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Summary

The shape of a blood pressure curve depends substantially on its recording site in

the arterial system. Blood pressure curves recorded in the aorta near the heart are

preferable, but are also most difficult to measure. We will, therefore, try to construct

approximations of aorta curves out of more periferal pressure curves by means of

an inverse filter. We are also curious about the variance of such a filter over

different persons, and to which an extend this variance can be explained by a

number of person-related parameters.

Former arterial models emerged from mathematical research on the physical

properties of bloodvessels and their electrical analogies. By using system identifica

tion we introduce a different approach. This report provides the necessary theory on

spectral analysis, linear modelling and model validation. The software (written in

MATLAB) that was used to investigate several order ARX-models and test person

related dependencies is described. The latter is tested through linear regression for

age, mean heart rate and mean blood pressure as predicting parameters.

The recorded pressure pulsations have no harmonics over 15 Hz. The assumption

of linear models appears to be valid in any case up to 5 Hz, and acceptable

through the range of 5 to 12 Hz. The shape of the (inverse) transfer function as

calculated by cross-spectral analysis is remarkably consistent even over various

recording sites. Its amplitude spectrum is determined by only one dip which varies

in frequency and depth. This consistency cannot be observed so easily in the

models, partially due to the variation in model order, partially due to noise and

artifacts.

Age dependence was tested for one data-set. A significant correlation was found

(p<O,01) which explained about 31 % of the variance. The mean heart rate did not

correlate in the same way for every set. Two very significant correlations (p<O,01)

were found between mean blood pressure and two model parameters that deter

mine the model frequencies. The variations in one of the parameters could be

explained for 68 % and 52 %, while for the other parameter these explaining

percentages were 87 % and 63 %.
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Samenvatting

De vorm van een bloeddrukcurve is sterk afhankelijk van de plaats in het arteriele

systeem. Bloeddrukcurven opgenomen in de aorta vlak bij de hart genieten de

voorkeur, maar zijn tevens het moeilijkst te meten. Daarom willen we proberen om

benaderingen van aortacurven te construeren uit meer perifere bloeddrukcurven,

die gemakkelijker op te nemen zijn, met behulp van een invers filter. We zijn ook

ge"interesseerd in de variantie van zo'n filter voor verschillende personen en in

hoeverre deze variantie te verklaren is met een aantal persoonparameters.

Eerdere arteriele modellen kwamen voort uit mathematisch onderzoek naar de

fysische eigenschappen van bloedvaten en hun elektrisch analogon. Met het

gebruik van systeem identificatie introduceren we een andere aanpak. Dit verslag

geeft de noodzakelijke theorie betreffende spectrale analyse, lineaire modellering en

model validatie. De software (geschreven in MATLAB) die gebruikt werd om

verschillende orde ARX-modellen te onderzoeken en de afhankelijkheid van

persoonparameters te testen wordt beschreven. Dit laatste is getest met behulp van

lineaire regressie met leeftijd, gemiddelde hartslagfrequentie en gemiddelde

bloeddruk als voorspellende persoonparameters.

De gemeten drukpulsaties bezitten geen harmonischen boven de 15 Hz. De

aanname van Iineaire modellen blijkt in ieder geval geldig tot 5 Hz, en acceptabel

voor frequenties van 5 tot 12 Hz. De vorm van de (inverse) overdrachtsfunctie

berekend met kruisspectrale analyse is opvallend consistent, zelfs bij verschillende

registratieplaatsen. Het amplitudespectrum wordt bepaald door een enkele dip die

varieert in frequentie en diepte. Deze samenhang is minder gemakkelijk te zien in

de geschatte modellen, gedeeltelijk ten gevolge van de variaties in de orde van de

modellen, gedeeltelijk ten gevolge van ruis en artefacten.

Op een set data is de leeftijdafhankelijkheid van de modellen onderzocht. De

correlatie heeft een significantie van p<O,01 en verklaart ongeveer 31 % van de

gevonden variantie. De gemiddelde hartfrequentie correleerde niet eenduidig. Met

de gemiddelde bloeddruk trad tweemaal een zeer significante correlatie op (p<O,01)

met twee modelparameters die de modelfrequenties bepalen. De variantie in de ene

parameter kon voor 68 % en 52 % verklaard worden, voor de spreiding in de

andere parameter waren de verklarende percentages 87 % en 63 %.
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1. Inleiding

Ook een medicus baseert beslissingen mede op metingen. Een van de gebruikte

grootheden kan de bloeddruk zijn, uitgezet tegen de tijd. Zo'n bloeddrukcurve bevat

informatie over het hart. De vorm van de curve is echter sterk afhankelijk van de

plaats in het arterieHe systeem waar deze wordt opgenomen.

Een bloeddrukcurve wordt meestal invasief opgenomen aan een van de slagaders

in de bovenarm. Sinds kort is het ook mogelijk om bloeddrukcurven noninvasief te

registreren aan de vinger met behulp van FI NAPRESTM. De curve die in de aorta

vlak bij het hart wordt opgenomen bevat de minst vervormde informatie, maar is

ook het moeilijkst te meten.

Een andere vorm van de curve betekent een andere interpretatie. Nu is de vraag of

we uit een gemeten bloeddrukcurve (bijvoorbeeld met FINAPRES) een benadering

voor de aortacurve kunnen bepalen. We zijn dus ge'interesseerd in een invers

model van een deel van het arteriele systeem.

Er is in het verleden al veel onderzoek gedaan naar modellen van het arteriele

systeem. Het ging er daarbij om een mathematische benadering vanuit de fysische

bouw van het arteriele systeem. Meestal resulteerde dit in een elektrisch analogon

waarbij een invers model vaak achterwege bleef. In dit verslag wordt de fysische

bouw van de bloedvaten gelaten voor wat het is, en wordt het probleem vanuit de

systeemidentificatie benaderd. Er wordt uitgegaan van twee simultaan opgenomen

bloeddrukcurven waartussen zich het onbekende systeem bevindt waarvan de

overdrachtseigenschappen bepaald moeten worden. We bepalen gelijk een invers

model zonder eerst een voorwaarts model te bepalen.
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2. Achterliggende theorie

2.1 Hemodynamica

Hemodynamica beschrijft het dynamische gedrag van bloed. Alhoewel hierover in

dit verslag geen theoretisch model wordt afgeleid, worden hieronder enige grond

beginselen genoemd.

2.1.1 De circulatie

longcirculatie

systeemcirculatie

c
OJ
C
OJ
>

c
OJ
C
OJ
>

fig. 2.1 Schemalische voorstelling van
onze bloedcirculatie.

In fig. 2.1 vinden we een schematische voorstelling

van de circulatie (lit. 1). Het hart pompt periodiek

zuurstofrijk bloed in de arterie!n. De hierbij opgewek

te drukgolf plant zich in de arterien voort en bereikt

via vele vertakkingen de dunste bloedvaten, de

capillairen. De voortplantingssnelheid van de puls

golf is enige malengroter dan de stroomsnelheid

van het bloed (ongeveer 5 m/s tegen 1 m/s). De bij

de werkdruk relatief stevige, elastische wanden van

de arterien spelen hierbij een rol. De voortplanting

van de golf kan dan ook bestudeerd worden zonder

de stroomsnelheid van het bloed mee te nemen.

In de periferie vindt onder andere zuurstof-kooldioxi

de uitwisseling plaats tussen bloed en weefsel. De

venen voeren het zuurstofarme bloed weer terug

naar het hart. Venen kenmerken zich bij de lage

werkdruk door relatief slappe wanden. De drukgolf

wordt vrijwel helemaal in de periferie gedissipeerd.
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2.1.2 Vorm van een bloeddrukcurve

In fig. 2.2 staat een bloeddrukcurve zoals deze in de aorta, vlak achter het hart kan

worden opgenomen (lit. 1). Tijdens de systole contraheert het hart en perst bloed in

de aorta. De systole eindigt met het sluiten van de aortakleppen, herkenbaar aan

de incesuur in de curve. De diastole is de rustperiode van het hart waarin de druk

in het hart eerst snel afneemt en de ventrikels opnieuw gevuld worden, waarna de

volgende contractie plaatsvindt. De kracht en snelheid waarmee het hart bij iedere

slag weer samentrekt is vrijwel constant. Bovendruk en duur van systole varieren

dan ook niet veel per slag. Onderdruk, polsdruk, gemiddelde druk en de duur van

de diastole zijn daarentegen sterk afhanketijk van de hartfrequentie.

Paorta

80

100

120

I
I
I
I
I
I
I

I I

: systole : diastole

bovendruk - - - - - - - -

polsd,,' I
onderdruk - - - -

fig. 2.2 Vorm van bloeddrukcurve in Clona, vlak bij hel hart.

De vorm van de arteriele drukgolf verandert bij het doorlopen van het vaatstelsel

door reflecties van de drukgolf op punten van verschil in elastische wandeigen

schappen, bij splitsingen en aan de periferie (lit. 3). Men kan de vormverschijnselen

beschrijven door de harmonischen van de drukgolf te analyseren (Fourier transfor

matie, zie 2.2.2). We zien dan dat sommige hogere harmonischen in de drukgolf

distaal versterkt worden aangetroffen. Aangezien geen versterking van het vermo

gen plaatsvindt in de bloedvaten, gaat een versterking van de drukgolf gepaard met

een verzwakking van de flowpulsatie. In het algemeen zal de systolische flank

(opslag) iets scherper worden en de diastole iets vlakker. De incesuur kan helemaal

verdwijnen, terwijl door overheersende hogere harmonischen oscillaties" in de golf

kunnen ontstaan, die onterecht voor incesuur kunnen worden aangezien. De ampli

tude van de drukgolf wordt door dit alles distaal versterkt. De bovendruk neemt toe,

de onderdruk iets af. De gemiddelde druk neemt distaal maar weinig af.
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In fig. 2.3 zien we een voorbeeld. Lasance (lit. 6) laat zien dat bloeddrukcurven

nauwkeurig met 10 harmonischen zijn te beschrijven.

aortadruk -------> radiale druk aortadruk ------_.> femorale druk

fig. 2.3 Distale vorrnverandering van !Wee paren simultaan opgenomen bJoeddrukcurven.

2.1.3 Elektrisch analogon van bloedvatenstelsel

Er is in het verleden al veel onderzoek gedaan naar modelvorming van het arteriele

systeem. Dit onderzoek yond echter niet plaats op basis van systeem identificatie.

