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J. ·SAMENVATTING

Een van de methoden die informatie kan verschaffen omtrent de hartfunktie

is het meten van de systolische tijdsintervallen. De patienten worden be

last door middel van een fietsergometer. terwijl gelijktijdig het elektro

cardiogram. het phonocardiogram en de carotispulsatie worden geregis

treerd.

Dit verslag gaat over de automatische verwerking van de carotispulsatie,

waarin van belang is het tijdsinterval van voetpunt naar incisura. Deze

tijd geeft een goede maat voor de linker-ventrikel-ejectietijd(LVET).

De carotispulsatie kan verstoord zijn door beweging. ademhaling e.d ••

daarom is het van belang de verstoorde slagen te herkennen. De carotis

pulsatie wordt genormeerd in tijd en amplitude. De afstand tussen een

vector. met als coefficienten de amplitude van de carotispulsatie op be

paalde tijdstippen~en een gemiddelde vector lijkt een goede aanduiding

te geven of een slag verstoord is of niet. De tijdstippen waarop deze am

plitudes gekozen zijn. worden in het verslag behandeld. Het beste resul

taat geeft de methode waarbij rondom de te verwachten incisura. amplitu

des genomen worden met de nullijn door de amplitude ten tijde van het

verwachte voetpunt.

Door een waarnemer wordt in de eerste belastingssituatie een goede slag

gekozen. waaruit de beginvector berekend wordt.

Het laatste deel van het verslag gaat over de bepaling van voetpunt en

incisura in de carotispulsatie. Deze punten veroorzaken in het signaal

een plotselinge verandering van helling, die weer een maximum geeft in

de tweede afgeleide. Daartoe wordt met een digitaal filter een benade

ring voor de tweede afgeleide berekend en binnen bepaalde tijdvensters

gezocht naar een maximum. Deze tijdvensters zijn bepaald uit de algemene

gegevens over het tijdstip van optreden van voetpunt en incisura van pa

tienten en normalen en uit gegevens van de reeds gedetecteerde tijdstip

pen.

Door de waarnemer wordt in de eerste belastingssituatie een slag gekozen

met een doorhet programma goed bepaald voetpunt en incisura. Deze tijden

gelden als referentie voor verdere verwerking.

De uitkomsten van de automatische detectie van verstoorde slagen en van

voetpunt en incisura worden voor 8 normalen vergeleken met uitkomsten die

met de hand verkregen zijn.



l. SUMMARY

One of the methods that may give information about the heartfunction is

based on the determination of the systolic time intervals during uninte

rupted exercise on a bicycle ergometer.

During the exercise the electrocardiogram. the phonocardiogram and the

carotid pulse wave are recorded.

This report deals with the automatic processing of the carotid pulse wa

ve. The time from the onset of the upstroke to the incisura is of inte

rest. since it is a good approximation of the left ventricular ejection

time (LVET).

First. some methods are described to detect the disturbed complexes in

the carotid pulse wave signal. For this detection the complexes were

normalized with respect to cycle length and amplitude. The distance be

tween an average vector and a vector. with the (weighted) amplitude of

the pulse wave signal at certain specified moments as components, seems

to be an appropriate indication whether the complex is disturbed or not.

The choice of the instants at which the amplitude values are taken is

discussed. It seems that (those) amplitude values taken around the in~

stant at which the incisura is expected to be. are sufficient to charac

terize the complex. The initial vector is determined from a beat chosen

by the operator. in the first exercise situation.

The last part of the report deals with the detection of the footpoint

and incisura in the signal. These points are characterized by a sudden

change in the slope of the signal. which in turn causes a maximum in the

second derivative. Therefore. the signal is filtered digitally. such that

. the output approximates the second derivative. Maxima in the output sig

nal are located within search intervals. which are determined from gene

ral information about the location of the footpoint and the incisura as a

function of RR interval. and information about previously located points.

Again. a beat is chosen by the operator in the first exercise situation.

The footpoints and incisura located by computer from this beat serve as a

reference for the search intervals of the next situation.

The methods for disturbance detection and location of footpoint and inci

sura are applied upon recordings from eight normal persons and results

compared with those obtained by a non-automatic technique. in which the

points were indicated manually.
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a. INLEIDING

2.1 Algemeen

Gezien de toename van het aantal patienten met afwijkingen aan en in

farcten van het hart, bestaat er een grote behoefte aan methoden, die

snel en eenduidig informatie verschaffen omtrent de hartfunctie. Bo

vendien heeft het grote voordelen (o.a. voor de patient) als zo'n me

thode noninvasief (d.w.z. onbloedig) is.

Een van de methoden die deze informatie zou kunnen geven, is geba

seerd op het meten van de systolische tijdsintervallen tijdens be

lasting (v.d. Hoeven e.a., 1973). Deze methode, ontwikkeld in een sa

menwerking van het M.F.I.-TNO en de cardiologische afdeling van de

R.K. Universiteit Nijmegen, vraagt een gelijktijdige registratie van

het elektrocardiogram, het fonocardiogram en de carotis pulsaties

tijdens belasting. Als belastingsvorm is gekozen voor de fietsergo-

meter.

De essentie van de methode is een registratie tijdens belasting, dit

omdat afwijkingen van de hartfunktie vaak pas naar voren komen tij

dens inspanning. Aangezien het uitmeten met de hand van de tijdsin

tervallen tijdrovend, niet eenduidig en vermoeiend is en een snelle

routinematige behandeling in de weg staat, is gezocht naar een me

thode voor automatische detektie van de relevante tijdstippen. Dit

verslag zal zich bezig houden met de detektie van de tijdstippen in

de carotis pulsaties, geregistreerd bij 8 normale personen.

2.2 Systolische tijdsintervallen

De systolische (systole = kontraktie) tijdsintervallen zijn als

volgt gedefinieerd: (zie ook figuur 1)

J) de linker-ventrikel-ejektietijd (LVET), de tijd tussen het openen

en het sluiten van de aortaklep. De LVET is zwak gecorreleerd met

het slagvolume van het hart ( Beneken e.a. 1973; Weissler

e.a., 1971).

2) de pre-ejektieperiode (PEP), de tijd tussen het begin van de

elektrische aktiviteit en het begin van de uitdrijving van het

bloed (openen van de aortaklep). De PEP kan informatie geven over

de hartspier (Weissler e.a., 1971).

3) het tijdsinterval van R top tot R top (het RR interval), bepaalt

tevens de polsfrequentie (HR).



4

aort ic
pressure

external
carotid
pulse

"""",,--PWTT

t-_.....- phono
cardiogram

PEP

I.e.T.

51

LVET---I

I. vent ric.
---- pressure

electro
cardiogram

Figuur I: Uitgezet zijn een aantal belangrijke signalen. gemeten aan
het cardiovasculaire systeem~ waarbij de systolische tijds
interval len zijn aangegeven.
81 en 82 het Ie en 2e complex van harttonen
I.e.T. isovolumetrische contractietijd
PWTT puIs wave transmissietijd
PEP pre-ejectieperiode
F voetpunt
I incisura
Q begin van het QR8 complex
LVET linker ventrikel ejectieperiode
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Figuur 2: Overzichtsfoto v.d. totale proefopstelling en de proefpersoon
op de fietsergometer.

2.3 Opnamemethode

(zie figuur 2)

~pname van het elektrocardiogram

De elektroden worden geplaatst volgens de zgn. CMS afleiding:

- elektrode 1 op het manubrium (bovenste deel van het borstbeen)

- elektrode 2 op de positie Vs (Links van de borst)



- aardelektrode 3 op de rug

Het verschil in spanning tussen elektrode ) en 2 wordt geregistreerd met

elektrode 3 als aardpunt.

Opname van het fonocardiogram

De microfoon (Elema EMT25) wordt geplaatst op de 3de intercostale ruimte,

iets boven de aortabasis. De microfoon wordt ZQ geplaatst dat de tweede

harttoon goed meetbaar is.

Opname carotispulsatie

De carotispulsatie wordt geregistreerd met de door het MFI-TNO ontwikkelde

verplaatsingsopnemer, die rechts op de halsslagader zo hoag mogelijk in de

hals wordt geplaatst (dit om minder last te hebben van de beweging van de

borst)(v.d. Hoeven, 1970).

Belastingspatroon

Als belastingsvorm is het volgende protocol gebruikt:

1) registratie in rust, liggend

2) registratie zit tend op de fiets

3) registratie fietsend met een belastingstoename van 10 Watt per minuut en

bij een pedaalsnelheid van 60-70 omwentelingen per minuut.

