorgang op de halve hersamplefrequentie ligt. De zijlobben
van deze sinc-functie zorgen dat bij deze herbemonstering aliasing optreedt, zij het
weliswaar verzwakt vanwege het laagdoorlaatkarakter. Tevens is ook deze sinc-functie in
het interessante deel van het spectrum niet voldoende vlak, zodat wederom met name het
HF-gebied onderschat zal worden.In het frequentiedomein kan hiervoor gecorrigeerd
worden door te delen door de eerder genoemde sinc-functie. In het tijddomein kan dit niet.
AIleen een hogere hersamplefrequentie kan hier uitkomst bieden aangezien in dat geval de
eerder genoemde sinc-functie trager afneemt, zodat voor voldoende hoge hersamplefre
quentie het spectrum op het interessante gedeelte vlak verondersteld mag worden. Dit
echter ten koste van meer aliasing van hogere frequentiecomponenten.



Samenvattend kan gezegd worden dat de eerste interpolatiemethode theoretisch gezien tot de
beste tijddomein resultaten zou kunnen komen. Nader onderzoek naar een compromis tussen
praktische realiseerbaarheid en betrouwbaarheid is echter noodzakelijk. De tweede methode is
eenvoudig te realiseren, echter veroorzaakt fouten waarvoor in het tijddomein slechts heel
grof gecorrigeerd kan worden, zie paragraaf 4.5.



4.4. LF- en HF-filtering

In deze paragraaf zal met name dieper worden ingegaan op de implementatie van de gebruikte
filters. In figuur 4.4.1. wordt de digitale filtering schematisch weergegeven.
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Figuur 4.4.1. Schema Digitale Filtering

De verschillende stappen uit het bovenstaande schema zullen hieronder toegelicht worden:
1. Inlezen Filtercoefficienten als 2e-orde secties: In paragraaf 3.4. staat beschreven dat er

uitgegaan wordt van een standaard laagdoorlaat filter aan de hand waarvan de gewenste
filters berekend kunnen worden. De filtercoefficienten, gegeven in 2e-orde secties, van dit
standaard filter worden berekend met behulp van het ontwerpprogramma: 'Filter' van Les
Thede, Ohio Northern University, welke deze opslaat op disk. Vervolgens kunnen deze
dus ingelezen worden voor gebruik in andere programmatuur.
Zoals al gezegd veroorzaken polen buiten de eenheidscirkel instabiliteit. Ook is al aange
geven dat voor filterkarakteristieken met zeer stijle flanken de polen vaak bijzonder dicht
bij de rand van de eenheidscirkelliggen. Bij implementatie op de computer is het, van
wege het eindige aantal digits waarmee getallen weergegeven kunnen worden, mogelijk
dat afrondfouten leiden tot instabiele realisaties. Vooral de directe-vorm-realisatie, zie
vergelijking (3.1.11) is hier erg gevoelig voor. Meestal wordt dan ook gekozen voor een
cascade-implementatie. Hierbij wordt een hogere orde filter gerealiseerd door een cascade
schakeling van 2e-orde secties, waarbij elke sectie dus twee complex-geconjugeerde polen
en nulpunten realiseert. Het voordeel hiervan is dat een fout in de ene sectie geen invloed
heeft op de ligging van de polen en nulpunten in de andere secties, hetgeen bij de directe
vorm wei het geval is. Eventueel bestaat zo ook de mogelijkheid om, indien gewenst of
noodzakelijk, een bepaalde sectie met een grotere woordlengte te berekenen, teneinde de
precisie te verhogen. Een vrijheidsgraad die nu nog bestaat is welke polen en nulpunten
kunnen het beste ondergebracht worden in een sectie? Aangezien polen de overdracht
doen stijgen en nulpunten de overdracht doen dalen, ligt het voor de hand die polen en
nulpunten in een sectie onder te brengen, die het dichtst bij elkaar liggen, zodat deze
elkaars effecten enigszins compenseren en de overdracht van de secties in de hand
gehouden kan worden. Tenslotte is er nog een vrijheidsgraad, namelijk de volgorde van
secties. Hier is niet echt een vuistregel voor te geven, maar het is gebruikelijk dit op
volgorde te doen van gewenste nauwkeurigheid.



Gelukkig draagt de filterontwerpprogrammatuur zelf zorg voor de gewenste opsplitsing in
2e-orde secties, aangezien Turbo Pascal 7.0 hiervoor niet voldoende nauwkeurig bleek te
kunnen rekenen.

2. Spectrale Transformatie: Op de ingelezen filtercoefficienten kunnen nu per sectie de spec
trale transformaties van paragraaf 3.4. uitgevoerd worden. Dit resulteert in een cascade van
4e-orde secties. Deze kunnen echter, gezien de onvoldoende nauwkeurigheid van Turbo
Pascal 7.0, niet weer opgesplitst worden in 2e-orde secties. Dit bleek echter geen proble
men te geven, aangezien deze 4e-orde secties numeriek stabiel bleken te zijn voor de ge
wenste tolerantieschema's. Hierbij moet weI opgemerkt worden dat het noodzakelijk bleek
te zijn deze spectrale transformatie uit te voeren met het zogenaamde 'extended'-type, ofte
weI met 20 significante digits. De te filteren dataset kan echter weI met het standaard,
'real'-type, 15 significante digits, gebruikt worden.