Vanuit de bouw en werking van het arteriele systeem werd naar een elektrisch

analogon of een mathematisch model gezocht (lit. 2 Vm 5). In de analoge modellen

wordt de bloeddruk met elektrische spanning gemodelleerd en de bloedflow met

stroom. De compliantie van de bloedvaten (volumeverandering bij bepaalde

drukverandering) kan dan als condensator worden weergegeven, de massatraag

heid van het bloed als spoel en energetische verliezen (voornamelijk bij de perife

rie) komen op rekening van niet-verliesvrije impedanties. Een van de modellen is

het 'elastic tapering' model uit fig. 2.4.

flow(t) t
L,.

---~---

::::::;~

'-- ....1.- ~ -'-_---.J

fig. 2.4 Het elastic tapering model is plaalsafhankelijk. Index x is de plaalscompOnenl.

Het hart is hier als (pulserende) stroombron gemodelleerd, maar eigenlijk houdt het

hart het midden tussen druk- en stroombron (lit. 7). De impedantie Zp (p van perife-
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rie) sluit een verliesvrije, lange leiding af die uit LC-segmenten bestaat. De waarde

van spoel Lx (massatraagheid van het bloed) is vrijwel plaatsonafhankelijk, terwijl de

waarde van condensator Cx (compliantie van de bloedvatenwand) distaal in het

algemeen afneemt. Met dit plaatsafhankelijke model kunnen de vormveranderingen

van een bloeddrukcurve al voor een groot deel verklaard worden.

2.2 Analytische transformaties

In deze paragraaf worden drie analy1ische transformaties behandeld voor zover dit

voor het verdere begrip van de theorie nodig is. Voor verdere details en uitleg

verwijzen we naar (lit. 8).

2.2.1 Laplace-transformatie

De definitie van de 2-zijdige Laplace-transformatie luidt:

X(s) = Jx(t)'e-Sl dt
_ex>

(2.1)

Deze integraal hoeft niet te convergeren voor aile waarden van 5, zodat elke functie

x(t) zijn eigen convergentiegebied voor 5 heeft, waarbinnen X(s) bestaat. Voor

fysische signalen (tijdbeperkt en causaal) vormt het convergentiegebied een

halfvlak: Re{s}>a met a<O. We geven nu een paar belangrijke eigenschappen:

d -Lap/ace- s 'X(s)_x(t)
dt

[X('t)dt -Lap/ace- 1_ ·X(s) (2.2)
s

x(t-to) -Lap/ace- e -st••Xes)

x(t)~h(t) -Lap/ace- Xes) 'R(s)

Met deze eigenschappen kunnen differentiaalvergelijking van een systeem eenvou

dig beschreven en bestudeerd worden. Uit die beschrijving voigt een complexe

overdrachtsfunctie, die op zijn beurt met een beperkt aantal polen en nulpunten
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beschreven kan worden, welke we in het complexe s-vlak kunnen visualiseren. Een

voorbeeld van een tweede orde netwerk (nj = nulpunt i, Pi = pool j):

v( t) =.2.. fie t) dt + R· i( t) + L. d i( t)
C dt

yes) = _1_ ·I(s) + R ·I(s) + L·sI(s)
sC

Yes) = R.1 + s·RC + s2·LC = L. II(s - n)
I(s) s ·RC II (s - p)

2.2.2 Fourier-transformatie

(2.3)

Willen we het frequentiegedrag bestuderen, dan stappen we over op de Fourier

transformatie. Fourier-transformatie vormt een speciaal geval van Laplace-trans

formatie namelijk s=jcu=j '2nf:

X(!) = Ix( t) 'e -j2Jrft dt
_00

x( t) = IX(!) 'ej:!"f' df
_00

(2.4)

We beschouwen dan aileen nog de ongedempte frequenties op de imaginaire as

van het s-vlak. De overdracht voor een bepaalde frequentie CUo wordt nu bepaald

door de Iigging van de polen en nulpunten van de Laplace-getransformeerde van

het systeem ten opzichte van het punt s=jcuo op de complexe as. Uit paragraaf 2.2.1

voigt dat de reele as voor fysische signalen altijd in het convergentiegebied valt. De

Fourier-transformatie wordt hiermee automatisch geldig voor aile stuksgewijs gladde

signalen. De Fourier transformatie is de basis voor de spectrale analyse en heeft

een eigen fysische interpretatie die hieronder kort beschreven wordt.

De Fourier-transformatie beschrijft periodieke signalen door een som van cosinus

(cos) termen. De frequenties van deze cos-termen bestaan uit een geheel aantal

malen de grondfrequentie (= 1/periodetijd). Elke cos-term heeft een eigen amplitude

en fase. Wanneer we de amplituden uitzetten tegen de frequentie (I X(f) I tegen f),

dan krijgen we een discreet amplitude-spectrum. De fase van elke term tegen de
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frequentie (arg{X(f)} tegen f) levert het fase-spectrum. IX(f) I2 tegen f noemt men

het vermogen-spectrum.

2.2.3 z-transformatie

Met het tijddiscrete complement van de Laplace-transformatie, de z-transformatie,

worden differentievergelijkingen beschreven en bestudeerd. De z-transformatie is

als voigt gedefinieerd:

X(z) = :E x(kT)·Z-k
k-z-ClO

(2.5)

Met e-sT=z·' (T=sampletijd) wordt een verband gelegd tussen Fourier- en z-transfor

matie. De vraag rijst nu voor welke z bovenstaande machtreeks convergeert.

Analoog aan Laplace wordt het convergentiegebied bij causale, tijdbegrensde

signalen gevormd door het gebied buiten een cirkel: Iz I>a met a<1. Om dit in te

zien kijken we eens hoe het s-vlak visueel getransformeerd wordt naar het z-vlak.

We zien dat s=jw overeenkomt met Iz 1=1 voor f< f·fsamp,e (visualisatie van het

sampletheorema van Nyquist).

s-vlak

1".,

-- ---:-~-r--:--r:-

_.... --1--1--1---:-+--"'--1

~------------~----
- j. i '->5

fig. 2.5 De relatie tussen hel s- en z-vlak.

z-vlak

Punten in het s- en z-vlak kunnen ook analytisch omgerekend worden (T=Tsamp,e):



s = a+j·b Izi = eaT

arg{z} = bT

Inp . a
s = -- + J.-

T T
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(2.6)

Vermenigvuldigen met z-1=e-sT in respectievelijk het z- en s-domein betekent een

tijdvertraging van 1 sample = T seconden in het tijddomein (zie formule (2.2)).

Hiermee zien we hoe differentievergelijkingen eenvoudig naar het z-domein

getransformeerd kunnen worden. Weer een voorbeeld (nj = nulpunt i, Pi = pool j):

ao·y(k) + a1 ·y(k-l) + a2 ·y(k-2) = b i ·x(k-l) + b2 ·x(k-2) ~

ao•Y(z) + a
1

·Z-l Y(z) + a
2

·z-2 y(z) = b
1

·Z-l X(z) + b
2
·z-2 X(z) ~

Y() b ·Z-1 + b ·Z-2 II(z n'
~ = 1 2 = K. -;J
X(z) -a-

o
-+-a-

1
-·z--"'7"1-+-a-

2
·-Z""""-2 ....n'F'"(::-"z---PJ....,.....)

2.3 Spectrale analyse

2.3.1 Periodogrammen

(2.7)

Wanneer we uit een gemeten signaal op enigerlei wijze een benadering van het

vermogen-spectrum berekenen, noemen we het resultaat een periodogram van het

signaal (lit. 9). In fig. 2.6 zien we een aantal typische kenmerken van een

periodogram gestileerd weergegeven.

Allereerst hebben we in de praktijk altijd te maken met een tijdbegrensd signaal

(Twd). Vermenigvuldigen in het tijddomein betekent convolueren in het frequentiedo

mein. Hierdoor worden aile spectrale componenten over fwd=1rrwd naar links en

rechts uitgesmeerd. Spectrale componenten die dichter dan fwd bij elkaar liggen

kunnen hierdoor niet van elkaar onderscheiden worden! Door de keuze van de

vorm van het tijdvenster kunnen we het uitsmeren nog een beetje bijsturen.
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periodogram

=====>

1
1max = lit

1bf=.,.----
, FFT

A{ ..~ll.:
~ ~,

."'.......

fig. 2.6 Een gestileerd periodogram. Hierin zijn een aantal eigenschappen te herkennen.

De volgende stap is het samplen van het signaal met frequentie fsamP1e=1fTsample'

Hierdoor kunnen we geen frequenties hoger dan if sample meenemen. Om aliasing

tegen te gaan, halen we met behulp van een laagdoorlaatfilter aile frequenties

hoger dan if sample uit het signaal voordat we gaan samplen. Aangezien we geen

ideale filters hebben, nemen we de kantelfrequentie van het laagdoorlaatfilter iets

lager.

Ais laatste wordt het periodogram gediscretiseerd, nodig omdat digitale computers

geen continue spectra kunnen onthouden, laat staan ermee rekenen. We drukken

het plaatje van een periodogram af met een resolutie bf=1fTFFT' Analoog met

samplen in het tijddomein is TFFT=Twd net voldoende om aile informatie te behouden.

Visuele interpretaties vereisen echter 'zero-padding'. Zero-padding is het toevoegen

van nullen aan het tijdsignaal zodat TFFT>Twd wordt, en de resolutie van het afge

drukte plaatje (bf) verbetert. De vorm van het spectrum wordt daarbij niet be·invloed.

Bedenken we dat het nemen van de absolute waarde de periodiciteit van een

functie verdubbelt en dat wij de berekende punten visueel minder goed kunnen

interpoleren (lees: interpreteren) dan een wiskundige interpolatiefunctie, dan blijkt

TFFT=4·Twd geen overbodige luxe.

2.3.2 Invloed van tysische signalen

Fysische, gemeten signalen bestaan niet uit zuivere harmonischen. VYe denken

hierbij niet aileen aan ruis. Ook modulatie speelt een belangrijke reI. De hartfreq

uentie is bijvoorbeeld niet zuiver constant, maar varieert iets (frequentie modulatie).

Wanneer een diastole periode wat langer duurt hebben we te maken met fase-
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modulatie. Het niet exact met dezelfde kracht samentrekken van het hart resulteert

in amplitudemodulatie. Vanuit de telecommunicatie is al lang bekend dat modulatie

de spectrale verdeling rond de draaggolf uitsmeert. De manier waarop een frequen

tiebandje rond een spectrale piek wordt opgebouwd, hangt af van de soort modula

tie. Dit is voor ons echter niet interessant aangezien het steeds resulteert in minder

scherpe pieken.