4) registratie fietsend na maximale belasting bij een 50 Watt belasting

Bij registratie 3 wordt als stopcriterium voor verdere belastingsverhoging

gebruikt:

1) overschrijden van een bepaalde hartfrekwentie (afhankelijk van de leef-

tijd)

2) ritme of geleidingsstoornissen

3) angina pectoris, gecombineerd met ST-dalingen

4) bloeddrukdaling

De signalen worden geregistreerd op een instrumentatie recorder (Philips

Analog 7 of Ampex••• ) In Figuur 3 zijn voorbeelden te zien van de signalen

bij verschillende belastingsniveaus voor een proefpersoon.

2.4. Digitaliseren

In figuur 4 is het schema te Z1en van de analoog-digitale omzetting.
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Figuur 3: Registratie van het elektro- en fonocardiogram en de carotis
pulsatie bij een proefpersoon van 0-250 Watt belasting in
stappen van 25 Watt.
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Figuur 4: Schema van de analoog-digitale voorbewerking.
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Verdere gegevens bij de verwerking

l) Het elektrocardiogram en" de carotispulsatie worden in de voorbewerkings

eenheid gefilterd met een laagdoorlaat filter met -3 dB op 125 Hz en de am

plitude en de basislijn van de 3 signalen worden geschikt gemaakt voor de

ingang van de A-D converter.

~) De signalen worden analoog-digitaal omgezet met een bemonsteringsfrekwen

tie van 300 Hz (in het vervolg zal de term sample voorkomen, dit is dan de

digitale tijdseenheid, overeenkomend met 3.33 msec).

1) De amplitude van het signaal wordt omgezet in een getal tussen -256 <

output ~ 255 (de zogeheten 9 bits conversie) en wordt gescrambeld opgeslagen

op digitale tape, d.w.z. opgeslagen in 18 bits, waarvan de eerste 9 bits de

amplitude inclusief teken ,"aangeven van" het eerste sample en de volgende 9

bits die van het volgende sample.

~) Per belastingssituatie wordt 8 seconden signaal gedigitaliseerd, wat per

kanaal 2400 samplepunten geeft en in 1200 woorden wordt opgeslagen op digi

tale tape.

~) De output van de analoog-digitaal converter wordt opgeslagen op digitale

tape in een data file. Eerst wordt in een codegetal het situatienummer, het

kanaalnummer en de belasting opgeslagen, daarna voIgt het signaal "overeenko

mende met het kanaalnummer en dan voIgt het volgende codegetal enz., tot en

met de laatste belastingssituatie.

~) Met een analoog trigger circuit wordt de negatieve flank van het QRS com

plex gedetecteerd. Het circuit geeft als output een puIs met breedte -3.3

< T < 6.6 msec. Via een interrupt-routine wordt het samplepunt van deze puIs

opgeslagen in een aparte file op digitale tape. Dit samplepunt wordt ge

bruikt als referentiepunt voo~ verdere verwerking. De negatieve flank in het

QRS-complex is stabiel en goed te detecteren (Hermans, 1972). Tevens is

hiermee het RR-interval en de HR bepaald (In het vervolg zal onder slag ver

staan worden het interval van R-top tot R-top).

Deze "analoog-digitale omzetting is in zijn geheel overgenomen van de groep

Fysiologische Signaalverwerking van het M.LL (Hoofd: Prof.Dr.Ir. J.H. van

Bemmel)

In het vervolg zullen de digitale gegevens van de proefpersonen 1 tIm 8 ge

noemd worden DATA 1 tIm B.
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,3. CAROTISPULSATIE

3. I De frekwentieinhoud

In de figuren 5 en 7 zijn de grafieken van de ~wentie-inhoud getoond

van de carotispulsatie van een proefpersoon bij een belasting van 20 en

200 Watt. De frekwentie-inhouden zijn berekend met een Fast-Fourier

Transform programma uit 512 opeenvolgende sample-punten.

Aangezien voor de bepaling van voetpunt en incisura de tweede afgeleide

belangrijk is, worden in de figuren 6 en 8 grafieken van de frekwentie

inhouden na filtering getoond van dezelfde signalen als die in fig. 5

en 7. Het gebruikte filter geeft een benadering van de tweede afgeleide

(voor verdere beschrijving en toepassing van dit filter zie hoofdstuk

5.3 e.v.). Naast iedere grafiek van de frekwentie-inhoud is een van de

slagen getekend, waarop de berekening van de frekwentie-inhoud betrek

king heeft; hierbij is ook een poging gedaan om een indruk te geven van

enkele voorkomende frekwenties. Zoals in de figuren te zien is, bevindt

de voornaamste energie-inhoud van het ongefilterde signaal zich in de

frekwentieband van 0.5 - IS Hz, terwijl dit voor het gefilterde signaal

de frekwentieband van 0.5 - 60 Hz. is.

3.2 De vorm van de carotispulsatie

Teneinde tot een juiste detektie te komen van voetpunt en incisura moet

er ook rekening gehouden worden met de vorm van het signaal. We kunnen

onderscheiden a) verschillen tussen de personen onderling en b) ver

schillen in een persoon.

ad a) Verschillen ten gevolge van:

- leeftijd (fig. 9)

- eventuele hartafwijking (fig. 10); van deze veranderingen zou

nog een verdere studie gemaakt kunnen worden, teneinde een aanwijzing

te krijgen voor verdere verwerking van de carotis pulsatie.

ad b) Verschillen die inherent zijn aan de methode. Ten gevolge van be

lastingstoename zal er ook een toename zijn van de polsfrekwentie

en de ademhalingsfrekwentie. Hierdoor zal de vorm van de pulsatie

gedurende de belastingstoename geleidelijk veranderen (fig. II).

Onafhankelijk hiervan zullen er soms nog technische storingen op

treden (b.v. 50 Hz brom, slecht elektrodekontakt e.d.) die zoveel

mogelijk vermeden moeten worden.
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Figuur 10: De vorm van de carotispulsatie bij verschillende hartafwij
kingen. Rierbij is de carotispulsatie inwendig opgenomen
met een katheter.
AS aorta klep stenose
AI aorta klep insufficientie
RSAS hypertropische subaorta stenose (Eddleman, 1970)
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Figuur 11: Willekeurig voorbeeld van de verschillen in vorm van de ca
rotispulsatie bij een proefpersoon, bij een belasting van 0
en 190 Watt. Het verschijnen van de zgn "anachronic notch"
in het opstijgend been is typisch een hoge belasting.

4. DETEKTIE VAN VERSTOORDE SLAGEN IN DE CAROTISPULSATIE

4. 1 Inleiding

De slagen in de carotispulsatie kunnen verstoord zijn door ademhaling,

beweging of extra systoles. Tenainde tot een juiste bepaling te komen

van voetpunt en incisura is het van belang dat de verstoorde slagen

gedetekteerd en overgeslagen worden bij de bepaling van voetpunt en in

cisura.
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4.2. Beschrijving detektiemethoden

Bij aIle methoden gaan we ervan uit dat storingen veranderingen in de

vorm, die afwijken van de voor die persoon normale vorm, ten gevolge

hebben. Op een bepaalde tijd vanaf de R-top in het ECG wordt in de ca

rotispulsatie een aantal amplitude vensters aangelegd. Gemiddeld (met

weegfactoren) moet de genormeerde amplitude (normering naar maximum

amplitude en RR-interval) hier binnen vallen.

Methode I

De carotis pulsatie wordt per slag genormeerd in tijd en in amplitude.

De amplitude ten tijde van het optreden van de R-top in het ECG wordt

op nul gesteld en de maximum amplitude in die slag op SOO eenheden.