3. Extrapolatie: Zoals al eerder aangegeven treedt er bij digitale filtering een randeffect op.
Dit tengevolge van het feit dat er aan het begin van de dataset foutieve data gebruikt
wordt, zie paragraaf 3.2. Dit effect geeft zeer grote vervormingen van de gefilterde dataset
indien de te filteren dataset op het tijdstip to niet 0 is. Dit effect kan al aanzienlijk vermin
derd worden door de DC-component, oftewel het gemiddelde RR-interval, van de te fil
teren dataset afte trekken. Het verwijderen van een lineaire trend is natuurlijk ook moge
lijk en garandeert geen stap op t=to.
Verder kan het randeffect nog verminderd worden door de te filteren dataset te extrapo
leren. De methode die hiervoor gebruikt wordt is overgenomen uit Matlab 5 en staat
bekend als de 'reflectie'-methode. Hierbij wordt een gedeelte van de te filteren dataset
puntgespiegeld in het samplepunt op t=to. Dit zorgt ervoor dat de eigenschappen van de
dataset gelijk blijven en dat op t=to de dataset continu is, net als zijn afgeleide. De grootte
van het gedeelte van de dataset dat puntgespiegeld wordt moet volgens Matlab 5, 3 maal
de filterorde lang zijn. Deze extrapolatiemethode kan derhalve slechts toegepast worden
op datasets die minimaal 3 maal zo lang zijn als de gebruikte filterorde. De gebruikte
filterorde bedraagt 28, dus er is een minimale dataset lengte vereist van 84 samples, ofte
weI 21 s. met}; = 4 Hz.

4. Digitale Filtering: De digitale filtering wordt hier uitgevoerd door het toepassen van ver
gelijking (3.1.1). Zoals eerder aangegeven als een cascade van 4e-orde secties, derhalve
zijn geldt in vergelijking (3.1.1) dat M=N=4. Zo wordt de te filteren dataset eerst gefilterd
door de eerste sectie. De nu beschikbare gefilterde dataset kan nu gebruikt worden als te
filteren dataset voor de volgende sectie, enz. Ais op deze manier aIle secties gebruikt zijn
dan is de uiteindelijke gefilterde dataset de gewenste, zij het dat dit moeilijk visueel te
controleren is vanwege de niet lineaire fasekarakteristiek van het gebruikte filter. Een
methode om deze faseverschuiving tegen te gaan staat bekend als 'Zero-phase-filtering'.
Deze eveneens uit Matlab 5 overgenomen methode, gaat als voIgt. Eerst wordt de te
filteren dataset gefilterd, met als gevolg dat er allerlei frequentieathankelijke faseverschui
vingen plaatsvinden.



Vervolgens wordt de gehele gefilterde dataset omgekeerd in de tijd, zie stap 5, en opnieuw
door het zelfde filter bewerkt, met als gevolg dat aIle eerdere frequentieafhankelijke fase
erschuivingen nu exact dezelfde verschuiving ondergaan, echter in tegengestelde richting,
zodat dit netto resulteert in een gefilterde dataset zonder faseverschuivingen.
Biema dient natuurlijk de gefilterde dataset wederom in de tijd omgekeerd te worden.
Deze methode maakt het mogelijk de gefilterde dataset visueel te inspecteren. Verder is
deze methode niet noodzakelijk, aangezien het vermogen van een voldoende lang signaal
niet afhankelijk is van de fase.

5. Omkering gefilterde dataset: Bet nut vC.n deze omkering is eigenlijk al besproken bij stap
4. Bier zal daar dan ook niet verder op ingegaan worden. Bier is echter weI de opmerking
op zijn plaats dat door deze omkering in de tijd, de bij stap 3 besproken extrapolatie niet
aIleen uitgevoerd dient te worden op het begin van de dataset, maar ook op het einde. Een
tweede relevante opmerking is dat de geextrapoleerde samples natuurlijk niet meegeno
men mogen worden in de uiteindelijke vermogensschatting en derhalve weer verwijderd
moeten worden.