Bij spectrale analyse zijn we geTnteresseerd in AC-eigenschappen. Het is nood

zakelijk om van te voren DC-componenten en Iineaire trends uit de signalen te

verwijderen, aangezien deze het spectrum verstoren, vooral bij lage frequenties.

Een gemeten of berekend periodogram is een toevallige momentopname met arte

facten, hetgeen meestal een onbetrouwbaar, grillig verloop tot gevolg heeft. Er

bestaan echter mogelijkheden om de betrouwbaarheid te vergroten, bijvoorbeeld

'smoothing in de tijd'. Bij deze techniek kiezen we een tijdvenster dat kleiner is dan

de data-Iengte. We schuiven dit tijdvenster nu over de data heen en berekenen van

elk stukje signaal, 'lag' genoemd, apart het vermogenspectrum. Deze spectra

worden uiteindelijk gemiddeld, en uit de spreiding kunnen betrouwbaarheidsinterval

len bepaald worden. In de vorige paragraaf hebben we al gezien dan een kleiner

tijdvenster de resolutie in het frequentiedomein verkleint. Dit bezwaar weegt echter

op tegen het voordeel van een gladder en betrouwbaarder periodogram. Zeker

wanneer we zonder problemen meer data kunnen nemen, aangezien de resolutie

dan niet af hoeft te nemen.

2.3.3 Kruisspectrale analyse

Bij kruisspectrale analyse proberen we een onbekend systeem zo goed mogelijk te

benaderen met een LTI-operator (!ineair !ijdinvariant) (lit. 9). Een filter h(t) met

Fourier getransformeerde H(f) dient aan de volgende twee eisen te voldoen wil hij

het predikaat LTI-operator verdienen:

z(t) = A·x(t) + B·y(t)

z(t) = h(t) ®x(t)

.;:;. H[z(t)] = A·H[x(t)] +B·H[y(t)]

.;:;. z(t-to) = h(t-to)®x(t-to)
(2.8)

Stel nu dat we een gemeten in- en uitgangssignaal x(t) en y(t) hebben. We kunnen

dan elke benadering h(t) van het werkelijke systeem gaan simuleren door het



-11-

ingangssignaal aan te bieden, en een benadering 9(t) berekenen. Het verschil (lees:

de fout) met het werkelijk gemeten uitgangssignaal noemen we het residu. Deze

fout gekwadrateerd, en ge'integreerd over de tijd nemen we als kwaliteitsmaat voor

h(t):

T

~

e:x =~ f Iy( t) - y( t) 1
2 dt

T J,
-~

(2.9)

De 'beste' LTI-operator minimaliseert nu per definitie de waarde ey/. Voor deze

optimale LTI-operator gelden dan de volgende formules:

HoprCf) = :::~~

CyxCf) = Pyx(f)

Jpxx(f) .Pyy(f)

00

(2.10)

CyX noemt men de coherentie, zijnde een op 1 genormeerde graad voor de mate

waarin x(t) en y(t) met elkaar in verband kunnen worden gebracht via een LTI

operator. Ais ICyx(f) I veel kleiner is dan 1, dan wil dit zeggen dat het systeem voor

die frequenties niet als Iineair en tijdinvariant kan worden beschouwd. De coheren

tie kan aileen worden geschat wanneer we smoothing toepassen omdat dan de

geschatte vermogenspectra niet meer gelijk zijn aan het produkt van de afzonder

Hjke Fourier getransformeerden, bijvoorbeeld Pyx(f)~Y(f) ·X*(f). De coherentie wordt

dan berekend door te kijken in hoeverre de spectrale componenten constant zijn

over de verschillende lags. De coherentie is een zeer geschikte grootheid om LTI

operatoren te beoordelen en te vergelijken. Beter dan de fout eyx omdat in het

algemeen geldt:

e ~ e
xy,opl y:r,opl

terwijl (2.11)
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2.4 Modelleren

Met kruisspectrale analyse kunnen we het exacte verband tussen twee signalen

bepalen. Oit verband bevat echter ook toevallige componenten zoals signaal

artefacten, ruis en andere storingen. Met smoothing kunnen we de invloed hiervan

iets verkleinen. Met modelleren gaan we nog verder vereenvoudigen door te

proberen om de essentie van een overdrachtsfunctie in een beperkt aantal parame

ters te vangen. Situatie(persoons-) eigenschappen komen dan tot uitdrukking in een

afhankelijkheid van de parameters, terwijl de modelstructuur hetzelfde blijft.

2.4.1 Modelstructuren

We geven nu een overzicht van een aantal modelstructuren (lit. 10). Deze kunnen

allen uitgebreid worden met meerdere ingangssignalen.

Spectrale analyse

Spectrale analyse wordt vaak betiteld als 'non-parametrische' modelvorm, hoewel

het meestal louter als eerste systeembeschrijving wordt gebruikt, enkel om enig

inzicht in het probleem te krijgen. We kennen beschrijvingen in het tijd- en frequen

tiedomein:

tijd domein:

freq. domein:

yet) = h(t)®x(t) +n(t)®e(t)

Y(!) = H(!) 'X(!) +N(!) 01.

met e( t) witte ruis

met A = var{e(t)}
(2.12)

Oit zijn in principe tijdcontinue beschrijvingen, maar zoals we gezien hebben in 2.2

hebben ze ook tijddiscrete tegenhangers.

Polynoom modellen

Oit zijn discrete modellen op basis van de z-transformatie. Ze zijn eenvoudig op te

schrijven met behulp van de volgende twee notaties:

A(z) = aO+aloz-l+a2oz-2+ ... +anooz-na ; na = orddA(z)}
A(z)ox(k) = ao

ox(k)+a
1
ox(k-1) +a2

0 x(k-2) + ... +anoox(k-na)

Het meest algemene polynoom model luidt dan als voigt:

(2.13)
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A(z)-y(k) = B(z) -x(k-n )+ C(z) -e(k)
F(z) k D(z)

(2.14)

Hierbij stelt e(k) witte ruis voor en representeert nk de interne vertraging van het

systeem. Tussen de polynomen A, B, C, D en F enerzijds en de discrete versies

van H(f) en N(f) (uit formule (2.12)) anderzijds bestaat de volgende relatie:

H(z) = B(z)
A(z) -F(z)

en N(z) = C(z)
A(z) -D(z)

(2.15)

door in het algemene polynoommodel een of meerdere polynomen 1 te nemen,

krijgen we andere modelstructuren, elk met hun eigen naam (zie formule (2.16)).

A(z)y(k) = B(z)-x(k-nk)+e(k)

A(z)y(k) = B(z)-x(k-nk) +C(z)-e(k)

1
A(z)y(k) = B(z)-x(k-nk)+_-e(k)

D(z)

A(z)y(k) = B(z)-x(k-nk) + C(z) -e(k)
D(z)

y(k) = B(z) -x(k-nk)+e(k)
F(z)

y(k) = B(z) -x(k-nk) + C(z) 'e(k)
F(z) D(z)

ARX-model (auto regressie)

ARA£4X-model (auto regr./moving average)

ARARX-model (generalised least squares)

ARARMAX-model (extended matrix)

DE -model (output error)

BJ (Box-Jenkins)

Zoals aan de verkorte schrijfwijze valt af te leiden, is het implementeren van

dergelijke filters niet moeilijk. Onthoud de laatste paar samples, vermenigvuldig ze

met de juiste coefficienten, tel de waarden op boel en we hebben de volgende

output. Lineaire transversale filters werken op dit principe. Aileen de snelheid kan

voor problemen zorgen.

Toestandsruimte beschriiving

We introduceren een (fictieve) interne toestandsruimte v(t). Deze methode wordt

veel gebruikt om differentiaalvergelijkingen te simuleren. Van deze beschrijving

bestaat wederom tevens een tijddiscrete versie. De A, B, C, D en K uit de volgende

formules representeren matrices en geen polynomen. Oplossingen voor deze

matrices zijn overigens nooit uniek.
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= A 'v( t) +B 'x(t) +K .e(t)}
tijdcontinu

= C·v(t) +D 'x(t) +e(t)
(2.17)

v(k+1) = A'V(k)+B'X(k)+K.e(k)} ...
tlJddlscreet

y(k) = C·v(k) +D 'x( k) +e(k)

Voor de tijddiscrete beschrijving bestaat er een eenduidig verband met H(f) en N(f)

uit formule (2.12). In... staat voor een identiteitsmatrix van orde nv.

H(z) = C·(z·]nv-At1·B+D

N(z) = C'(z']nv-At1'K+]ny

2.4.2 Berekening van modelparameters

We gaan uit van het volgende model:

yet) = H(f)·x(t) + N(f)'e(t)

(2.18)

(2.19)

Dit model willen we benaderen met H(z) en N(z). H(z) en N(z) bestaan uit de

polynomen van de vorige paragraaf. Voor het ARX-model geldt bijvoorbeeld

H(z) = B(z)/A(z) en N(z) = 1/A(z). Voor de eenvoud beschouwen we het systeem

even als tijdcontinu. De coefficienten optimaliseren we dan volgens het volgende

criterium (lit. 11) (we hebben data voor 0<1<t1):

We kunnen dit criterium ook in het frequentiedomein formuleren:

11 11 P (f) _ IH(f) 1
2 .p (f)

min I Pec(f) df = min I n° ~ 2 xr df
A. iii -11 A. N -11 IN(f) I

(2.20)

(2.21)

Deze formule laat goed zien hoe we uit in- en uitgangssignaal Aen N berekenen.
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Wat we niet goed zien is welke fout we in H minimaliseren. Daartoe schrijven we de

formule nog een keer om:

n

min J{( [H(f) 12 - IH(f) [Z). P:X(f) + I~(f) 12 } df
A, N -n IN(f) 1

2 IN(f) 1
2

(2.22)

We zien nu dat we de absolute fout in het overdrachtspectrum minimaliseren via

een weegfunctie Pxx(f)/ I N(f) 1
2

• In woorden: we proberen het model vooral goed te

fitten op de frequentiegebieden waar veel signaal zit en weinig ruis.