Verder worden er amplitude vensters aangelegd bij de volgende tijdstip

pen vanaf de R-top:

1) op 1/10

2) op 2/10

3) op 4/10

4) op SilO

S) op 6/10

Methode II

De carotis pulsatie wordt genormeerd in tijd en in amplitude, dit weer

met de amplitude ten tijde van de R-top op nul gesteld en de maximum

amplitude op SOO eenheden. Op de volgendetijdstippen vanaf de R-top

(eenheden 1n samples) worden amplitude vensters aangelegd:(zie ook

fig. 12)

1) lijn L1 T1 = 0.07 x RR - S

2) lijn F F = O. 12 xRR- 2

3) lijn L2 T2 = O. IS x RR + 16

4) lijn L3 T3 = 0.26 x RR + 24

S) lijn TS = 0.27 x RR + 27

6) lijn I I = 0.31 x RR + 36

7) lijn T6 = 0.31 x RR + 41

8) lijn L4 T4 = 0.36 x RR + 4S

Methode III

Ontstaan uit methode II, waarbij echter minder tijdstippen meegenomen
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Figuur 12: Uitgezet z~Jn de tijdsafstanden in samples van de R-top tot
een bepaald tijdstip als funktie van het RR-interval. De
lijn F geeft de gemiddelde regressielijn aan van de tijds
afstand R-top - voetpunt, als funktie van het RR-interval
en de lijn I de gemiddelde regressielijn van de tijdsaf
stand R-top - incisura, als funktie van het RR-interval
voor de 8 onderzochte norrnalen. De lijnen L) en L2 geven
de tijdstippen ten opzichte van de R-top aan, waar het
voetpunt zeker binnen moet vallen en de lijnen L3 en L4die voor de incisura. Deze lijnen L) tIm L~ zijn geschat
uit de tot nu toe bekende resultaten van PEP, PWTT en LVET
van patienten en normalen. De dunne lijnen geven de re
gressielijnen aan van de individuele proefpersonen.
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Figuur 13: Uitgezet z~Jn aIle door het oog goed bepaalde slagen in een
situatie bij een belasting van 20 Watt van DATA 8 van R-top
tot R-top met methode III, waarbij de horizontale streepjes
de gemiddelde en + 1 standaarddeviatie van de gemiddelde
amplitude aangeven. F geeft het te verwachten voetpunt aan
en I de te verwachten incisura.
Gemiddeld~ amplitude bij F

T3
I
T4

vensters aangelegd:

1) lijn F in fig. 10 F =- O. 12 x RR - 2

2) lijn L3in fig. 10 T3 =- 0.26 x RR + 24

3) lijn I in fig. 10 I = 0.31 xRR+ 36

4) lijn L
4
in fig. 10 T4 = 0.36 xRR+ 45

13 is een voorbeeld te zien.In figuur

worden, want een aantal van de bij methode II gebruikte punten zullen

onder ling sterk gekorreleerd zijn. Op de volgende tijdstippen worden

amplitude

Methode IV

De carotis pulsatie wordt weer genormeerd in tijd naar het RR-interval,

terwijl nu de amplitude ten tijde van het verwachte voetpunt op nul

gesteld wordt en de maximum amplitude op 500 eenheden. De lijn V in

fig. 12 is de gemiddelde regressielijn van de tijdsafstand R-top 

voetpunt ten opzichte van het RR-interval voor de 8 onderzochte nor

malen. Bij de te verwachten incisura worden 3 tijdstippen genomen, die
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309 + 23
143 +" 28
128 +" 42

337 + 38
105 +" 89-51 + 125

T4
met methode IV, bij

170 W

F T3
15: Als fig. 13, uitgezet

170 Watt van DATA 3.
Gemiddelde amplitude bij T3

I
T4

500

Figuur 14: Als fig. 13, uitgezet met methode IV, bij een belasting
van 20 Watt van DATA 3.
Gemiddelde amplitude bij T3

I
T
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norm. vPctor

onbekende

weegfQctor

- --QfstQnd tusse Vi en Xi

~~n sigmQ QfstQnd

-Vi met 'tj....
Xc

Wi = (~'tj )'/n I 't i
j=1

Q : IIf.. (Vj _Xj)2" Wj2
1=1

(~ t.) 1/n
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Figuur 16: Wiskundige representatie voor 2 d.mensies. waarbij de ge
middelde amplitudes van de 2 tijdpunten (resp. as ) en as
2) in een situatie uitgezet zijn als een vector V met de
spreiding van die gemiddelde amplitudes als L) en L

2
en de

amplitudes van de tijdpunten van een nog niet bepaalde
slag als x.
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hetzelfde zijn als 2, 3 en 4 in methode III. Er worden 3 tijdvensters

genomen, omdat dan de amplitudes nog een indruk geven van de helling

verandering ten tijde van de te verwachten incisura (zie ook fig.14 enl5)

4.3 Verwerking in het programma

Om de berekening te vergemakkelijken worden de genormeerde amplitudes

van de n tijdpunten uitgezet gedacht als een vector in de n dimensionale

ruimte. Op deze wijze kan men de gemiddelde amplitudes van de n tijdpun

ten in een situatie uitzetten als een normvector v met in de i richtin

gen i componenten v. en spreidingen ,. van de gemiddelde amplitudes (in
1 1

het vervolg te heten: het spreidingsgebied). De genormeerde amplitudes

van een nog niet bepaalde slag kan dan op dezelfde manier uitgezet wor

den als een vector x met componenten x .• Wil de onbekende slag overeen-
1

komen met "de gemiddelde slag", dan moet ~ liggen in het spreidingsge-

bied van de normvector v. Voor het tweedimensionale geval is dit afge

beeld in figuur 16.

In eerste instantie wordt uit de carotispulsatie van een persoon door de

waarnemer een goede slag gekozen die dan de nO~ector ~ oplevert.

Voor iedere richting wordt een.weegfaktor ingevoerd

n I/n
W. = (IT T.) x --

1 • 1 J T.J= 1

waarbij T. de bekend veronderstelde spreiding van de amplitude ten tijde
J

van het j de vensterpunt voorstelt.

Met dit gegeven kan de gewogen afstand berekend worden tussen de norm

vector v en de gemeten vector x.
n 2

afstand: a = I «v.-x.)
• 1 1 11=

Deze afstand is nu zodanig gewogen, dat de afstand van de normvector tot

een willekeurig punt op de rand van het spreidingsgebied steeds hetzelf

de getal oplevert. Op deze manier kunnen wij definieren dat als

n I/n
d = (.n Tj) de afstand van het punt tot een willekeurig punt op de

rand J~A het spreidingsgebied is en dat a<d moet zijn, als voorwaarde

voor een goed complex. In hoeverre daIs meetkundige gemiddelde van· een

naal de spreidingen voldoet, zal verderop beschouwd worden. De weegfak

tor is zodanig gekozen, dat d het meetkundig gemiddelde van aIle sprei-
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lees Ie belastingssituatie

van DEC tape

Plot die situatie

op beeldbuis

Kies een goede slag

bereken venstertijdstippen
(voor de gekozen methode)
uit het RR-interval

bereken normvector
uit gekozen slag

bereken amplitude x.
van de venstertijdsfippen
voor alle slagen

bereken afstand a en bepaal
of x. binnen het spreidings
gebi~d van de normvector y valt

berekend gemiddelden m. en spreidin
gen voor ieder vensterfijdstip van
alle als goed bepaalde slagen

nieuwe normvector y
gemiddelde rn

F

rnaak spreidingen t. groter
~~----~~-------4of kleiner afhankeiijk van

het resultaat

Figuur 17: stroorndiagram van het foutendetektieprograunna
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dingen is en dus nog een relatieve grootte van de spreiding aangeeft.

Fig. 17 stelt het stroomdiagram van het programma voor, wat voor iedere

methode hetzelfde is. In het begin van het programma wordt de spreiding

in de amplitude op 100 eenheden gesteld.

In de eerste belastingssituatie wordt de spreiding berekend van de ge

middelde amplitude van elk punt en dit geeft het nieuwe spreidingsgebied.

Hierdoor wordt de spreiding (en dus ook het gebied) aangepast aan die

situatie en wordt er rekening gehouden met de variaties binnen die situa

tie. Eventueel kan de spreidingsafstand nog vergroot of verkleind worden

al naar gelang de variaties in de golfvorm en de resultaten van het pro

gramma voor die situatie.

4.4 Resultaten

Volgens de besproken methoden zijn van DATA 8 de goede slagen bepaald en

de resultaten hiervan worden vergeleken met de goede slagen die met het

oog bepaald zijn.

Bij de bepaling van het spreidingsgebied is ervan uitgegaan dat het per

centage van de slagen die met de automatische verwerking goedgekeurd wor

den, terwijl ze met het oog afgekeurd worden, zo klein mogelijk moet zijn.