4.5. Correcties voor hersampling

In paragraaf 4.3. zijn een tweetal hersamplemethoden besproken, waarvan met name de twee
de, sample & hold-interpolatie, verantwoordelijk bleek voor een aanzienlijke vervorming van
het spectrum van de beschouwde signalen. Het quasi-continu maken van de te beschouwen
dataset, door middel van sample & hold, oftewel een soort convolutie in het tijddomein met
een rechthoekig blok, bleek in het frequentiedomein te zorgen dat het spectrum van de te
analyseren dataset vermenigvuldigd wordt met de Fourier-getransformeerde van dit blok,
namelijk een sinc-functie. Helaas zal dit in de praktijk geen mooie sinc-functie zijn aangezien
de samplefrequentie, oftewel het hartritme, niet constant is. Strikt genomen is het onrnogelijk
voor een dergelijke vervorming te corrigeren. In het frequentiedomein is het echter weI moge
lijk de juiste correctie te benaderen door de samplefrequentie wel constant te veronderstellen
en dus te corrigeren door het berekende spectrum te delen door de sinc-functie van figuur
4.3.2. In het tijddomein gaat ook dit niet en kan er dus slechts heel grof gecorrigeerd worden
door te veronderstellen dat de beschouwde vervormingen constant zijn op de relevante fre
quentiegebieden, LF en HF, en derhalve het volledige gefilterde signaal te delen door de
waarde van de sinc-functie uit figuur 4.3.2. corresponderend met de middelste frequentie uit
het beschouwde frequentiegebied.
De quasi-continu-gemaakte dataset is echter niet meer frequentiebegrensd, oftewel bevat nu
hogere frequentiecomponenten. Hersampling bleek vervolgens noodzakelijk om de verdere
analyse implementeerbaar te maken op de computer. Door hersampling treedt aliasing op
hetgeen slechts te voorkomen is door analoge pre-filtering, hetgeen op de computer slechts
benaderd kan worden door hele hoge samplefrequenties te gebruiken.
In het verleden is zoals beschreven in paragraaf2.4. gekozen voor hersampling met behulp
van de zogenaamde 'Boxcar'-convolutie, welke een vergelijkbaar effect op het spectrum heeft
als sample & hold. Deze methode zal hier niet meer diepgaand besproken worden. De moge
lijke correcties, voor de corresponderende sinc-vervorming van het spectrum, gaan verder
volledig analoog aan de eerder beschreven sample & hold-correcties.
Nader onderzoek naar de verschillende hersamplemethoden is mijns inziens gewenst. Aan
gezien de eerste beschreven methode, de ideale bandgelimiteerde interpolatie, in theorie geen
vervormingen van het spectrum veroorzaakt, mits het benodigde laagdoorlaatfilter voldoende
de ideale karakteristiek kan benaderen, gaat voor tijddomeinanalyse mijns inziens de voorkeur
uit naar deze herbemonstermethode, hetgeen deze paragraaf overbodig zou maken.



4.6. Vermogensberekening

Uit de LF- en HF-gefilterde, eventueel gecorrigeerde datasets kan nu respectievelijk het LF
en het HF-verrnogen berekend worden met behulp van vergelijking (3.2.1). Eenvoudig delen
van het berekende LF- en HF-verrnogen geeft de gevraagde LF/HF-power-ratio. Dit brengt
echter geen implementatieproblemen met zich mee, zodat de verrnogensberekening geen meer
diepgaande analyse behoeft.
In het volgende hoofdstuk zullen de resultaten besproken worden van de in dit hoofdstuk be
sproken variabiliteitsanalyse, toegepast op zowel bekende analytische datasets als op daadwer
kelijk gemeten datasets van de NICU. Tevens zal dat gedaan worden voor de frequentiedo
meinmethode, teneinde beide goed te kunnen vergelijken.



5. Resultaten

In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de betrouwbaarheid van de tijddomein
methode. Vervolgens zullen de huidige methode, frequentiedomein, en de digitale-filtering
methode, tijddomein, getest worden op zowel analytische simulatiesets als praktijksets van de
NICU Dit eerste omdat van deze analytische simulatiesets de theoretische uitkomst van de
vermogens in de verschillende gebieden bekend is, zodat er een vergelijk mogelijk is tussen de
theoretische uitkomsten en die van de beide methodes. Dit in tegenstelling tot de praktijksets,
waarvan het slechts mogelijk is te bekijken ofde vermogensschattingen van beide methodes
ongeveer in dezelJde range liggen.

5.1. Fouten in tijddomein vermogensschattingen

De in hoofdstuk 4 besproken tijddomeinanalyse leidt natuurlijk tot de belangrijke vraag hoe
goed deze methode nu eigenlijk is.
Voor de huidige methode is hier weI een antwoord op te geven. Indien het type data dat in dit
onderzoek beschouwd wordt, beschouwd wordt als Gaussische ergodische random data, dan
geldt dat de standaarddeviatie in het amplitudespectrum 100% bedraagt. Een meer diepgaande
beschrijving en analyse van Gaussische ergodische random data kan gevonden worden in [Bar
97] en [Ben 86]. Uit eerder onderzoek bleken de in dit onderzoek ([Bar 97]) beschouwde
signalen bij redelijke benadering aan een dergelijke beschrijving voldoen, hetgeen wordt
verduidelijkt in figuur 5.1.1.
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In figuur 5.1.1. is te zien dat een dataset van de NICU bij benadering voldoet aan de boven
staande beschrijving. Een belangrijke oorzaak van het feit dat de bovenstaande dataset niet
volledig voldoet aan de genoemde beschrijving is het feit dat er in de dataset ook nog signaal
achtige componenten aanwezig zijn, namelijk in de te bepalen LF- en HF-gebieden. De varia
biliteit in deze gebieden blijkt namelijk significant grater te zijn dan die van statistische ruis,
zie [Bar 97].