We kunnen de weegfunctie be"invloeden door een prefilter L(f) (lit. 11). Hiermee

filteren we het in- en uitgangssignaal alvorens een identificatie uit te voeren. Het

gevolg is dat het model tevens goed gefit wordt op de frequentiegebieden die we

met L(f) aangeven:

L(f) 'y( t) = H(f)' L(f) 'x( t) + N(f) ·e( t)

yet) = H(f)·x(t) + N(f) ·e(t)
L(f)

N(f) vervangen door N(f)
L(f)

(2.23)

Wanneer we de kwaliteit van een model met behulp van bodediagrammen beoor

delen moeten we bedenken dat de frequentie-as logaritmisch wordt weergegeven.

Dit impliceert dat bijvoorbeeld het gebied van 1-10 Hz 10x zo veel spectrale

componenten bevat als het gebied van 0,1-1 Hz, terwijl beide visueel even groot

zijn. Om dit te compenseren nemen we dan I L(f) 1
2 = 1/t. Een Iineaire frequentie-as,

welke meestal gebruikt wordt bij het beschouwen van harmonischen, behoeft geen

correctie.

2.4.3 Inverse filters

Wanneer we de werkelijke overdrachtsfunctie H(f) van een systeem kennen, dan

berekenen we de inverse overdrachtsfunctie volgens H-1 (f) = 1/H(f). Hebben we een

modelbenadering H(f) dan is het niet verstandig om hieruit de inverse te berekenen,

aangezien we geen uitspraak kunnen doen over het residu, zijnde de gemaakte
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fout. Ook de modellering van de ruis wordt anders. In fig. 2.7 zien we hoe we een

invers model berekenen door in- en uitgangssignaal te verwisselen. We dienen er

echter wei voor te zorgen dat we een causaal systeem hebben. x(t) en y(t) dienen

dan ook in de tijd ten opzichte van elkaar te worden verschoven.

X(I)

output error model

ruis

y(l) X(I)

Input error model

ruis

t--..,----- Y(I)

N"e,(I) N2 'e2 (1)

Nj·e1 y-H·x N~ 'e2

~ -j
= = y-H 'x

y-H·x
~ -j

ej = e2
y-H 'x

Nj N,
, ,

min e; min e:;
1'1. ~ (j-'.N,

fig. 2.7 Een invers filter bepalen we door in- en uilgangssignaal Ie verwisselen.

2.5 Model validatie

Dit is het moeilijkste deel van systeemidentificatie, daar het meestal niet om een

eenvoudige kwantitatieve afweging gaat, en er een compromis moet worden

gezocht tussen verschillende aspecten van het model.

2.5.1 freguentiegedrag

Om te beginnen kunnen we het frequentiegedrag van het model bekijken (I H(f) I en

arg{H(f)} tegen f), en vergelijken met dat verkregen met spectrale analyse. H(f)

moet de essentiele eigenschappen van het kruisspectrale verband karakteriseren.
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2.5.2 polen!nulpunten beeld

De plaatsing van de polen en nulpunten gebruiken we vooral om de orde van een

model te beoordelen. Een stabiel systeem vereist allereerst dat aile polen binnen de

eenheidscirkel liggen. Wanneer een nulpunt dicht bij een pool ligt, dan heffen ze

elkaars werking vrijwel op (zero-pole cancellation; zie ook paragraaf 2.2.2 en 2.2.3).

De orde van het model is dan dus te groot.

Voor een pool Z=Z1 geldt dat de impulsresponsie h(t) de volgende term heeft

(T=TsamPle):

z - p ·e ja
1 -

(2.24)
Inp
--r' ah(t):: Re{C'e sJ

"} :: K'e 'cos(-t+8)
T

We zien dat a een maat is voor de frequentie (frequentie = aI(T·2rr)) en peen

maat voor de invloed van de pool op de impuisresponsie (demping :: In (p)/T). Hoe

dichter de pool bij de eenheidscirkel ligt, des te kleiner de demping en dus hoe

groter de invloed op het gedrag van het filter is. In fig. 2.8 zien we hoe de Iigging

van de polen van invloed zijn op het frequentiegedrag. De curven zijn genormeerd

op een DC-versterking van 1. De invloed van de nulpunten is precies tegengesteld:

spiegel de curven in de lijn H(f)=1. We zien dat een complex geconjugeerd pool

paar in een overdrachtsfunctie een bepaalde frequentie kan versterken. Bij een

complex geconjugeerd poolpaar uit het s-domein treedt dit verschijnsel ook op,

maar pas vanaf een bepaalde demping. Een complex poolpaar vormt een laagdoor

laatfilter. De hoge frequenties worden door een poolpaar uit het z-domein echter

minder verzwakt dan door een poolpaar uit het s-domein. De invloed van polen en

nulpunten uit het z-domein verschilt dus iets van die van hun tijdcontinue tegenhan

gers uit het s-domein.

Aangezien de hoek van een poollnulpunt een maat is voor de frequentie (0 rad ~ 

o Hz; rrrad ~if samPIJ kunnen we beoordelen welke polen!nulpunten van invloed zijn

op een bepaald frequentiegebied. Vallen er polen!nulpunten buiten het signaalbe

reik, dan wordt er ruis in de systeemdynamica gemodelleerd en is de orde te groot.
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reele pool : z=p complex poolpaar : z.,.=p-e i
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fig. 2.8 De invloed van de Jigging \'an de polen op het frequentiegedrag.

2.5.3 Simulatie

Wanneer we het model berekend hebben kunnen we een ingangssignaal aan

bieden, het uitgangssignaal berekenen en dit vergelijken met het gemeten uit

gangssignaal. Deze test is natuurlijk het zwaarst voor data die niet bij de iden

tificatie is gebruikt. De gemiddelde kwadratische fout kunnen we als beoordelings

maat nemen. Tevens kunnen we aan de vorm van het verschilsignaal zien waar het

model de meeste moeite mee heeft.

Het verschilsignaal vormt in het ideale geval de gekleurde ruis N(f) -e(t) uit fig. 2.7.

We weten dus niet hoe dit verschilsignaal er in het ideale geval uit moet zien. Het

streven om het verschilsignaal bijvoorbeeld zo wit mogelijk te maken is dus

ongegrond. We zijn dan niet aileen de dynamische eigenschappen van het systeem

in H(f) aan het vangen, maar ook ruis en toevallige fouten. We krijgen dan wei een

betere modellering voor een bepaalde dataset, maar niet voor het werkelijke

systeem.



-19-

2.5.4 Residuen

Vandaar dat we het ruisspectrum apart modelleren. Het verschilsignaal tussen

model en meting (voor een bepaalde dataset) moet nu zo goed mogelijk op N(f)

worden gefit. Om dit te kunnen beoordelen berekenen we uit het verschilsignaal

een benadering van het theoretische signaal e(t). Dit heet het residu, en mag wei

wit worden verondersteld. De gemiddelde kwadratische waarde van e(t) nemen we

als kwaliteitsmaat. Uitgezet tegen verschillende modellen levert dit een 'Loss

function' die we willen minimaliseren.

Serekenen we het residu met dezelfde data waarmee we het model hebben

berekend, dan zal de Loss-function bij een hogere orde automatisch afnemen,

terwijl het model het onbekende systeem niet beter hoeft te beschrijven. Een

correctie hiervoor levert 'Akaike's final prediction error' (FPE):

1 +nlN .FPE = '(Loss-fullctLOn)
I-nIN (

n =#11l0deIParameters)

N =# data -punten
(2.25)

Ondanks deze correctie daalt de FPE meestal iets bij een model met meer parame

ters. Een modelkeuze mag dan ook niet op een marginale verbetering van de FPE

gebaseerd zijn.

Er zijn n6g twee soorten tests die we op de residuen kunnen loslaten. Seide geven

gemiddelde correlaties tussen een lag en een aantal in de buurt liggende lags. Er

worden daarbij tevens betrouwbaarheidsintervallen van 99% geplot. Ligt een corre

latiefunctie hierbinnen, dan mogen we veronderstellen dat er geen correlatie aan

wezig is.

Met het bepalen van de autocorrelatiefunctie kunnen we de witheid van het residu

testen. Hier moet echter niet te veel nadruk op gelegd worden wanneer we vooral

ge"interesseerd zijn in de systeemdynamica. We dienen dan meer aandacht te

besteden aan de tweede test: de kruiscorrelatie met het ingangssignaal. Deze wordt

zowel voor positieve als negatieve lags uitgevoerd. Correlatie met negatieve lags

kan duiden op 'output feedback' of een te kleine vertragingstijd. Voor positieve lags

geeft de correlatie aan of er nog informatie in het ingangssignaal zit die niet door

het model wordt benut.
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2.5.5 Modelonzekerheid

De naam 'modelonzekerheid' is ietwat misleidend daar hieruit afgeleid zou kunnen

worden dat het werkelijke model binnen de modelonzekerheid ligt, terwijl deze

veronderstelling volstrekt ongegrond is. Wat we wei doen is, we verdelen het

signaal net als bij spectrale analyse in 'lags', bepalen van elke lag de modelpara

meters en kijken naar de spreiding in die waarden. De modelonzekerheid geeft met

andere woorden aan hoeveel de parameterwaarden kunnen varieren wanneer we

een andere dataset gebruiken (bijvoorbeeld van dezelfde proefpersoon).

De modelonzekerheid heeft verschillende verschijningsvormen:

- Bij spectrale analyse kunnen we een ruisspectrum schatten:

(2.26)

- De tweede presentatievorm bestaat uit het berekenen van de coherentie,

bijvoorbeeld uit het ruisspectrum:

= 1 - IPyx(f)!2 = 1 - Ie (f)!2
P (f).p (f) yx

y)' .0:

(2.27)

- Ais derde kunnen er betrouwbaarheidsintervallen worden aangebracht rond het

frequentie- en fasespectrum.

- Ook de plaatsing van de polen en nulpunten kunnen van betrouwbaarheidsinter

vallen worden voorzien. Beschrijft een pool/nulpunt de systeemdynamica, dan

zal deze over de verschillende lags vrijwel gelijk blijven en zodoende kleine

betrouwbaarheidsintervallen bezitten.

Ruisspectra, coherentie en betrouwbaarheidsintervallen rond frequentieverloop zijn

min of meer absolute, modelonafhankelijke presentaties welke geschikt zijn om te

beoordelen in hoeverre het systeem Gberhaupt lineair gemodelleerd kan worden.