Dit is de eerste eis die gesteld wordt, wil naast deze eis nog zoveel mo

gelijk goede slagen bepaald worden, dan volgt uit het resultaat dat het

spreidingsgebied dan bepaald wordt door twee maal de gemiddelde spreiding

over alle situaties. Dit levert een afstand d (het meetkundig gemiddelde

van alle spreidingen) op van 130-140 eenheden. In figuur 18 is uitgezet

de spreiding in de gemiddelde arnplituden ten tijde van de te verwachten

incisura Echter door de hogere polsfrequentie bij hogere belasting (en

dus meer slagen) worden er door het programma toch nog even veel slagen

goedgekeurd als bij lagere belasting.

Voor DATA 8 zijn deze methoden toegepast met het volgende resultaat (uit

gezet als percentages van het totaal aantal slagen).

Y!~~~~~~_~~~h~~~_!. Deze methode gaf bij deze data een slecht resultaat.

De tijdstippen waarop de arnplitudevensters genomen zijn, zijn onafhanke

lijk van de te verwachten tijdstippen van voetpunt en incisura. De ampli

tude van het signaal ondergaat echter sterke veranderingen bij het voet

punt en de incisura.

Y!~~~~~~_~~~h~~~_!!. In de vorm van een beslissingstabel z1Jn de door het

programma als goed of fout aangewezen slagen uitgezet ten opzichte van de
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.Figuur 18: Ret verloop van de spreiding van de genormeerde amplitude
ten tijde van de te verwachten incisura bij opklimmende
belasting over aIle met het oog als goed bepaalde slagen.
Ret kruisje bij 50 Watt stelt de spreiding in de situatie
na de maximale belasting voor.
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programma

goed fout totalen

goed 63 23 86
oog

fout 0.7 13 14

totalen 64 36 100

door het oog (van de waarnemer) als goed of fout aangewezen slagen. Ret

desbetreffende aantal slagen is uitgezet als percentage van het totaal

aantal slagen. Ret totale aantal slagen is 193

programma

goed fout totalen

goed 48 38 86
oog

fout 1.9 12 14

totalen 50 50 100

Uitkomst methode IV.--------------------
programma

goed fout totalen

goed 70 16.5 86
oog

fout 1.3 12 14

totalen 71 29 100

Om een indruk te krijgen van de methode toegepast op de individuele

slagen, zie figuur 19.

In deze tabellen geeft het percentage slagen die door het programma en

door de detektie met het oog als goed bepaald zijn bij methode IV de

beste resultaten. Deze methode wordt dan ook toegepast voor de verwer

king van de digitale gegevens van de andere personen.

Resultaten van het fouten-detektie-programma volgensmethode IV bij en

kele andere proefpersonen:(in percentages van het totaal aantal slagen).

DATA 5

totaal aantal slagen: 124 programma

goed fout totalen
goed 68.5 17 85

oog fout 1.6 13 15
totalen 7u 3U IUU

-
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Figuur 19: Output van het foutendetektie-programma, waarbij aangegeven
is de afstand tot de normvector. Als het slagnummer negatief
is, dan is de slag afgekeurd. De gewogen afstand van de norm
vector tot de rand van het spreidingsgebied is 103 eenheden.
Elk vertikaal streepje geeft een aanduiding van de R-top.

DATA 6

Totaal aantal slagen: 229 programma

goed fout totaler

goed 42 27 69
oog

fout 0.4 31 31

totalen 42 58 100

DATA 7

Totaal aantal slagen:196 programma

goed fout totalen

goed 49 17 66
oog

fout 1 33 34

totalen 50 50 100



.De verschillende belastingssituaties van de diverse personen zijn van te

voren nog doorgerekend met een klein statistisch programma. Dit programma

berekent per situatie de mediaan van alle RR-intervallen en kenmerkt een

slag als fout als het RR-interval van die slag meer dan 10% van de mediaan

waarde verschilt. (Dit programma is ontwikkeld door Ir. J.J.H. Donders).

Deze slagen worden noch door de waarnemer met het oog. noch door het pro

gramma meegenomen in de detektieprocedure en zijn niet opgenomen in de

tabel.

In hoofdstuk 5.7 worden nog vergeleken de regressielijnen LVET-HR over de

door het programma als goed bepaalde slagen ten opzichte van de regressie

lijn over de met het oog als goed bepaalde slagen.
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5. BEPALING VAN VOETPUNT EN INCISURA IN DE CAROTISPULSATIE

5. I Bepaling van de punten met de hand

Hieronder wordt een van de methoden beschreven ter bepaling van voet

punt en incisura met de hand. De carotispulsatie wordt uitgescbreven op

papier.

Voor het voetpunt wordt een raaklijn getrokken door het stijgende been

van de pulsatie, tevens wordt een horizontale lijn getrokken door het

minimum wat hieraan voorafgaat; het snijpunt geeft dan het tijdstip van

het voetpunt aan.

'i~ I

541

Figuur 20: getoond is een voorbeeld van het uitmeten met de hand van
de systolische tijdsintervallen

Bovenste"kurve elektrocardiogram
2e Kurve fonocardiogram
3e kurve carotispulsatie
4e kurve: carotispulsatie analoog gefilterd

met een differentierend karakter.
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Voor de incisura wordt een raaklijn getrokken langs het dalende been;

het begin van de afwijking van de kurve ten opzichte van de raaklijn

geeft dan de incisura aan. Eventueel wordt door het vervolg van de kur

ve nog een raaklijn, of soms een horizontale lijn als hulplijn getrok

ken; het snijpunt geeft dan de incisura aan.

Een voorbeeld is te zien in figuur 20.

5.2 Automatische methoden uit de literatuur

In de literatuur zijn enkele publikaties verschenen over dit onderwerp.

De methoden van Kyle en Freis (Kyle e.a., 1971), worden hieronder aan

gegeven (oak in het kort aangegeven in figuur 21)

I. l.ocIte the systolic upslope for ItCh pulse cyele.

II. Locate lilt minimum point and calcul'le the foot lor each pulse cycle.

III."'''.... ,.. UNm.:.: ''Ok,,, m... ~~.

IV. Sat I at the point ,j in"ecllon m,rklng the end 01 the systolic
phase 01 the pulse cycle.

Figuur 21: Stappen in het identifikatieproces van voetpunt en insi
sura in de carotispulsatie (Kyle e.a., 1971)
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In de carotispulsatie wordt de steilste helling opgezocht. Rondom het

punt van de steilste helling worden nog twee punten genomen en hier

wordt een lijn door berekend. Het lokale minimum in de carotispuls wat

hieraan voorafgaat wordt gelokaliseerd en hier wordt een horizontale

lijn door getrokken. Het snijpunt geeft dan het voetpunt aan. Voor de

incisura worden eerst de tijdvensters berekend waar het punt binnen moet

vallen. Binnen dit tijdsinterval wordt gezocht naar de steilste negatie

ve helling. Als dit punt gelokaliseerd is, wordt gezocht naar:

a. een positieve helling hierop volgend

b. een scherpe verandering van helling hierop volgend

c. een kleine predicrotische golf, gevolgd door a. of b.

In al deze gevallen is hierdoor de incisura gedefinieerd.

In de detektiemethode volgens Starmer (Starmer, 1972) wordt de bloedig

gemeten aortadruk bemonsterd met een bemonsteringsfrekwentie van 200 Hz.

Binnen een tijdvenster vanaf de R-top wordt gezocht naar de maximale po

sitieve helling. Uitgaande van dit gevonden punt wordt teruggezocht naar

4 opeenvolgende punten die een helling hebben, groter dan 50% van de ma

ximale helling. Het Ie van de 4 punten geeft dan het voetpunt aan.

Voor de incisura wordt binnen een bepaald tijdvenster naar een maximum

in de 2e afgeleide van het originele signaal gezocht. Als dit maximum

gevonden ~s, wordt in het originele signaal in de buurt van het tijdstip

van optreden van dit maximum gezocht naar een lokaal minimum. Dat mini

mum geeft dan de incisura aan. (Dit kan omdat het aortasignaal wordt ge

registreerd met een katheter, waardoor de incisura een scherpe overgang

geeft met eerst een negatieve en daarna een positieve helling).

Deze methoden worden hier niet gebruikt; de methode van Starmer niet om

dat daar het invasief gemeten aortasignaal voor nodig is.