In de frequentiedomeinmethode kan middeling in het frequentiedomein de standaarddeviatie
verkleinen volgens de volgende vergelijking:
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(5.1.1)

Met (Jr de relatieve standaarddeviatie ten opzichte van de oorspronkelijke 100% en n het
aantal halfoverlappende segmenten bij windowing met een Bartlett-window, zie [Wei 67].
Indien de interesse uitgaat naar amplitudes halveert (Jr nog eens. Een groot aantal segmenten
leidt dus tot meer betrouwbare spectra, echter ook tot kortere datasets en derhalve tot een
lagere spectrale resolutie, hetgeen de vennogensschatting juist weer verslechtert. Er dient dus
een compromis gevonden te worden tussen frequentieresolutie en betrouwbaarheid van de
spectra. In het verleden werd gekozen voor een minimale segmentlengte van 32 s.. Met
bijvoorbeeld een datasetlengte van 192 s. geeft dit dus 11 halfoverlappende segmenten van 32
s.. Dit resulteert in een spectrale resolutie van 0.03125 Hz., een standaarddeviatie in het
vennogensspectrum van 31,8% en in het amplitudespectrum van 15,9%.
In het tijddomein kan uitgegaan worden van dezelfde stochastische beschrijving van de
beschouwde signalen, derhalve met dezelfde standaarddeviatie van 100%. Middeling in het
frequentiedomein is in dit geval echter onmogelijk. Deze standaarddeviatie blijkt echter te
verkleinen door filtering. Gegeven een ideaal banddoorlaatfllter met afsnijfrequentiesjJ enh
en een bemonsterde dataset, dan geldt:

(5.1.2)

Met (Jo de oorspronkelijke standaarddeviatie van 100% en (Jf de standaarddeviatie qua ver
mogen na flltering. Vergelijking (5.1.2) is afkomstig van een docent op het gebied van de
digitale filtering aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Voor het LF-gebied, met de vaste frequentiegrenzen 0.04 ~ f ~ 0.2 Hz., voigt dus een stan
daarddeviatie van 28.3%. Dit geeft slechts een benadering van de daadwerkelijke nauwkeurig
heid, aangezien: ten eerste de stochastische beschrijving maar ten dele op blijkt te gaan voor
de te beschouwen signalen. Ten tweede zijn de gebruikte filters, zie hoofdstuk 4, slechts een
benadering van de gewenste ideale filters. In hoeverre de bovenstaande vergelijking nu nog
opgaat is moeilijk aan te geven.
Teneinde meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijke fout in de vennogensschatting met
behulp van digitale filtering zal deze tezamen met die van de huidige methode bekeken
worden aan de hand van simulatiesets.



5.2. Simulaties

Teneinde meer inzicht te krijgen in de fouten in de vermogensschatting worden deze bekeken
aan de hand van simulatiesets. In dit onderzoek is dit aIleen gedaan met betrekking tot HRV.
Uiteraard kan het onderstaande traject ook gevolgd worden voor BPV. Het voordeel van
simuleren is dat de theoretische uitkomst bekend is, zodat deze vergeleken kan worden met
die van de bepaling met behulp van digitale filtering en die van de huidige, frequentiedomein
methode. In hoeverre deze resultaten representatief zijn voor de echte datasets van de NICU
hangt natuurlijk afvan hoe representatief de simulatiesets zijn. Deze simulatiesets worden nu
als voIgt verkregen:
Zoals aangegeven in de vorige paragraaf kunnen de in dit onderzoek beschouwde signalen
opgevat worden als Gaussische ergodische random data met enkele gesuperponeerde sig
naalachtige componenten. Deze laatste corresponderen met de welbekende sturing door de
bijbehorende regelmechanismen en zijn terug te vinden in het VLF-, LF- en HF-gebied. Sterk
vereenvoudigd kunnen deze signaalachtige componenten dus gemodelleerd worden door in
elk corresponderende frequentiegebied een frequentiecomponent te plaatsen met een represen
tatieve amplitude. Deze vereenvoudiging wordt verduidelijkt in figuur 5.2.1. Het stochastische
karakter van de datastes kan gemodelleerd worden door toevoeging van Gaussische ruis, het
geen in theorie correspondeert met de horizontale lijn uit figuur 5.2.1.
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Figuur 5.2./. Van amplitudespectrum naar simulatieset
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Van 16 datasets van de NICU zijn op bovenstaande manier representatieve frequentie- en
corresponderende amplitudewaarden verkregen voor de verschillende frequentiegebieden. De
resultaten hiervan zijn samengevat in tabel 5.2.1.