Betrouwbaarheidsintervallen rond polen en nulpunten geven daaren~egen een

relatieve presentatie, geschikt om de bruikbaarheid van een bepaald model in te

schatten.
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2.6 Lineaire regressie

Met behulp van lineaire regressie onderzoeken we het verband tussen twee of

meer variabelen (lit. 12). We maken hierbij een onderscheid tussen twee soorten

variabelen:

- Onafhankelijke variabelen (x) kunnen otwel gekozen worden, otwel aileen

gemeten en niet be'invloed worden. Voorbeeld: de leeftijd van een patient.

- Veranderingen in onafhankelijke variabelen hebben invloed op de afhankelijke

variabelen (y). Voorbeeld: de vorm van een bloeddrukcurve is gemiddeld

genomen afhankelijk van de leeftijd.

Met lineaire regressie zoeken we nu een optimale functie f(x):

(2.28)

Merk op dat de onafhankelijke en afhankelijke variabelen niet verwisseld mogen

worden, omdat met

x=g(y)+£x

niet geldt dat f en 9 elkaars inverse zijn (vergelijk eyx uit formule (2.11)).

Stel we nemen voor f(x) de volgende functie:

(2.29)

(2.30)

met bo..b2 schattingen van de werkelijke waarden, en E het verschil tussen model

en metingen. We noemen dit een Iineaire regressie omdat we bo..b2 constant

veronderstellen. De hoogste macht van x bepaalt de orde van het model. Ais

criterium voor het berekenen van de optimale b's nemen we de 'least squares

estimate' (vergelijk formule (2.20)):

n. ~.,

mm L..J £;
bJ ;=1

(2.31)

Met het criterium uit formule (2.31) luidt de oplossing voor een 1e orde regressie:



-22-

(2.32)

b =-y-bxo I

2.6.1 Correlatiecoefficient

Wanneer we een model berekend hebben, moeten we dit nog valideren. We letten

daarbij op de orde van het model en op de spreiding in de £'s. Bij eerste orde

regressies staat ons hiervoor een kwantitatieve grootheid tot de beschikking, de

correlatiecoefficient (vergelijk coherentie, formule (2.10)):

(2.33)

Hoe dichter I rxy I bij 1 Iigt, des te dichter de punten (Xi' Yi) bij een rechte lijn vallen.

Als I rxy I klein is, dan wil dit zeggen dat de spreiding in de £'s groot is en/of de

(eerste) orde niet correct is. Het wi! dus niet zeggen dat X en Y ongecorreleerd zijn!

Visuele inspectie kan aanleiding geven tot het proberen van een hoger orde model.

Uit de correlatiecoefficient kunnen we ook schatten in hoeverre de regressie

verklarend is. Nemen we

n = aantal samples

2 variQ/ltie in e.Sy.JC = I

2 variantie in Y jSy =

dan blijft

2

Sy,x n-1 (1 ") 1-r2_ = __. -r- -
S2 n-2

y

van de variantie onverklaard door de regressie, en wordt

(3.34)

(2.35)
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n-l 2 n-l 2 1 21--·(1-r) = _·r -_ - r
n-2 n-2 n-2

van de variantie wei verklaard door de regressie (lit. 16).

2.6.2 Significantietest

(2.36)

De correlatiecoefficient r wordt berekend uit gemeten samples en is een schatting

van de werkelijke waarde p. Er is dus een kans dat we als uitkomst een correlatie

coefficient r vinden, terwijl er in werkelijkheid geen correlatie bestaat (p=O). Wan

neer we de kansverdeling van Y benaderen met een normale distributie kunnen we

voor p=O de kansverdeling van r bepalen. Deze verdeling hangt nog at van het

aantal samples n.

Met n sampleparen (Xj'Yi) hebben we (n-2) vrijheidsgraden. Met (n-2) vrijheidsgra

den is de kans dat er absoluut geen correlatie bestaat kleiner dan a%. indien de

berekende correlatiecoefficient groter is dan ra %. Deze grenscorrelaties ra % zijn

getabelleerd in (lit. 16) voor 1%, 2%, 5% en 10% bij verschillende vrijheidsgraden

(n-2). Wanneer een berekende correlatiecoefficient boven ra% ligt, spreken we van

een 'signiticantie van p<u%'. Deze test wordt in de literatuur ook wei 'testing the

nul-hypothesis p=O' genoemd.
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3. Software implementatie

De theorie uit hoofdstuk 2 komt tot leven met de gerealiseerde software. De

programma's zijn geschreven in MATLAB. MATLAB is een mathematisch rekenpak

ket op basis van een interpreter, en steunt volledig op een optimaal gebruik van

vectoren en matrices. Naast '386MATLAB' is er gebruik gemaakt van de 'signal

processing toolbox' en vooral de 'system identification' toolbox.

3.1 Mogelijkheden software

Met de geschreven software kunnen we modellen van overdrachtsfuncties bepalen

van een set datafiles. Deze datafiles dienen twee kolommen met gelijktijdig

opgenomen bloeddrukken te bevatten die in ASCII-karakters zijn weergegeven. Van

elke datafile worden de modelparameters apart berekend en omgezet naar een

representatie in polen en nulpunten. Wanneer we de polen en nulpunten van de

afzonderlijke files tegelijk op het scherm weergeven, kunnen we kijken of er

clustering optreedt, hetgeen op een verband duidt. Hierna wordt het verband tussen

leeftijd, gemiddelde hartslagfrequentie en gemiddelde bloeddruk enerzijds, en

frequentie en demping van de polen en nulpunten anderzijds onderzocht. Ais

laatste kunnen we uit aile berekende modellen een gemiddeld model bepalen en dit

op de datafiles uittesten.

3.2 Opbouw en gebruik software

MATLAB is geen programmeertaal bij uitstek, maar biedt via m-files (tekstfiles met

extensie m) toch de mogelijkheid tot het vastleggen van complexe rekenprocedures.

M-files zijn een soort batchfiles met MATLAB commando's die bij uitvoering een

voor een aan de interpreter worden aangeboden. Met behulp van dergelijke files is

de programmastructuur uit bijlage 1 ontstaan. Laten we F_NAME, BAT_ALLM en

CHDELAY even buiten beschouwing, dan zien we 5 hoofdprogramma's die van een

aantal procedures gebruik maken. Aile m-files zijn rijkelijk voorzien van commentaar
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en van een functie heading met een korte beschrijving van de werking. De te

volgen werkwijze wordt nu kort besproken. Hierbij komen de hoofdprogramma's

vanzelf aan bod. Voor een correcte interpretatie van de uitvoer verwijs ik naar

paragraaf 2.5.

3.2.1 Voorbereiding

De twee simultaan gemeten bloeddruksignalen dienen in een ASCII-file te staan in

twee kolommen met integers. De eerste kolom representeert het uitgangssignaal

van het te bepalen (inverse) model, de tweede kolom het ingangssignaal. De

signalen moeten vrij zijn van artefacten die de modelbouw kunnen verstoren. Het is

dan ook goed de signalen van te voren te inspecteren en te corrigeren.

Wanneer we een aantal data~files hebben, zetten we die in een aparte directory

waar later ook aile modelinformatie naartoe wordt geschreven. Vervolgens maken

we een file F_NAME.M aan. Hierin staat informatie over de files in een bepaalde

directory. In fig. 3.1 vinden we een overzicht van de variabelen die F_NAME moet

bevatten. Wanneer we nu iets met een bepaalde set datafiles willen doen, dienen

we louter F_NAME uit de betreffende directory naar de directory te copieren waar de

hoofdprogramma's staan.

1/100;
'c:\ml\ruudje\maastr\';
0.25;
, aorta' ;

= 'radial';

name = [
'ma318a'
'ma318b'
'ma320a'
'ma628a'

] ;
Tsample =
datadir =
scale =
site1
site2

Na dit voorbereidend werk starten

we MATLAB op en roepen PREPARE

aan. PREPARE registreert de informa

tie per file. We krijgen van elke file

maximaal 30 sec op het scherm te

zien met het verzoek een schatting

te maken van de gemiddelde hart- fig. 3.1 Per set data-files maken we een file F_NAME.M aan.

slagfrequentie. Na deze te hebben

ingevoerd bepaalt PREPARE de gemiddelde bloeddrukken en wordt er gevraagd naar

de leeftijd van de proefpersoon. Als laatste bepalen we met MIN_DIFF de interne

vertragingstijd van het systeem (zie 3.3.1). Deze tijd wordt onder andere gebruikt

om de kwadratische fout zonder model te berekenen. Een negatieve vertragingstijd

duidt op een invers model.
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AI deze data wordt weggeschreven naar de file INFO.DAT. MATLAB kan data helaas

aileen wegschrijven in zijn eigen MATLAB-formaat, hetgeen de data-files voor

andere gebruikers vrijwel onfeesbaar maakt.

3.2.2 Modellen berekenen

Met ALLMODL berekenen we een model voor aile files die in F_NAME staan. We

zetten in variabele MODEL het aantal polen en nulpunten (MODEL = [#polen #nulpun

tenD, in MODEL_NAME de filenaam zonder extensie waar het model naartoe moet

worden geschreven en roepen ALLMODL aan. Aile datafiles worden nu een voor een

nagegaan.

De bij identificatie gebruikte vertragingstijd, de verschuiving van in- en uitgangssig

naal ten opzichte van elkaar, heeft grote invloed op de modelparameters. De

optimale vertragingstijd blijkt modelafhankelijk te zijn, vandaar dat deze als eerste

wordt berekend (zie paragraaf 3.3.2). Hierna worden het DC-niveau en de lineaire

trend uit het signaal geelimineerd. Ais laatste voorbereiding voeren we het signaal

door een pre-filter om vooral de nadruk te leggen op het voor ons interessante

frequentiegebied tussen 0,5 en 12 Hz. Het betreft hier een eerste orde Butterworth

filter.

Het optimale ARX-model wordt nu bepaald en omgezet naar polen en nulpunten.

Het model wordt gesimuleerd om de gemiddelde kwadratische fouten met en

zonder model te kunnen vergelijken. Aile berekende informatie wordt tenslotte

weggeschreven naar de file «MODEL_NAME)).mod (zie bijlage 2).