De procedure van Kyle en Freis vergt tijd en te veel geheugenruimte voor

ons onderzoek. Kyle en Freis bekeken echter maar enkele slagen omdat zij

rustmetingen bestudeerden. Daartoe kunnen de goede punten met een grote

betrouwbaarheid bepaald worden. Bij de in dit verslag besproken methoden

zijn er per situatie 10 a 25 slagen die bepaald moeten worden en waarvan

het gemiddelde oVer die situatie betrouwbaar moet zijn. Dit vergt een

andere methode om de punten te detekteren.
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.5.3 De in dezestudie ontwikkelde detektie methoden

Door de auteur zijn twee methoden ontwikkeld ter bepaling van voetpunt

en incisura.

Methode A---------

Deze methode is ontstaan in analogie met de methode die met de hand

wordt toegepast. De carotispulsatie wordt gefilterd met een digitaal

filter; dit filter geeft een benadering van de Ie afgeleide van het sig

naal (.zi~ figuur 22-2). (Voor de frekwentiekarakteristiek van dit fil

ter zie hoofdstuk 5.6)

1

2

3

F

Figuur 22: Een slag uit de carotispulsatie van een proefpersoon bij
20 Watt belasting. Van boven naar beneden:
1 originele signaal
2 gefilterd signaal overeenkomend met de Ie afgeleide
3 gefilterd signaal overeenkomend met de 2e afgeleide
F voetpunt I: incisura.
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De berekening van het tijdstip van optreden van het voetpunt verloopt

alsvolgt: in het gefilterde signaal wordt gezocht naar het absolute ma

ximum (in f{g. 22 op het tijdstip T2), hiermee kan de raaklijn langs

het stijgende been berekend worden. Uitgaande van het punt van maximum

helling (T2) wordt teruggezocht naar een nuldoorgang in het gefilterde

signaal (In fig. 22 op tijdstip T1). In het originele signaal wordt nu

door dit punt een horizontale lijn getrokken. Ret snijpunt van deze

lijnen geeft dan het voetpunt aan.

De bepaling van het tijdstip van optreden van de incisura verloopt als

voIgt: in het gefilterde signaal wordt naar een absoluut minimum ge

zocht (in fig. 22 op het tijdstip T3). Als dit punt bekend is, kan de

raaklijn langs het dalende been berekend worden. Uitgaande van dit punt

wordt gezocht naar een lokaal maximum volgende op het tijdstip T3 in

het gefilterde signaal. In het originele signaal kan door dit punt weer

een raaklijn berekend worden. Ret snijpunt van deze twee lijnen geeft

dan de incisura aan.

De te bespreken methode is ontwikkeld met als achtergrond dat een hel

lingsverandering in het signaal een lokaal maximum moet geven in de 2e

afgeleide.

Daartoe wordt de carotispulsatie gefilterd met een digitaal filter, dat

eenbenadering van de tweede afgeleide geeft (voor de karakteristiek

van het filter zie hoofdstuk 5.6). Binnen een bepaald tijdvenster van

de R-top wordt gezocht naar een absoluut maximum; dit maximum geeft dan

het voetpunt of de incisura aan, afhankelijk van het tijdvenster (zie

figuur 22-3).

Ter verifikatie of het maximum in de benaderde 2e afgeleide overeenkomt

met het maximum van de echte 2e afgeleide, is het volgende gedaan. Rond

om het gedetekteerde maximum in het gefilterde signaal worden uit het

originele signaal 10 sample-punten genomen. Rierdoor verkrijgt men 21

sample-punt en , die de amplitude aangeven rondom het aangenomen voetpunt

of incisura. Door deze 21 punten wordt een 4e orde regressielijn bere

kend en van deze regressielijn wordt analytisch het maximum van de 2e

afgeleide bepaald.

Bij een belasting van 20 Watt zijn 3 slagen genomen, waarin het voetpunt

en de incisura met deze methode bepaald zijn, dit is eveneens gedaan(met
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Figuur 23: Ret amplitudeverloop in de carotispulsatie van een
proefpersoon bij een belasting van 20 Watt. rondom
het voetpunt en de incisura
) origineel signaal
2 : 4e orde regressielijn.



3 slagen) bij een belasting van 160 Watt voor dezelfde persoon. Door

deze punten is op de bovenstaande manier de 4e orde regressielijn bere

kend en het maximum van de 2e afgeleide bepaald.

Resultaten bij het maximum ten tijde van het voetpunt:

uit het gefilterde signaal (methode B): tijdstip 11.0 + 0.5 samples

uit de 2e afgeleide tijdstip 10.7 + 0.5 samples

Bij het maximum samenvallend met de incisura:

uit het gefilterde signaal (methode B): tijdstip 11.0 + 0.5 samples

uit de 2e afgeleide tijdstip 11.5 + 0.2 samples

(zie ook figuur 23).

Uit deze gegevens blijkt dat het punt dat met de echte 2e afgeleide

als ma.ximum gedetekteerd wordt binnen de spreiding valt van het maximum

in het gefilterde signaal. Het maximum in het gefilterde signaal mag

dus worden beschouwd als het maximum in de 2e afgeleide.

5.4 Bepaling van voetpunt en incisura bij hogere ademhalingsfrekwentie

Bij hogere belasting komt de ademhalingsfrekwentie in het carotissig

naal als basislijndrift te voorschijn.

Uit de studie van Weinman, 1971, blijkt dat de invloed van de ade~a

ling op het te detekteren punt binnen de spreiding van het te detekte

ren punt valt. Uit deze studie blijkt namelijk dat bij een HR van 120

slagen per minuut en een ademhaiingsfrekwentie van 30/min de afwijking

in de opgaande flank van de basislijn -2.3 msec is, dit is minder dan

I sample en valt binnen de spreiding die hier gevonden wordt bij de de

tektie van het voetpunt.

Ter vergelijking wordt in tabel I de LVET gegeven van die situaties die

een grote basislijndrift te zien geven ten gevolge van de ademhaling.

Uit deze gegevens mogen we concluderen, dat de invloed van de ademha

ling op de LVET zoals die in deze studie _bepaald wo~dt, verwaarloosd

mag worden.

5.5 Tijdvensters

Teneinde een bepaalde mate van zekerheid te verkrijgen omtrent de

juistheid van de te detekteren tijdstippen, moet men weten in welk

tijdsinterval de tijdstippen verwacht kunnen worden. Daarnaast zal ook

de snelheid van detektie toenemen bij verkleining van het zoekinterval.
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Tabel I-------

Belasting opgaande flank maximum of neergaande flank totaal
in de basislijn minimum in in de basislijn over de

de basis- gehele
lijn situatie

DATA 4 200 W 62.4 60.6 60.2 61 +2.5-
230 W 59.0 58.5 50.8 59 +2.0-
250 W 59.5 61.6 60.5 61 +2.4-

DATA 5 140 W 67.0 68.0 68.7 68 +2. 1-
DATA 7 190 W 54. 1 55.2 55. I 55 +1.2-
DATA 8 170 W 51.0 51.4 49.7 51 +1.9-

190 W 50.8 50.6 50.0 50 +2.8-

Aa.n~~E!l zij n de gemiddelde LVET (in samples) tijdens de
opgaande of neergaande flank of op bet maximum of minimum
in de basislijn bij verscbillende belastingen en verschil
lende personen.

Daarom zijn voor aIle 8 personen de regressielijnen berekend van het

tijdsinterval ~-to, tot voetpunt en R-top tot incisura als functie van

het RR-interval (Dit blijkt een lineaire regressielijn te geven) Deze

regressielijnen zijn berekend uit de gegevens verkregen met het MARK

programma (Dit programma wordt besproken in hoofdstuk 5.6). Voor het

voetpunt wordt gevonden:

RF* = 0.12 x RR - 2 (in samples)

en voor de incisure

RI* = 0.31 x RR + 35

Van deze gegevens wordt gebruik gemaakt voor de bepaling van het te ver

wachten voetpunt of de te verwacbten incisura (geschat interval aangege-

ven door een asteriks *).

Voor het voetpunt wordt geeist dat het in ieder geval'binnen het tijds

interval, bepaald door de lijnen L1 en L2 van figuur 12, moet liggen en

voor de incisura dat die binnen het tijdsinterval, bepaald door L3 en L4
moet liggen. Deze lijnen L1 tim L4 zijn geschat uit de tot nu toe beken

de gegevens van de PEP, de LVET en de PWTT voor patienten en normalen.