Gebied Frequentie[Hz] Amolitude[msl
DC 0.00 410 - 480

VLF 0.01 - 0.03 0.4 - 14
LF 0.04 - 0.20 4.5 - 14
HF 0.35 - 1.20 0.4 - 4.5

Ruis 0.00 - 1.25 (j = 0 - 0.5
Tabel 5.2./. Hartritmefrequentiecomponenten uit de praktijk



Met behulp van tabel5.2.1 zijn 7 mijns inziens representatieve datasets gecreeerd, waarvan er
voor 3 simulatiesets de verschillende frequentiecomponenten ongeveer uit het midden van de
gegeven ranges zijn gekozen. Deze zouden derhalve representatief moeten zijn voor de meest
voorkomende datasets. Bij de overige 4 simulatiesets is juist geprobeerd om de extremen wat
meer aan bod te laten komen, met name wat betreft het LF- en HF-gebied. Tevens is de lengte
van de simulatiesets gekozen op 192 s. Eerder is al aangegeven dat dit een korte maar repre
sentatieve lengte is. Een voorbeeld van een praktijkset en een corresponderende simulatieset
wordt weergegeven in de onderstaande figuren. Figuur 5.2.2 geeft het spectrum van een
praktijkset weer, figuur 5.2.3 het spectrum van de corresponderende simulatieset.
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Figuur 5.2.2. Hartritmespectrum van een neonaat
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Figuur 5.2.3. Hartritmespectrum simulatie

In bovenstaande figuren is duidelijk te zien dat de verschillende variabiliteitsgebieden redelijk
overeenstemmen, behalve dat de flanken in het spectrum van de simulatieset stijler verlopen
dan die in het spectrum van de praktijkset. Dit is uiteraard te wijten aan het feit dat in de tijd
bekeken de algebralsche simulatieset altijd een regelmatiger verloop zal hebben dan een hart
ritmeset uit de praktijk, hetgeen te zien is in de figuren 5.2.4 en 5.2.5.
Tevens kan uit bovenstaande figuren geconcludeerd worden dat het simulatiemodel niet hele
maal in overeenstemming is met de praktijk.



In figuur 5.2.2 is namelijk te zien dat er zich rond de frequentief= 0.2 Hz nog een significante
hoeveelheid signaalachtige componenten bevindt, hetgeen in figuur 5.2.3 niet terug te vinden
IS.

Dezelfde praktijkset en simulatieset in het tijddomein bekeken levert respectievelijk figuur
5.2.4 en figuur 5.2.5 op.
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Figuur 5.2.4. Hartritme van eenneonaat
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Figuur 5.2.5. Hartritme simulatie

In de bovenstaande figuren is te zien dat het verloop van de simulatieset een regelmatiger
verloop heeft dan het originele hartritmesignaal. Met enige fantasie is met name de VLF
frequentiecomponent eenvoudig terug te zien in figuur 5.2.5.
Uit bovenstaande vergelijking tussen de praktijksets en de simulatiesets, zowel in het tijd- als
frequentiedomein, voIgt eenvoudig dat de variabiliteitsanalyse op de simulaties tot betere
resultaten zalleiden dan op praktijksets. Derhalve zullen de fouten in de variabiliteitsanalyse
van originele datasets van de NICU weI ergens tussen die van de variabiliteitsanalyse van de
simulatiesets en die van vergelijking (5.1.2) inliggen. De gemiddelde relatieve fouten tezamen
met de corresponderende range van relatieve fouten van de beide analyses, in de verschillende
frequentiegebieden en in de LF/HF-power-ratio, ten opzichte van de theoretische waarden van
de verschillende simulatiesets worden weergegeven in tabel 5.2.2.



LF-fout: HF-fout: LF/HF-fout:

OF. 7% (2% -11%) 11%(5%-15%) 25% (14% - 31%)
FFT. 12% (6% - 16%) 10% (6% - 12%) 26% (18% - 32%)