3.2.3 Modellen bekijken

Een berekend model bekijken we met SEEMODL. Allereerst plotten we het gemid

delde model (zie paragraaf 3.3.4). Om elke pool!nulpunt wordt een ovaal getrokken

waarbinnen de po!en!nulpunten van de afzonderlijke files zich bevinden. We kunnen

zo in een oogopslag een indruk krijgen over de spreiding over de datafifes. De

orientatie van deze ovaal is echter niet bepaald en zal dus altijd evenwijdig aan de

horizontale of verticale as lopen.
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Vervolgens zetten we de gemiddelde kwadratische fout, de verbetering van de

gemiddelde kwadratische fout en de FPE (Aike's final prediction error) uit tegen de

files. Hierna gaan we de polen en nulpunten van het model apart af.

Voor elke pool/nulpunt plotten we allereerst de plaatsen en betrouwbaarheidsinter

vallen van de per file berekende polen/nulpunten. Voor de frequentie en de

demping van elke pool/nulpunt wordt apart de correlatie met leeftijd, gemiddelde

hartfrequentie en gemiddelde bloeddruk van het ingangssignaal getest. Voor elke

test worden de grootheden tegen elkaar uitgezet, en wordt er een Iineaire regressie

uitgevoerd.

Het gemiddelde model en de resultaten van aile regressies worden tezamen

weggeschreven naar de file ccMODEL_NAME».end (zie bijlage 2).

3.2.4 Modellen testen

Het gemiddelde model kunnen we op een paar willekeurige of aile afzonderlijke

datafiles testen met TESTMODL. Het is daarbij mogelijk om het gemiddelde model

voor elke file iets aan te passen door een of meerdere regressies mee te nemen.

Van elke file wordt de gemiddelde kwadratische fout met en zonder model bere

kend en vergeleken.

3.2.5 Resterende programma's

BAT ALLM

Met BAT ALLM kunnen we automatisch een aantal modellen achter elkaar bereke

nen. De modellen en modelnamen zetten we in BAT_ALLM zoals in fig. 3.2 is

aangegeven. Hierna roepen we gewoon BAT_ALLM aan.

CHDELAY

Het kan voorkomen dat we met SEEMODL erachter komen dat een enkele file een

grote uitschieter vertoont in bijvoorbeeld de kwadratische fout of de plaats van een

pool of nulpunt. Dit kan erop wijzen dat het gebruikte algoritme (zie 3.3.2) een

slechte vertragingstijd heeft opgeleverd. Deze vertragingstijd kunnen we voor die
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% 'models' bevat de te berekenen modellen
models = [

lO 'ilO';
1 1 'ill';
2 2 'i22'i
2 3 ' i2 3' i
3 2 ' i32 ' i
3 4 'i34';

] i

% bepaal het aantal te berekenen modellen
[num mdl col] = size(models);
% ga-modellen nu een voor een bepalen
for mdl index = l:num mdl

% bepaal orde en naam van het volgende model
% '0 + ... ' converteert van ASCII naar integer
model = 0 + models(mdl index,l:2);
model name = models(mdI index,3:col);
% bereken de parameters-van het volgende model
allmodl

end % for mdl index = l:num mdl- -

fig.3.2 Mel BAT_ALLM kunnen we een aanlal modellen achIer elkaar berekenen.

betreffende file met CHDELAY veranderen. We belichten dan wat meer kanten van

het model welke de validatie van een bepaalde vertragingstijd moet verbeteren.

3.3 Resterende algoritmen

3.3.1 Berekening minimale kwadratische fout

Bij het berekenen van de kwadratische fout tussen twee signalen speelt de Iigging

van die signa/en ten opzichte van elkaar een grote rol. Een optimale verschuiving

minimaliseert de fout. Met MIN_DIFF zoeken we naar een optimale vertragingstijd

binnen ±20 samples. Zolang de gemiddelde kwadratische fout afneemt proberen we

de volgende vertragingstijd. Vinden we binnen ±20 samples geen optimum, dan

wordt er een 'warning' gegeven.

3.3.2 Bepalen optimale vertragingstijd

Er is geen eenduidig criterium voor de keuze van de vertragingstijd die bij de
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identificatie gebruikt wordt. Uit het met kruisspectrale analyse berekende ruisspec

trum kunnen we de coherentie berekenen. Deze verandert wei iets bij veranderende

vertragingstijd, maar er is geen duidelijk optimum aan te wijzen. Uit het faseverloop

bij lage freguenties van de geschatte overdrachtsfunctie kunnen we de interne

vertragingstijd van het systeem bepalen. Vreemd genoeg leverde deze vertragings

tijd echter geen optimaal model.

De kruiscorrelatie tussen residu en ingangssignaal voor negatieve lags bleek een

redelijk goed criterium op te leveren. Nadeel is de benodigde rekentijd en de

moeilijke automatisering van de keuze. De benodigde rekentijd was ook het nadeel

bij een criterium op basis van de kwadratische fout bij simulatie. Het beste compro

mis leverde de FPE. FPE en gemiddelde kwadratische fout nemen bij voldoende

hoge modelorde vanaf een bepaalde vertragingstijd niet noemenswaardig meer af.

Bij lagere modelorden is er zelfs sprake van een echt minimum. MATLAB biedt een

procedure die snel een grove indicatie van de FPE berekent voor een aantal

vertragingstijden. Vandaar het volgende algoritme op basis van de FPE.

Het algoritme gaat uit van de vertragingstijd zoals die met PREPARE is bepaald. We

gaan er nu vanuit dat de optimale vertragingstijd binnen -10 en 0 samples van deze

initiele vertragingstijd ligt. De vertragingstijd kan aileen negatief zijn, omdat een

positieve vertragingstijd het systeem niet-causaal maakt. Vanuit de initiele vertra

gingstijd verlagen we de optimale vertragingstijd zolang de grove indicatie van de

FPE 20% groter is dan het minimum van de berekende set FPE's, of de volgende

vertragingstijd een verbetering van meer dan 20% geeft. Op die manier kiezen we

voor etke file een optimale vertragingstijd.

3.3.3 Arrangeren polen en nulpunten

Aile polen worden in een matrix POLE bewaart, aile nulpunten in een matrix ZERO.

Hierin staat elke file een rij tot zijn beschikking waarin aile polen respectievelijk

nulpunten achter elkaar staan. Bij het berekenen van het gemiddelde model, en de

spreiding van die poten/nulpunten worden aile polen/nulpunten uit een kolom geacht

bij elkaar te horen. Daarom arrangeren we de polen/nulpunten voor elke file op

eenzelfde manier met ARRANGE: de comptexe paren vooraan naar afnemende hoek

en de reele polen/nutpunten achteraan naar oplopende waarde.
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Dit kan niet voldoende blijken te zijn wanneer er twee polen/nulpunten zijn die voor

de ene file een optimaal model leveren wanneer ze complex zijn en voor de andere

file een optimaal model opleveren wanneer ze beide reeel zijn. Dit wordt zichtbaar

wanneer we de spreiding van de betreffende gemiddelde polen/nulpunten bekijken.

We dienen de matrix dan met de hand bij te werken! Met enige kennis van MAT

LAB en de commando's uit fig. 3.3 is dit echter niet zo'n probleem.

% laadt o.a. directory in
f name
%-laadt b.v. model 'i32' in
eval(['load ' data_dir 'i32.mod']l
% verander nu de variabelen 'zero' en/of 'pole'

I
% schrijf het gewijzigde model weer weg
eval(['save ' data_dir 'i32.mod num_files model error pole zero gain delay'])

fig. 3.3 We kunnen een model eenvoudig laden, veranderen en weer wegschrijven.

3.3.4 Berekening gemiddeld model

Bij het berekenen van het gemiddelde model worden aileen de modellen meegeno

men die bij simulatie een verbetering van de gemiddelde kwadratische fout te zien

geven. De polen/nulpunten van deze modellen worden aan MEAN_PZ aangeboden.

Deze bepaalt allereerst of een pool/nulpunt als complex of reeel beschouwt moet

worden. Wanneer meer dan de helft van de meegegeven modellen de betreffende

pool/nulpunt een reele waarde toekent, worden louter deze reele polen/nulpunten

gemiddeld. In het andere geval worden aileen de complexe pool-/nulpuntparen

meegenomen bij de middeling. In beide gevallen wordt de spreiding in de gemid

delde pool/nulpunt berekend en weggeschreven als een standaard deviatie.
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4. Resultaten

Er is een zevental sets met datafiles bekeken. De resultaten staan in bijlage 3 tot

en met 9, op naam van de computer-directory waarin ze waren ondergebracht.

Hierin staan ook de specifieke kenmerken van de betreffende set. Een aantal

hiervan vinden we terug in onderstaande tabel.

tebel 4.1 Een aantal karakteristieke kenmerken van de datasets. '# patient.' geeft het aantal patienten aan. De

samplefrequentie is in Hz, de resolutie in mmHg en de globale duur in seconden.

FIN_BRA MAASTR TOULOUSE SANDIEGO JOINER10 JOINERSO CARO

uitgang brachiaal aorta aorta aorta aorta aorta aorta

ingang vinger radiaal vinger radiaal femoraal femoraal radiaal

# files 25 9 4 37 9 15 23

# patient. 25 1 2 1 1 1 1

leeftijd 22-65 61 61 46

fsample 50 100 100 100 100 50 100

resolutie 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

duur 10 24 15 36 36 72 36

4.1 Indeling van de biilagen

Elke bijlage bevat zeven overzichten die hieronder kort omschreven worden.

Kenmerken

Dit overzicht bevat onder andere de volgende algemene informatie over de set

datafiles:

De pJaatsen waar de simultane bloeddruksignalen zijn opgenomen.

Het aantaJ datafiles waaruit de set bestaat.

Het aantal personen waarvan deze files afkomstig zijn.

De leeftijdsbereik van de personen.
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- De frequentie waarmee de signalen zijn gesampled.

- Het aantal millimeters kwikdruk dat een eenheid in een datafile voorstelt. Met

andere woorden: de factor waarmee we de (integer)waarden in de datafiles

moeten vermenigvuldigen om de bloeddruk in mmHg te krijgen.

- Een ruwe schatting van de gemiddelde duur van de datafiles.

Verder vinden we onder deze kop de specifieke kenmerken van deze set.

Keuze gemiddeld model

Hierin wordt uitgelegd hoe we tot de gekozen orde van het gemiddelde model zijn

gekomen.

Gemiddeld model

Het gemiddelde model dat uit de datafiles is bepaald wordt weergegeven in polen,

nulpunten en static gain. De locatie in het z-vlak met de standaard deviatie, de

frequentie en de demping worden numeriek gegeven (formule (2.24)). Voor simula

ties kunnen ook de filtercoeHficienten voor een transversale filter van pas komen.