In de eerste belastingssituatie wordt door het programma het voetpunt en

de incisura bepaald met de tijdvensters aangegeven door de lijnen L
I

tim

1.4• Het originele signaal en het gefilterde signaal van deze situatie
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worden op de scoop geplot, waarbij door vertikale lijnen het gedetek

teerde voetpunt en de gedetekteerde incisura zijn aangegeven. Vervol

gens wordt door de waarnemer een slag gekozen met een door het program

ma goed bepaald voetpunt en incisura. Deze slag vormt het uitgangspunt

van de vensterbepaling (uitgezet in figuur 24).

Voor het te verwachten voetpunt in de volgende situatie wordt het ven

ster v~rkleind tot het geschatte voetpunt + 5 samples en voor de inci

sura tot de geschatte incisura ~10 sunples. Met deze tijdvensters wordt

de situatie nog een keer door-gerekend. Het gemiddelde tijdsinterval

R-top - voetpunt en R-top - incisura vormt het uitgangspunt voor de

volgende situatie.

RF

RR,

RR

Figuur 24: In deze tekening is de tijdsafstand van R-top tot het
voetpunt uitgezet als funktie van het RR-interval. De
lijn a is de gemiddelde regressielijn RF-RR, in figuur
12 aangegeven met F, voor patienten en normalen. De lijn
b is de berekende regressielijn RF-RR voor deze persoon.
De lijnen c zijn de lijnen door het gedetekteerd voet
punt (aangegeven met x) in de vorige situatie evenwijdig
aan de gemiddelde regressielijn. Bij de volgende situa
tie levert deze lijn het te verwachten voetpunt op (aan
gegeven met 0).
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Uitgaande van deze gemiddelde tijdsintervallen worQmin de richting va~

de helling van de normaallijnen (verg. 5.1) de te verwachten tijdsinter

vallen bij de volgende belastingssituatie berekend. Rondom het geschatte

voetpunt worden weer ~5 samples en rondom de te verwachten incisura weer

! 10 samples als tijdsvenster genomen. Met de op deze manier berekende

tijdsvensters wordt deze belastingssituatie doorgerekend.

Deze methode wordt aIleen gebruikt voor de overgang van de ene belas

tingssituatie naar de andere. Bij overgang naar de rustsituatie of naar

de situatie na belasting worden de tijdvensters.bepaald door LI tim L4 •

weer ~ebruikt.

5.6 Realisering in het programma

Teneinde van de carotispulsatie een benadering te krijgen van de Ie of

de 2e afgeleide wordt het signaal digitaal lefilterd.

Beschouw het volgende systeem:

x(t)+ h(t) +y(t)

Ret uitgangssignaal y(t) kan uit het oorspronkelijke signaal x(t)"en de

impulsresponsie van het filter verkregen worden. volgens:
+~

y(t) = J h(.). x (t-.)d.
-~

Voor een bemonsterd signaal en een digitaal filter wordt dit volkomen

analoog:
+~

y. = ~t I hk• X'_k1 k=-~ 1

waarin ~t het bemonsteringsinterval is. Bij weglaten van deze konstante

en onder aanname dat de impulsresponsie een eindig aantal bemonsterings

intervallen beslaat. kunnen wij ook schrijven:

*n
y. = L hk • x'_k1 k=-m 1

Ret filter dat gebruikt wordt bij de berekening van de benaderde Ie af

geleide voor frekwenties kleiner dan 20-30 Hz. heeft de volgende coeffi

cienten:

hk = k voor k = -3 ••••• +3

HetuXg~ngss~naal y. op een bepaald tijdstip kan dan op de volgende manier
1

berekend worden:
+3

y. = I hk·x. k
1 k=-3 1+
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Figuur 25: Frekwentieresponsie van de verschillende gebruikte filters:
I. het D3 filter
2. het D3 x D3 filter
3. laagdoorlaatfilter (PIP filter)

Voor de frekwentieresponsie van dit filter (in het vervolg te noemen

het D3 filter; D: differentierend en 3 wil zeggen k loopt van -3 tot +3)

zie figuur 25-1

Voor het berekenen van de benaderde·tweede afgeleide wordt het uitgangs

signaal y. nog een keer gefilterd met dat D3 filter. Ret gecombineerde
~

filter heeft als coefficienten:

hk voor k = -6, •••••• , +6:9,12,10,4,-5. -16, -28, -16, -5, 4, 10, 12, 9.

De frekwentieresponsie van dit filter is uitgezet in figuur 25.2 (In het

vervolg te noemen het D3 x D3 filter).

Teneinde na te gaan of de signaal/ruis verhouding verbeterd kan worden,

zijn nog twee filters uitgeprobeerd:
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I) Een laagdoorlaatfilter (te noemen het PIP-filter), tussen de ° en 40 Hz,.

dat als coefficienten heeft:hk voor k = -6,.-.+6:-2,-3,0,4,8,11,12,11.8,

4,0,-3,-2. De frekwentieresponsie van dit filter is uitgezet in figuur

25- 3 (een gemodifieerd Pipbergenfilter, Pipbergen, 1965).

2) Een bandpass filter (te noemen het BP filter) tussen de 5 en 40 Hz, dat

als coefficienten heeft: h
k

voor k = -8,.-,+8:-9,-11,-20,-23,-15,8,38,

64,75,64,38,8,-15,-23,-20,-11,-9. De frekwentieresponsie is uitgezet in

figuur 26-4.
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Figuur 26: als figuur 25 met:
4. bandpassfilter (BP filter)
5. D2 x D2 filter
6. D4 x D4 filter



Om een vergelijking te kunnen maken met de resultaten van de prQgrammal~

zijn ook de registraties van de personen met de hand uitgewerkt en daar

van is de regressielijn LVET-HR berekend. Hierbij is echter geen eendui

dige vergelijking met het resultaat van het programma mogelijk, omdat

voor de bepaling van voetpunt en incisura met de hand, andere slagen ge

nomen kunnen zijn. Daarom zijn bij sommige personen nog metingen met de

hand gedaan over dezelfde slagen, die ook door het programma gebruikt

wordt.

Ter verdere vergelijking is nog een programma gemaakt dat van iedere si

tuatie een of twee slagen op de beeldbuis tekent. Door de waarnemer

wor~ndan het voetpunt en de incisura aangegeven. Op deze manier worden

uit iedere situatie een of twee slagen bekeken en hiervan wordt de re

gressielijn LVET-HR berekend. In het vervolg zal de uitkomst van dit

programma aangegeven worden met een M (dit programma is gemaakt door

J.J.H. Donders), in het vervolg te noemen MARK programma.

In figuur 27 is in het kort de datareduktie procedure uitgezet. Deze

procedure wordt ook toegepast in het programma, waarvan in figuur 28 het

stroomdiagram is gegeven.

MFI TNO ONE
-

PATIENT
ms

350 LVET

300
MEASURING POIN TS

250

CAROTID SIGNAL

200

TIME
150 HEART RATEI i , I. 2JOO ms ~0 500 1000 1500 I I i i i I i i

60 80 100 120 \40 160 180 BPM

ms
mo/SPM350 LVET 1.6

SLOPE
30 1.4

1.2

250 ~.o ONE POINT

0.8 • REPRESENTATION

200 0.6

0.4

15 0.2 LVET130

~
~

I I I iI I I I ms
60 80 100 180 200 220 240 260 280 300

DATA PROCEDURE
Figuur 27: Schematische voorstelling v.d. datareductie procedure. De

LVET wordt gemeten en uitgezet als funktie v.d.polsfrekwen
tie. Door deze punten wordt een lineaire regressielijn bere
kend.Deze lijn wordt als een punt gerepresenteerd in een dia
gram met de helling langs de ene as en de LVET bij een pols
frekwentie van 130 slagen per minuut langs de andere as.
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belastingssituatie
ta e

filter volgens een van
de progranuna's

bereken venster
bepaald door lijnen L1 tim L4

bepaal voetpunt en incisura
volgens een va~ de methoden.

plot die situatie met berekende
tijdstippen op beeldbuis

bereken vensters bij gegeven
voetpunt + 5 samples en
incisura + 10 samples

bepaal voetpunt en incisura
volgens een van de methoden

bereken vensters
bepaald door L1 tim L4

T
rustsituatie of
situatie na belasting

F

filter volgens een van
de programma's

F
~~--------~lees volgende situatie

van DEC tape

bereken gemiddelde tijdsafstand
RF en RI en gemiddelde LVET

Fig. 28. Stroomdiagram van het programma, dat het voetpunt en de
incisura bepaalt bij een aangegeven methode (A of B) en
aangegeven filters.