rabel 5.2.2. Resultaten variabiliteitsanalyse op simulatiesets

Opvallend in de bovenstaande tabel is dat de resultaten van beide methodes behoorlijk goed
overeenkomen, hetgeen niet geheel onverwacht komt gezien de vergelijkbare betrouwbaarheid
in zowel tijd- als frequentiedomein, zie pragraaf 5.1. De hoogtes van de verschillende fouten
bleken voomamelijk een gevolg van het ruisniveau en het niet-equidistant zijn van de geana
lyseerde simulatiesets. Dezelfde analyses maar dan op equidistante simulatiesets en/of simula
tiesets zonder ruis bleken tot aanzienlijk betere vermogensschattingen te komen.
Het meest opvallend aan tabel 5.2.2 is waarschijnlijk het significant betere resultaat van digi
tale filtering in het LF-gebied. Oit mijns inziens voomamelijk ten gevolge van het feit dat bij
digitale filtering de volledige dataset gebruikt kan worden, hetgeen resulteert in een hogere
spectrale resolutie dan bij de frequentiedomein-methode, waar opsplitsing in segmenten
noodzakelijk is teneinde de standaarddeviatie te verkleinen. In het tijddomein wordt deze
verkleind door filtering. Deze hogere spectrale resolutie, tezamen met de behoorlijk stijle
filters, zorgt voor minimale spectral leakage uit de VLF-piek in het tijddomein. Bij de fre
quentiedomein-methode zorgt het driehoekige Bartlett-window, weliswaar dat spectral
leakage verminderd wordt, maar de spectrale resolutie wordt nog eens verlaagt. Hierdoor zijn
het VLF- en het LF-gebied nauwelijks meer te onderscheiden, VLF-vermogen lekt naar de LF
piek en omgekeerd. Dit alles leidt tot een grotere onnauwkeurigheid in het frequentiedomein.
Voor digitale filtering zijn er een tweetal oorzaken aan te geven voor het feit dat de fout in het
LF-gebied lager is dan die in het HF-gebied. Ten eerste is de signaallruis-verhouding in het
LF-gebied groter dan in het HF-gebied, zie tabel 5.2.1. Ten tweede kan er in het tijddomein
slechts grof gecorrigeerd worden voor de spectrale vervormingen tengevolge van de equidis
tante hersampling. In het LF-gebied is deze vervorming verwaarloosbaar, in het HF-gebied
echter niet.
Bij de frequentiedomein-methode zijn er vergelijkbare relevante verschillen aan te geven
tussen het LF- en het HF-gebied. Ook hier geldt weer dat de signaallruis-verhouding in het
HF-gebied lager is dan die in het LF-gebied, met als gevolg een waarschijnlijk minder goede
vermogensschatting in het HF-gebied. Het HF-gebied heeft in tegenstelling tot het LF-gebied
geen last van spectral leakage door naburige frequentiecomponenten aangezien deze er niet
zijn in de beschouwde simulatiesets. Beide effecten lijken elkaar min of meer te compenseren,
gezien de resultaten van tabel 5.2.2.
Tenslotte moet wat betreft de fouten in de ~JF/HF-power-ratio opgemerkt worden dat deze be
paald zijn voor de verschillende datasets en dus niet berekend uit de resultaten van tabel 5.2.2
voor de LF- en HF-gebieden.



5.3. NICU datasets

Eveneens is er gekeken naar de resultaten van de beide variabiliteitsanalyses op 6 hartritme
datasets van de NICU. Zoals al aangegeven kunnen deze resultaten nu niet vergeleken worden
met de theoretische uitkomsten. Wel is het mogelijk te bekijken of in de praktijk de resultaten
van de beide variabiliteitsanalyses dusdanig dicht bij elkaar in de buurt liggen dat de uitkom
sten van de ene analyse binnen de foutmarges, zie de paragrafen 5.1 en 5.2, van de andere
analyse liggen en omgekeerd. Voor 5 van de 6 datasets bleek het zo te zijn dat de resultaten
van beide variabiliteitsanalyses zo goed overeen stemden dat zelfs voldaan werd aan de
gemiddelde foutmarges van paragraaf 5.2. De resultaten met betrekking tot de 6e dataset
bleken echter niet met elkaar overeen te stemmen, met name in het LF-gebied waar het
geschatte vermogen van de huidige methode ongeveer een factor 3 hoger uitviel dan dat van
de methode door middel van digitale filtering. Waarschijnlijk is dit te wijten aan het niet
voldoende stationair zijn van de 6e dataset.
Gezien bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de resultaten van beide varia
biliteitsanalyses elkaar in het algemeen ondersteunen en dat de verwachte foutmarges van
beide analyses op praktijksets redelijk overeenkomen met die van de simulaties.



6. Conclusies, aanbevelingen en technology assessment

Dit laatste hoofdstuk behandelt de conclusies die uit dit onderzoek getrokken kunnen worden,
bevat de aanbevelingen voor verder onder=oek en besteedt aandacht aan de waarde van dit
onderzoek voor de maatschappij.