Simulatie resultaten

Deze resultaten matrix bevat de uitkomsten van de modelsimulaties. Per model

vinden we in de eerste kolom het aantal files dat geen verbetering in de gemiddelde

kwadratische fout bij simulatie te zien gaf ('#insf). De kolommen 2 tot en met 4

geven de gemiddelde final prediction error (FPE), de gemiddelde kwadratische fout

bij simulatie en de gemiddelde verbetering van die gemiddelde kwadratische fout.

De kolommen 5 tot en met 6 geven het resultaat van de simulatie van het gemid

delde model zonder afhankelijkheden mee te nemen; in kolom 5 de gemiddelde

kwadratische fout bij simulatie van het gemiddelde model en in kolom 6 de gemid

delde verbetering van die gemiddelde kwadratische fout. Aile fouten zijn uitgedrukt

in mmHg2
• Het optimale model is vet gedrukt.

De gemiddelde kwadratische fout bij simulatie blijft uiteindelijk de meest interes

sante grootheid aangezien we hieraan kunnen zien hoe groot de uiteindelijke fout in

de benadering van de bloeddrukcuNe is. Vooral de fout bij simulatie van het gemid

delde model vertelt iets over de uiteindelijke bruikbaarheid van het resultaat. De

wortel uit deze grootheid geeft een grove indicatie van de gemiddelde fout.
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Correlatiematrix

Van elke pool/nulpunt is het Iineaire verband tussen frequentie en demping

enerzijds, en leeftijd (I), gemiddelde hartfrequentie (h) en gemiddelde bloeddruk (p)

anderzijds onderzocht. De regressies met de hoogste correlatiecoefficienten staan

in de kolommen opgesomd. Ook hier zijn de resultaten van het optimale model vet

gedrukt. Onder de tabel zien we het resultaat van de significantietesten voor 1% en

5% in de vorm van de grenscorrelatiefactoren (paragraaf 2.6.2). De significante

correlaties van het gemiddelde model worden opgesomd. Bij de berekening van het

percentage variantie dat door de correlatie wordt verklaard, wordt de benadering ,-2

niet gebruikt omdat het aantal samples n vaak te klein is.

Polen(nulpunten beeld gemiddeld model

De plaatsen van de polen en nulpunten in het z-vlak worden tezamen met 95%

betrouwbaarheidsintervallen (2 standaard deviaties) voor reeel en imaginair deel

weergegeven. De orientatie van deze ovaal is echter niet bepaald en loopt dus altijd

evenwijdig aan de horizontale of verticale as. Het geheel geeft een snelle indruk

van het model.

Freguentieverloop gemiddeld model

De stippellijn toont het frequentieverloop van het optimale (gemiddelde) model. De

getrokken Iijn representeert het spectrale verband van een van de files. Hiervoor is

getracht een file te selecteren waarvan het kruisspectrale verband zo goed mogelijk

door het gemiddelde model wordt gekarakteriseerd.

4.2 Aigemene kenmerken

Kenmerken:

De meeste files zijn op 100 Hz gesampled. Toch blijkt dit achteraf niet wenselijk

aangezien de druksignalen geen harmonischen boven de 15 Hz bezitten. De extra

meegenomen ruis door hogere samplefrequentie hindert de modelbouw.

De coherentie geeft aan in hoeverre het gerechtvaardigd is een lineair, tijdinvariant

model te gebruiken zoals we hier gedaan hebben. Volgens Taylor (lit. 13) kan het

arteriEHe systeem bij de mens van ongeveer 0-12 Hz als Iineair en tijdinvariant

beschouwd worden. In dit frequentiegebied liggen de belangrijkste harmonischen
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van het bloeddruksignaal. Boven de 12 Hz ligt het signaalvermogen meestal onder

de ruisdrempel en is de coherentie laag. Tot ongeveer 5 Hz is de coherentie hoog

(>0,95). Tussen de 5 en 12 Hz varieert de coherentie sterk, doch is meestal groter

dan 0,75.

Modelkeuze:

De meeste modellen zijn gekozen op basis van de final prediction error (FPE) en

de gemiddelde kwadratische fouten bij simulatie. Het voordeel is dat deze kwali

teitsmaten in getallen zijn uit te drukken en dus eenduidig met elkaar vergeleken

kunnen worden. Toch blijven de verschillen vaak klein en is het moeilijk een

overtuigend optimaal model te vinden.

Gemiddeld model:

Alhoewel de plaatsen in het arteriele systeem waar de bloeddrukcurven zijn op

genomen niet voor iedere set gelijk zijn, verwachten we enige mate van samenhang

in met name de frequenties. De orde van het gekozen model is hier echter nogal

sterk op van invloed. Opvallend is dat de spreiding van reele polen en nulpunten in

het algemeen groter is dan die van de complexe paren. Een mogelijke verklaring is

dat een verandering in de locatie binnen het complexe vlak bij complexe paren een

grotere invloed op het frequentiegedrag heeft dan bij reele polen/nulpunten.

Simulatie resultaten:

De FPE (final prediction error) daalt vaak niet meer noemenswaardig vanaf een

bepaalde modelorde. Dit geeft dan een goede indicatie voor de modelorde. De

waarde zelf is echter niet rechtstreeks een maat voor de kwaliteit van het model,

aangezien de FPE te sterk afhangt van de soort signalen. De FPE van JOINER10

is bijvoorbeeld een factor 10 kleiner dan die van MAASTR, terwijl laatstgenoemde

duidelijk betere modellen oplevert. De curven van JOI NER1 0 Iiggen gewoon al dicht

bij elkaar, waardoor de gemiddelde kwadratische fout en de FPE klein worden.

Correlatiematrix:

De correlatiecoefficienten van TOULOUSE blijken theoretisch geen significantie te

hebben. Ze worden dan ook niet meegenomen in de beschouwingen maar zijn voor

de volledigheid toch toegevoegd.

Er is maar 1 set waarbinnen de leeftijden van de personen sterk varieren, namelijk
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FIN BRA. Oit terwijl bij hogere leeftijd de stijfheid van de vaten toeneemt (lit. 14),

waardoor een verandering van de overdrachtsfunctie te verwachten is richting

hogere modelfrequenties.

De vorm van de bloeddrukcurve is in het algemeen weJnlg afhankelijk van de

hartfrequentie (lit. 12). We verwachten dan ook niet dat de overdrachtsfunctie

afhangt van de hartfrequentie.

Tot slot is de relatie met de gemiddelde bloeddruk onderzocht. Bij een hogere

bloeddruk zetten de arterien verder uit, waardoor de rek afneemt (lit. 15). We

verwachten dat deze grotere stijfheid tot uiting komt in een toename van de

systeemfrequenties.

Freguentieverloop gemiddeld model:

Voor de meeste files zien we een oscillatie in het spectrale verband zitten. Oit is het

gevolg van smoothing met een tijdbeperkt window (zie fig. 2.6). De lengte van het

tijdwindow varieert per file en is gelijk genomen aan de gemiddelde periodetijd van

de hartslag genomen.

4.3 Bruikbaarheid gemiddeld model

We zien dat met aile gemiddelde modellen een verbetering te behalen valt van

ruwweg een factor 4. Hierbij zit een uitschieter naar boven (MAASTR met een

factor 27) en een uitschieter naar beneden (JOINER50 met een factor 1,6). Bij deze

laatste liggen de signalen zonder model al dicht bij elkaar, waardoor maar een

kleinere verbetering mogelijk is. De grootte orde van de gemiddelde kwadratische

fout Iigt rond de 11 mmHg2
, met twee uitschieters naar beneden (MAASTR met

2,4 mmHg2 en JOINER10 met 0,8 mmHg~ en een uitschieter naar boven (TOU

LOUSE met 17 mmHg~. De fout van de per file optimale modellen is ruwweg de

helft van de fout van het optimale model. Met goede correlaties is een gemiddelde

kwadratische fout van ordegrootte 5 dus het best haalbare.

Maar hoe zit het met de samenhang tussen de verschillende sets? Wanneer we de

spectrale verbanden van 0-15 Hz bekijken, dan zien we dat we 6 van de 7 sets

kunnen karakteriseren met een enkele dip rond de 5 Hz. Vooral de diepte van deze
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dip varieert.

Deze dip heeft een complex nulpuntenpaar tot gevolg. De frequentie ligt tussen de

3 en 5 Hz, behalve bij FIN_BRA (8,7 Hz). Bij de polen zien we een complex paar

dat iets laagfrequenter is (1,8-2,8 Hz). Voor MAASTR, JOINER50 en CARO worden

ze zelfs 0 HZ (reele polen). Aileen MAASTR heeft daarnaast nog een 'hoogfre

quent' poolpaar van 13 Hz. Dit paar zorgt ervoor dat het frequentieverloop na de

dip weer terugkeert naar 1. Het is mogelijk dat deze polen ook in andere sets

bepaald zouden kunnen worden, maar de ruis verhult hier de signalen boven

12 Hz.

4.4 Persoonafhankelijkheid

Leeftijd:

De karakteristieke 'dip' in het frequentiegedrag van de overdrachtsfunctie wordt

grotendeels gemodelleerd met een complex geconjugeerd nulpuntenpaar. Binnen

FIN_BRA (de enige set met varierende leeftijden) wordt 31 % van de variantie in de

frequentie van dit nulpuntenpaar verklaard met de leeftijd. Deze correlatie is zeer

significant (p<1 %). Zoals verwacht neemt de frequentie toe met de leeftijd.

Gemiddelde hartfrequentie:

CARO en JOINER50 geven significante correlaties (p<1 %) met de hartfrequentie.

JOINER50 is een set met zeer vlakke spectrale verbanden die in het gemiddelde

model geen aanleiding geven voor een complex geconjugeerd paar. De correlatie

met de demping van het nulpunt voorspelt een kleinere demping bij hogere

hartfrequentie wanneer we JOINER50 bekijken (42 % verklarend), terwijl de set

CARO grotere demping vertoont bij toenemende hartfrequentie (27 % verklarend).

Deze tegenstelling wijst niet op een daadwerkelijk verband.