5.7 Resultaten

Het voetpunt en de incisura worden uit decarotispulsatie met de reeds

beschreven methoden (A en B, hoofdstuk 5.3) en met de reedsgenoemde fil

ters bepaald. De methoden en de filters zijn op de volgende wijze in het

programma opgenomen:

~E~S!~~~_l. De tijdstippen zijn bepaald met methode A, waarbij de bena

derde Ie afgeleide verkregen is met het D3 filter.

~E~SE~~_~. De carotispulsatie wordt gefilterd met het PIP-filter,

waarna programma I volgt •

.~E~SE~~_~' De tijdstippen zijn bepaald met methode B, waarbij de bena

derde 2e afgeleide verkregen wordt met het D3 x D3 filter.

~E~SE~~!_~. De carotispulsatie wordt gefilterd met het PIP-filter, waar

na programma 3 volgt.

~~~;!~~_? De carotispulsatie wordt gefilterd met het BP-filter, waar

na programma 3 volgt.

In deze 5 programma's werden de tijdstippen bepaald uit de met het oog

goedgekeurde slagen.

~E~gE~~~_§' Als programma 4, echter over de slagen die door het fouten

detektie-programma goedgekeurd zijn.

Uit de gevonden tijdstippen worden de volgende lineaire regressielijnen

berekend: (verg. 5.2)

a) LVET = ml x HR + aI' in msec, dit om te kunnen vergelijken met de

uitkomsten die met de hand verkregen zijn.

b) RF = m2 x RR + a2 ' in samples; wordt gebruikt voor verdere informa

tie omtrent de tijdsafstand R-top - voetpunt.

c) RI = m3 x RR + a 3 , in samples; wordt gebruikt voor verdere informatie

omtrent de tijdsafstand R-top - incisura.

Volgens figuur 27 wordt de berekende regressielijn uitgezet als een punt

met op de vertikale as de helling en op de horizontale as de LVET bij HR

van 130, de zgn eenpuntrepresentatie (Beneken e.a., 1973).

Deze verschillende programma's worden eerst beproefd op DATA 8, het re

sultaat is aangegeven in Tabel II.

Op deze data zijn ook nog beproefd het D2 x D2 filter en het D4 x D4

filter, om een benadering te krijgen van de 2e afgeleide.
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Tabel II

LVET SD a! SD RF bij SD a 2 SD -3 RI bij SD a
3 SD -3

bij RR(l30) RR( 130) xlO RR(I30) xlO
msec samples samples

I 206 4 -.79 .04 20 .6 • 13 6 83 2 .35 14

2 199 5 -.77 .05 21 .9 • 15 9 82 2 .37 16

3 199 4 -.82 .04 16 .6 • 12 5 97 2 .34 12

4 202 3 -.80 .03 16 .6 • II 5 78 I .32 II

5 199 3 -.92 .03 17 .2 • 9 10 72 I .34 12

6 203 2 -.78 .02 16 .5 • 12 5 77 2 .34 13

R 205 5 -.84 .05

RD 201 8 -.88 .08

MI 202 5 -.88 .04

M2 200 4 -.85 .04

(SD: standaard deviatie)
Uitkomsten van de berekende regressielijnen (verg. 5.2) voor de
verschillende methodieken toegepast op DATA 8.
I tim 6, uitkomsten van de programma's I tim 6
R , uitkomst van de regressielijn, waarbij het voetpunt en de

incisura bepaald zijn door G.v.d. Roeven.
RD • uitkomst van de regressielijn. waarbij van iedere situatie

in de eerste 3 slagen het voetpunt en de incisura met de
hand bepaald zijn door de auteur.

MI. M2. uitkomsten van het markprogramma
In figuur 29 zijn o.a. de uitkomsten. vermeld in tabel II van de re
gressielijn LVET-RR in de zgn,eenpuntrepresentatie weergegeven.

Ret D2 x D2 filter heeft als coefficienten h,. voor k = -4 .... +4: 4. 4.
L\'

I. -4. -10.-.4. I. 4. 4 (voor de frekwentiekarakteristiek zie figuur 26-5)

Ret D4 x D4 filter he~ft als coefficienten hk voor k = -8 •••• +8: 16.

24.25.20.10}-4,-21,-40.-60,-40.-21.-4.10.20.25.24.16 (voor de frekwentie

karakteristiek zie figuur 26-6).

In figuur 30 zijn bij verschillende belastingssituaties enkele slagen te

zien, waarvan de LVET bepaald is door programma 4.

Gezien de uitkomsten van de punten, zoals die wee~gegeven zijn in Tabel

II. zijn er tussen de programma's 3. 4 en 6 geen afwijkende verschillen

te zien ten opzichte van het punt. bepaald uit de handmeting. De andere

punten liggen verder van het punt. bepaald uit de handmeting. weg.

De programma's 3 tim 6 zijn vervolgens beproefd op de digitale gegevens

van de andere proefpersonen. De programma's I en 2 zijn echter beproefd

als de punten.bepaald door de andere programma's. op eenniet helemaal



42

te verk1aren wijze verschi1den van het punt dat bepaa1d is uit de hand

meting

Voor de andere personen worden de uitkomsten a11een weergegeven ~n de een

puntrepresentatie en niet in tabe1vorm.

Bespreking van de uitkomsten van de digita1e gegevens van de andere

proefpersonen:

DATA 1

LVET(130) SD a 1 SD

214 7 -1.05 .05

220 7 -1.04 .05

220 7 -1.01 .05

H2

7

4

In figuur 29 zijn weer de uitkomsten te zien in de een-punt-representatie.

Ondanks het feit dat voetpunt en incisura rede1ijk goed te bepa1en zijn,

is er toch een grote afstand tussen het handpunt en de punten 1 tim 6.

Aangezien het verschi1 te wijten kan zijn aan het feit, dat de slagen die

met de hand verwerkt zijn, andere zijn dan de slagen verwerkt door de

programma's, zijn door deze1fde waarnemer de eerste vier slagen ook met

de hand verwerkt. De hieruit berekende regressie1ijn wordt in figuur 29

weergegeven a1s het punt H2. Ter verge1ijking is nog de regressie1ijn be

rekend met programma 4, ook over de eerste vier slagen (het punt is in

figuur 29 weergegeven met 7).

Verge1ijking uitkomsten:

De uitkomst van programma 4, berekend over a11e slagen, is ter verge1ij

king erbij gezet. Corre1atiecoefficient van de LVET per slag tussen H2 en

7: 99.0%. Gezien deze uitkomsten mag gezegd worden dat de bepa1ing van

voetpunt en incisura met programma 4 overeenkomt met de handbepa1ing. Het

verschi1 in de andere uitkomsten is waarschijn1ijk te wijten aan een ver

keerde digita1e opname. Het in figuur 31 gep1aatste rondje bij de 1aatste

be1astingssituatie (vo1gens de gegevens) is waarschijn1ijk een situatie

na be1asting, dit omdat het punt ook a1 een afwijking vertoont van de re

gressie1ijn. A1s deze situatie niet meegenomen wordt bij de berekening

van de regressie1ijn, dan 1evert programma 4 het in figuur 29 met 8 aan

gegeven punt op. In figuur 31zijn enke1e slagen aangegeven en de bere

kende regressie1ijnen.

JATA 2

De uitkomsten van de verschi11ende programma's en de handmeting zijn weer

uitgezet in figuur 29. Er is a11een karakteristiek verschi1 in he11ing.

Dit wordt verder besproken bij DATA 5.
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DATA 3

De uitkomsten van de programma's liggen binnen de spreiding van het punt,

berekend uit de metingen met de hand (zie fig.29). De carotispulsatie

geeft duidelijke hellingsveranderingen te zien, en daarom ook duidelijke

maxima in de 2e afgeleiden bij voetpunt en incisura.

DATA 4

De uitkomsten (uitgezet in figuur 32) geven geen eenduidig beeld te iien.

Het voetpunt is enigszins afgerond en geeft daarom geen eenduidig maxi

mum in de 2e afgeleide, terwijl ook de incisura moeilijk te bepalen is.

Met methode 4 is de incisura (zie figuur 33) redelijk goed te bepalen

(zie ook regressielijn RI), terwijl het voetpunt geen goede overeenkomst

met de cegressielijn geeft. Programma 2 geeft als uitkomst een punt in

het spreidingsgebied van het handpunt, echter ten koste van een grote

spreiding (in fig. 32 de grootste cirkel).

In figuur 34 zijn nog enkele voorbeelden te zien van de uitwerking met

programma 3 (heeft een vlak maximum in de 2e afgeleide) en met programma

2. Met programma 2 is de incisura moeilijk te bepalen, omdat de steilste

negatieve helling sterk in tijd kan varieren.

DATA 5

Deze persoon heeft bij hogere belasting een moeilijk te definieren inci