6.1. Conclusies

Terugkomend op de titel van dit onderzoek, namelijk:"Digitale filtering in de bepaling van
cardiovasculaire variabiliteit bij neonaten", is het in ieder geval duidelijk geworden dat het
mogelijk is om cardiovasculaire variabiliteit bij neonaten te bepalen in het tijddomein met
behulp van digitale filtering. De resultaten van de besproken tijddomeinanalyse, zowel op
simulatie- als praktijksets voldoen namelijk aan de theoretisch verwachte nauwkeurigheid.
Wat betreft de in paragraaf2.6 genoemde probleemstelling, namelijk:"Kan cardiovasculaire
variabiliteit bij neonaten in het tijddomein beter bepaald worden?", kan geconcludeerd worden
dat het antwoord hierop bevestigend is wat betreft het LF-gebied. Dit blijkt namelijk uit het
feit dat het vermogen in dit gebied op de simulatiesets van paragraaf 5.2, significant nauw
keuriger geschat kan worden in het tijddomein dan in het frequentiedomein. Daarbij geeft het
onderzoek van paragraaf 5.3 aan dat de foutmarges van de simulaties representatief zijn voor
die van datasets van de NICU.
Het bovenstaande tezamen met de iets meer nauwkeurige vermogensschatting van het HF
gebied in het frequentiedomein, zie tabel 5.2.2, kan de LF/HF-power-ratio mijns inziens het
beste bepaald worden uit het in het tijddomein bepaalde LF-vermogen en het in het frequen
tiedomein bepaalde HF-vermogen.
Na overleg met de neonatoloog bleek er interesse te bestaan in de bepaling van VLF-varia
biliteit. Hoewel daar in dit onderzoek niet expliciet onderzoek naar is gedaan, kan uit dit
onderzoek weI geconcludeerd worden dat het mogelijk is om vermogens te bepalen van
frequentiecomponenten die zich nog beneden het LF-gebied bevinden. Het niet hoeven op
splitsen van de dataset in segmenten zorgt ervoor dat zelfs het vermogen van frequentie
componenten metJ= 0.01 Hz meestal nog binnen de gewenste nauwkeurigheid van 5% a 10%
bepaald kunnen worden, zie figuur 3.2.4. Gezien de flankstijlheid van de gebruikte filters van
0.01 Hz geldt eenzelfde ondergrens voor de VLF-variabiliteitsbepaling. Helaas gaat dit niet
helemaal op vanwege verstoringen door de DC-component en het weghalen daarvan.
Simulaties resulteerden voor het VLF-gebied boven f=0.02 Hz in een foutmarge kleiner dan
25%. Voor lagere frequenties werdt deze echter dusdanig groter dat variabiliteitsbepaling in
dat gebied met de gebruikte analyse niet meer tot betrouwbare resultaten komt. Kortom blijkt
het mogelijk om met de tijddomeinrnethode een groot deel van het VLF-gebied mee te nemen
in de variabiliteitsbepaling.



6.2. Aanbevelingen

De mijns inziens belangrijkste oorzaak van fouten in de beide besproken variabiliteitsanalyses
is het niet-equidistant zijn van de te analyseren signalen. In de literatuur wordt helaas nauwe
lijks aandacht besteed aan de gevolgen die dit met zich meebrengt. Aangezien er op dergelijke
signalen strikt genomen geen signaalanalyse gedaan kan worden is of verwaarlozing van deze
eigenschap of equidistante hersampling noodzakelijk.
Verwaarlozing blijkt op de simulatiesets in het frequentiedomein tot iets betere resultaten te
komen dan hersampling, dit vanwege het feit dat er bij hersampling fouten gemaakt worden
waarvoor slechts ten dele gecorrigeerd kan worden. Toch gaat mijn voorkeur niet uit naar
verwaarlozing aangezien deze weliswaar voor de meeste datasets geoorloofd is, echter net
wanneer een dataset medisch gezien interessant wordt, bijvoorbeeld door extreme variabiliteit,
wordt deze verwaarlozing discutabel. In het tijddomein is niet gekeken naar de invloed van
verwaarlozing van het niet-equidistant zijn van de te analyseren datasets, aangezien het in de
huidige filterontwerpprogrammatuur onmogelijk bleek filters te ontwerpen met niet gehele
samplefrequenties. Bij verwaarlozing wordt namelijk het gemiddelde hartritme als sample
frequentie genomen en het moge duidelijk zijn dat dit in het algemeen geen mooie gehele
waarde is.
Hersampling is derhalve mijns inziens de beste keuze. De methode van hersampling is echter
nog voor verbetering vatbaar. De huidige hersamplemethode, gebaseerd op het continu maken
van de dataset met behulp van sample & hold, veroorzaakt bij benadering sinc-vervorming
van het spectrum. De eerste nuldoorgang van deze sinc zal bij benadering bij het gemiddelde
hartritme liggen. Correctie kan dus min of meer plaatsvinden door het spectrum te delen door
de sinc behorende bij het gemiddelde hartritme. Strikt genomen betekent dit eveneens een
verwaarlozing van het niet equidistant zijn. De na het continu maken volgende boxcar-inter
polatie blijkt ook niet ideaal. Wederom sinc-vervorming en aliasing van hogere frequentie
componenten is namelijk het gevolg. AIleen een ideaal analoog laagdoorlaatfilter, met afsnij
frequentie de gewenste hersamplefrequentie gedeeld door 2, kan na het continu maken een
verder foutloze hersampling mogelijk maken. Dit laatste is echter met het huidige systeem
niet, en ook niet bij benadering, mogelijk. Zoals al aangegeven is met betrekking tot tijd
domeinanalyse de huidige hersamplemethode minder geschikt, aangezien in het tijddomein
slechts heel grof gecorrigeerd kan worden voor met name de eerder besproken sinc-vervor
mmgen.
De altematieve in paragraaf 4.3 besproken ideale bandgelimiteerde interpolatie zal in theorie
geen vervormingen van het spectrum met zich meebrengen en is derhalve meer geschikt voor
tijddomeinanalyse. De implementatie hiervan is echter gecompliceerder, vereist hogere her
samplefrequenties hetgeen resulteert in grotere datasets (meer samples). Behalve bij imple
mentatie op bijvoorbeeld een digitale signaal processor (DSP), hetgeen in de nabije toekomst
waarschijnlijk tot de mogelijkheden zal gaan behoren, dient een compromis gevonden te
worden tussen de hersamplefrequentie en de gewenste nauwkeurigheid.
Samenvattend blijkt op het gebied van de hersampling nog verbetering haalbaar. Of deze ver
betering opweegt tegen de extra moeite die hiervoor nodig is, is echter maar de vraag.