sura (Ook het verschil in MI en M2 in figuur 32 geeft al een aanduiding

dat de LVET moeilijk te bepalen is). In figuur 35 zijn nog enkele slagen

te zien en de bijbehorende regressielijnen, bepaald met programma 4. In

figuur 36 zijn de regressielijnen voor het voetpunt en de incisura uit

gezet, bepaald door het MARK-programma (in fig. 32 MI, dit is genomen

omdat het dichtbij het handpunt ligt) en programma 4. Hierin is te zien

dat alleen de bepaling van de incisura sterk verschilt. Bij de uitkom

sten in figuur 34 is alleen de helling karakteristiek verschillend.

DATA 6

Geeft bij de uitkomsten in figuur 29 ook een verschil in helling te z~en,

hetgeen aan hetzelfde (andere bepaling incisura) te wijten is, als bij

DATA 5 (zie ook RI in figuur 37). In figuur 37 zijn nog enkele slagen

met de bijbehorende regressielijnen te zien.

DATA 7

De punten die met de automatische programma's bepaald zijn liggen binnen

de spreiding van het handpunt. De programma's geven dus ~ gOe:2 bepaling

te zien van de LVET.



44

Voor alle 8 DATA liggen de punten, berekend door progranuna 4 en program

ma 6 binnen elkaars spreidingsgebied (zie ook de figuren 29 en 32). De

detektie van verstoorde slagen werkt in ieder geval voor deze 8 personen

goed.

6. CONCLUSIES

Ongeacht de te gebruiken methode, ~s een goede voorbewerking met zo wei

nig mogelijk technische storingen noodzakelijk.

Uit de resultaten van detektie van de tijdstippen bestaat de indruk dat

de methode met de benaderde 2e afgeleide (methode B) een betere bepaling

geeft van het voetpunt en de incisura dan met de handmethode of met het

analogon van de handmethode (methode A), toegepast op de comp~ter. Als

echter het voetpunt of de incisura niet door een duidelijk hellingsver

andering gemarkeerd worden, dan geeft het analogon van de handmethode

een goede indruk van het resultaat. Het voetpunt wordt b.v. bepaald uit

de maximale positieve helling en het minimum hieraan voorafgaande.

Bij de vergelijking tussen de methode met de hand en de methode ter be

paling van de LVET met de computer, is de vraag in hoeverre het eindre

sultaat van de handmethode betrouwbaar is en dus als norm te gebruiken

is.

Als het digitale signaal in redelijke mate ruis-en storingsvrij is, dan

geeft methode B , toegepast in programma 3, het beste resultaat; is dit

niet het geval dan geeft programma 4 met het laagdoorlaat filter het

beste resultaat.

De detektie van verstoorde slagen werkt redelijk goed, gezien a) de ver

gelijking met de verstoorde slagen die met het oog bepaald z~Jn (hoofd

stuk 4.5) en b) de regressielijnen, bepaald door programma 4 en 6 (zie

hoofdstuk 5.7, Tabel II en de figuren 29 en 32).

Hierin kan nog een verbetering aangebracht worden door een combinatie

van het foutendetektie programma en het programma ter bepaling van de

LVET. In de eerste belastingssituatie wordt een slag gekozen met een

goed voetpunt en een goede incisura en van deze punten wordt uitgegaan

bij het detekteren van de foute slagen. Dan wordt in die situatie voor

alle goede slagen het voetpunt en de incisura bepaald. In de volgende

situatie wordt dan het te verwachten voetpunt en de te verwachten inci

sura berekend en hiervan wordt weer uitgegaan bij het bepalen van de

goede slagen.
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In methode A toegepast in de programma's 1 en 2, kan nog een verbetering

aangebracht worden, door voor de steilste positieve en negatieve helling

een tijdsvenster te gebruiken.

Als er in het signaal een duidelijke hellingsverandering te zien is,

geeft methode Been eenduidig en goed resultaat. De bepaalde regressie

lijn kan afwijken van de met de hand bepaalde regressielijn, wat weer

zijn invloed kan hebben op de PEP en de PWTT.

In ieder geval moeten de methoden toegepast in de programma's 1 tim 4,

nog verder uitgewerkt worden op digitale gegevens van patienten en an

dere normalen.



46

M ex)

<t ..
~

2... n~ ... ...
<t <t
0 0

0
, .. :l- e.. ~-"""'" ... Q.. WI 10) N

G 0 f~oil ~

E % .. •

0 : i -----r---
Q • -! ~

Q 0
CD " III ~

" o' I . " 0

l"

N <t

~ .. ~ a
;q: .., 0 ....
0 "

.. 0... ....
()

E ~ It.. ,..

i
, , , ,
a. • ~

0 0Q...
" o' ~ ...: ~. 0 .

to -r-
~

0
<t M

<t r-

~ 0
0 i=

0 w.. 0 >
" .. .. -I

E'
... ...

0
co 000 0.. ....

0
;:;

I , i : , i 0.. Q • • ! C'l ~
~ '? i CJ;' c::: i• • .--Q)

J:

Figuur 29: Voor de verschillende DATA zijn horizontaal de helling van de re
gressielijn LVET-HR en vertikaal de LVET bij een HR van 130 uitge
zet, De cijfers hebben betrekking op de verschillende programma's.

H uitkomst v.d. bepaling met de handmethode met aangegeven
de spreiding

M uitkomst van het MARK programma
1 tim 6 : uitkomst van de programma's 1 tim 6.

Ook is de spreiding aangegeven van het punt bepaald door programma
4. De spreiding van de punten bepaald door de programma's 3 tim 6
is hieraan ongeveer gelijk. De spreiding v.d. punten bepaald door
de programma's 1 en 2 is ongeveer I~ maal zo groot.
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Figuur 30: Uitgezet zijn de carotispulsatie en de benaderde 2e afgeleide
voor DATA 8. De vertikale strepen geven het gedetekteerde voet
punt en incisura aan, bepaald door programma 4. Onderaan zijn
aangegeven de berekende regressielijnen en de lijnen tussen de
individuele punten. De rustsituatie, het begin van de lijn tus
sen de individuele punten bij een hoog RR-interval of lage HR,
en de situatie na belasting, het einde van de lijn~ worden niet
meegenornen bij de berekening van de regressielijnen.
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Figuur 31: Als fig. 30 voor DATA 1. Bij de carotispulsatie zijn nog als
voorbeeld aangegeven de hulplijnen. die met de hand getrokken
worden ter bepaling van het voetpunt en de incisura. Van
links naar rechts isvoor elke slag als LVET met de hand ge
meten: 82; 78; 54; afgekeurd; 56; 56.
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Figuur 32: Als figuur 29 voor DATA 4 en DATA 5. De grote cirkel bij
DATA 4 is de spreiding van het punt bepaald door programma
2.
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Figuur 34: Voorbeeld van de uitwerking van DATA 4 met enkele andere
programma's.
I) Voetpunt en incisura bij programma 3. In de benaderde 2e

afgeleide is te zien dat er bij het voetpunt geen eendui
dige top is te bepalen.

2) en 3). Voetpunt en incisura bepaald door programma 2.
Hierin is te zien de grote spreiding die optreedt bij de
berekening van de incisura; doordat de steilste negatieve
helling niet eenduidig is te definieren.
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Figuur 35: Ala fig. 30 veer DATA 5.
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Figuur 36: Vergelijking van de regressielijnen RF en RI berekend als funk
tie van het RR-interval. Lijnen 1 zijn bepaald door het MARK
programma (in fig. 32 wordt de regressielijn LVET-HR hiervan
uitgezet als punt MI, deze is genomen omdat dit punt dicht bij
het handpunt ligt). Lijnen 2 zijn bepaald met programma 4.
Vergelijkingen van deze lijnen:

voetpunt, lijn I F = 0.08 x RR
lijn 2 F 0.08 x RR +3

incisura, lijn I I = 0.26 x RR + 44
lijn 2 I = 0.29 x RR + 39

Deze lijnen zijn allen getrokken in het meetgebied.
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Figuur: 37: Als fig. 30 voor DATA 6
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