6.3. Technology assessment

Het maatschappelijk belang en de praktische inzetbaarheid van het onderzoek zoals in dit
verslag beschreven, laat zich, gezien de klinische omgeving waarbinnen de toepassing plaats
vindt, eenvoudig beschrijven. Het verkrijgen van een beter inzicht in de diverse fysiologische
regelmechanismen in het menselijk lichaam, kan een belangrijke bijdrage leveren in het
verbeteren van de huidige behandelmogelijkheden van bepaalde ziektebeelden. Met name bij
prematuren, waarbij het zenuwstelsel in het algemeen nog in volle ontwikkeling is heeft
onderzoek naar deze regelmechanismen duidelijk een meerwaarde. Bekend is dat cardio
vasculaire variabiliteit een goede observabele maat is voor de sturing door de achterliggende
regelmechanismen. Mede vanwege de specifieke randvoorwaarden die optreden bij prema
turen, welke de bepaling van cardiovasculaire variabiliteit bij prematuren aanzienlijk bemoei
lijken, is er nog weinig onderzoek gedaan naar cardiovasculaire variabiliteit bij prematuren.
De bijdrage van dit onderzoek vindt met name plaats op het gebied van het verbeteren van de
bepaling van cardiovasculaire variabiliteit bij prematuren.
Voorlopig zullen er gezien het tekort aan onderzoek naar cardiovasculaire variabiliteit bij
prematuren, weI geen medische consequenties verbonden worden aan de uitkomsten van de
in dit onderzoek besproken variabiliteitsanalyse. Het belang van dit onderzoek op korte
termijn is dus voomamelijk het bevorderen van het onderzoek bij prematuren.
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Appendix A: Bartlett correctie.

Deze appendix geeft een afleiding van de mijns inziens juiste correctie voor de efJecten in het
spectrum van een dataset tengevolge van het segmenteren van deze dataset met behulp van
het Bartlett-window.

Gegeven een discrete frequentiecomponent x in het tijddomein met amplitude A, frequentie fo
en samplefrequentieIs, oftewel:

x = A- sin(2· 7t • fo .n / fJ

Het amplitudespectrum van x wordt dan gegeven door:

met no = folfs en 8 de dirac-puIs. Het vermogen voIgt dan uit:

+-1 t-I
I" 2 1 A2"s:2( ) 1 A2P = "2 L..J All ="2' L..J u n - no ="2'

1/=0 11=0

(A.l)

(A.2)

(A.3)

Windowing met behulp van het Bartlett-window met hoogte 1, oftewe1 vermenigvuldiging in
het tijddomein met dit driehoekig window betekent in het frequentiedomein convolutie met de
Fourier-getransformeerde van dit window. Deze laatste wordt gegeven door:

I (sin(tc n- no)J2
FFT(Bartlett) ="2 (~ _ )

2 (n no
(AA)

Voor het amplitudespectrum van de beschouwde frequentiecomponent geconvolueerd met de
Fouriergetransformeerde van het Bartlett-window resulteert dit in:

(A.5)

Het corresponderende vermogen wordt dan gegeven door:

(A.6)

Deze laatste vereenvoudiging is berekend met behulp van Maple V. Voor een enke1e frequen
tiecomponent betekent dit dat het vermogen tengevolge van segmentatie met behulp van het
Bartlett-window dus met een factor 3 onderschat wordt.



Indien de te analyseren datasets dus opgevat worden als lineaire combinaties van frequentie
componenten dan betekent het bovenstaande dat door deze windowing elke frequentiecompo
nent met deze factor 3 onderschat wordt. De juiste correctiefactor, oftewel de factor waarrnee
het geschatte verrnogen verrnenigvuldigd moet worden om correct te corrigeren voor het
gebruik van dit window is dus 3. Op de randen van de beide interessante frequentiegebieden
zal dit natuurlijk niet helemaal opgaan aangezien er door spectral leakage verrnogen weglekt
naar frequentiebins buiten deze frequentiegebieden. Daarentegen lekt er net zo goed verrnogen
van frequentiecomponenten van buiten deze gebieden naar frequentiebins binnen deze gebied
en, zodat onder de aanname dat dit elkaar min of meer opheft, de berekende correctiefactor
correct is.
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