Gemiddelde bloeddruk ingangssignaal:

Er treden significante correlaties op bij 3 sets te weten MAASTR, SANDIEGO en

JOINER10. Aile drie vertonen ze correlaties met de frequentie van pool 1/2. De

correlatie uit JOINER10 heeft echter een kleinere significantie (p<5 %) en vertoont

een afname in frequentie bij toenemende bloeddruk. Dit in tegenstelling tot

MAASTR, SANDIEGO en de literatuur die toenemende systeemfrequenties
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voorspellen bij hogere bloeddruk. MAASTR en SANDIEGO vertonen een significan

tie van p<1 % voor hun correlaties met de frequenties van zowel pool 1/2 als

nulpunt 1/2. MAASTR 68 % respectievelijk 87 % van de variaties in frequentie. Voor

de set SANDIEGO zijn deze percentages respectievelijk 52 % en 63 %.
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5. Conclusies

Het juist interpreteren van een periodogram vereist kennis omtrent de manier

waarop deze tot stand komt. Met name de invloed van smoothing, zero-padding en

lineaire trends is van belang.

MATLAB is als interpreter-taal een krachtig gereedschap van bewezen betrouw

baarheid en met veel functies. Ais programmeeromgeving schiet MATLAB soms

tekort in bewegingsvrijheid. We noemen onder andere de grafische uitvoer die

aileen op hoog niveau te sturen is, het ontbreken van de mogelijkheid om data

anders dan in MATLAB-formaat (onleesbaar voor anderen) weg te schrijven en het

ontbreken van een compiler.

Doordat MATLAB op hoog niveau werkt, kan de gebruiker overspoeld worden met

mooie output, bijvoorbeeld in de vorm van plaatjes. Men dient zich echter goed in

de achterliggende theorie te verdiepen teneinde de uitvoer goed te interpreteren.

Tevens zijn enkele default waarden en algoritmen voor sommige toepassing niet

ideaal.

De ordegrootte van Aike's final prediction error (FPE) blijkt vaak een bruikbare

grootheid te zijn, doch het simpelweg minimaliseren van de FPE zoals MATLAB

doet levert soms extreme modelparameters op.

De verschuiving van in- en uitgangssignaal ten opzichte van elkaar in de tijd blijkt

van invloed op de modelparameters. Een schatting van de interne vertraging van

het fysische systeem blijkt niet voldoende. Toch is een bruikbaar algoritme gevon

den op basis van een ruwe schatting van de FPE.

Tot 5 Hz blijkt een Iineair tijdinvariant model zeker gerechtvaardigd. Van 5 tot 12 Hz

balanceert deze veronderstelling soms op het randje. Bij hogere frequenties ligt het

signaalvermogen meestal onder het ruisniveau. Samplen met meer dan 50 Hz is

dan ook niet wenselijk.

Hoewel de opnameplaatsen van de drukpuls in het arteriele systeem nogal verschil-
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len, tonen de kruisspectrale analyses sterke overeenkomsten. Aile spectra worden

gekarakteriseerd door een enkele 'dip' rond de 5 Hz die in frequentie en diepte

varieert. De orde van het optimale model is niet voor elke set gelijk. Vandaar dat de

modellen in eerste instantie niet veeJ overeenkomst lijken te vertonen. Nadere

bestudering levert echter toch overeenkomsten, met name in de nulpunten, welke

de karakteristieke 'dip' grotendeels vertolken. Met deze data kunnen we echter niet

spreken van een eenduidig optimaal model!

De persoonafhankelijkheid is getest met leeftijd, gemiddelde hartfrequentie en

gemiddelde bloeddruk van het ingangssignaal. Voor zover de leeftijdafhankelijkheid

getest kon worden leverden de regressies een significante correlatie op (p<1 %) die

31 % van de opgetreden variantie in nulpuntenfrequentie verkJaart. De systeemfre

quentie neemt toe met de Jeeftijd.

De regressies met de gemiddelde hartslag Jeverden weliswaar twee maal een

significante correlatie op, maar de correlaties bleken tegengesteld van teken, en

duiden daarmee niet op een eenduidig verband.

De regressies met de gemiddelde bloeddruk leverden drie significante correlaties

met de frequenties van de polen en nulpunten op; een maal p<5 % en twee maal

p<1 %. De correlatie met significantie p<5 % had echter een tegengesteld teken.

De andere twee correlaties voorspellen toenemende systeemfrequenties bij hogere

bloeddruk en verklaren 68 % en 52 % van de variantie in poolfrequentie en 87%

respectievelijk 63 % van die in nulpunten frequenties. Het handelt hier om een

longitudinale correlatie (correlatie binnen een enkele persoon).
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Biilage 1 De programmastructuur

prepare

L> min diff(p) = [p,opt_error,delay]

L> delaLsi(p,delay) = p

> build_mo(model,p,name,init_delay) = [th,error,delay]

L>delaLsi

L> min diff

L>delaLsi

> th2pz(model,th) = [pole,zero,gain]

L> arrange(zp) = arr_zp

seemodl

> mean_pz(num_pz,pz) = pz_m

> pzsdpl(zepo,sd,w,mark1,mark2) = confid

> spreidingO

t > show_pz(sign,sd,num_files,info_str,pz) = confid

L> pzsdpl

> dependpl(xdata,ydata,xlabl,ylabl,mainlabl,yconf) = regr_coef

> dependpl

chdelay

> show_mod(model,p,name,delaLno_mdl,delay) = [th,error,delay]

C>delaLSi ..
> min diff

L>delaLsi

> th2pz

L> arrange

testmodl

L> choose_d(regr,pz,Tsample) = [freq,abs~
L> min diff

L>delaLsi
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Biilage 2 De informatie-files

filenaam

f name.m

info,dat

"name».mod

"name».end

variabele

name

Tsample

data dir

scale

site1

site2

info(f,:)

num files

model

error(f,:)

pole(f,:)

zero(f,:)

gain(f,:)

delay(f,:)

pole_m(p,:)

zero_m(p,:)

gain_m

p_regr(p,:)

z_regr(p,:)

model

inhoud variabele

=Iijst met ASCII data-files

=1/(sample frequentie)

=directory met aile data

=mmHg van 1 integer eenheid uit data-file

=plaats waar eerste kolom in opgenomen (uitgang)

=plaats waar tweede kolom is opgenomen (ingang)

=[Ieeftijd <hartfreq> <P_output> <PJnput> delay]

=aantal ASCII data-files

=[#polen #nulpunten Tsample]

=[<error"2 no-model> <verbetering error2> <FPE>]

<np/p,> <sd, >
=

<np/p,> sd{Re}+sd{lm}> <np/P2> <corr(sd{Re},sd{lm})>

=[(static gain) sd{static gain}]

=[(optimale delay-tijd)]

<np/p,> <sd,> 0 0
=

<np/p,> sd{Re}+sd{lm}> <np/P2> 0

= [(static gain) sd{static gain}]

Bevat resultaten van de regressie : y =C,·x + C2 , corr(x,y) =Ca=
Deze regressie levert rij-vector C(1,1:3).

Voor elke pool/np is nu een rij gereserveerd. De rijvectoren C staan

hier achter elkaar. Steeds eerst de regressie met de frequentie van

pool i, dan de regressie met de demping van pool i. Hiervan staan

weer achter elkaar de afhankelijkheden met leeftijd, hartslag en

bloeddruk ingangssignaal. Dus:

[C(freq p/np i,leeftijd) C(demping p/np i,leeftijd) ...

C(freq p/np i,hartslag) C(demping p/np i,hartslag) ...

C(freq p/np i,bloeddruk) C(demping p/np i,bloeddruk)]

=[#polen #nulpunten Tsample]

met: f =ASCII data-file index

p =pool- dan wei nulpunt-index

"name» =modelnaam
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Bijlage 3 Resultaten FIN BRA

Algemeen:
plaatsen
aantal files
aantal personen
leeftijd
samplefreq.
resolutie
globale duur

: vinger arterie --> arterie brachialis
: 25
: 25
: 22 - 65 jaar
: 50 Hz
: 0,5 mmHg
: 10 sec

De coherentie ligt tot ongeveer 8 Hz op zo'n 0,98. Er verschijnt dan een duidelijke
dip tot pakweg 15 Hz. Boven de 17 Hz zit aileen nog ruis, ddch de geschatte
coherentiefunctie neemt weer toe.

Tot zo'n 3 Hz is de overdrachtsfunctie voor aile files vrijwel gelijk aan 1. Er voigt
dan een karakteristieke dip die zowel wat frequentie als diepte betreft per persoon
varieert.

De FPE is relatief hoog, hetgeen duidt op een weinig verklarend model. We zien
een vrij groot verschil in de gemiddelde kwadratische fout tussen optimaaJ model
per file en het gemiddelde model. Dit zien we terug in de grote spreiding van de
twee nulpunten. De frequentie van nulpunt 1/2 wordt daarentegen voor 31 % ver
klaard door een leeftijdafhankelijkheid die significant te noemen is (p<1 %).
FIN_BRA is de enige set waarin de leeftijd van de proefpersonen varieert.

Modelkeuze:
We zien de FPE bij oplopende orde gestaag dalen. Blijkbaar is de FPE in dit geval
geen geschikte grootheid om een model op te selecteren. Bekijken we modellen
met een constant aantal nulpunten, en varieren we het aantal polen, dan blijken de
modellen met 2 polen eruit te springen met een minimale gemiddelde kwadratische
fout.

De simulaties van gemiddelde modellen met 2 nulpunten geven iedere keer een
goed resultaat, hetgeen aanleiding is voor 2 polen en 2 nulpunten te kiezen, hoewel
de gemiddelde kwadratische fout en de FPE niet optimaal zijn.
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Gemiddeld model:

locatie 1 st. deviatie frequentie demping

pool 1+2 0.591 1: 0.132·i 0.060 + 0.057·i 1. 75 Hz -25.0

nulpunt 1+2 0.271 ;t 0.530·i 0.272 + 0.245·i 8.73 Hz -26.0

I static gain I 1.252 0.011

y(k) = 0.3072·x(k) 0.1741·x(k-1) + 0.1063·x(k-2) +
1.1664·y(k-1) - 0.3576·y(k-2)

Simulatie resultaten:

optimale parameters per file gemiddeld model

model #inst <FPE> <err> <verb> <err> <verb>
#p #n

1 0 2 12 16.65 3.0 22.80 2.2
1 1 0 1.1 4.76 11.8 11.85 4.0
1 2 0 0.63 3.44 19.2 11.11 4.4
1 3 0 0.58 3.37 21.4 10.62 4.5

2 1 0 0.51 3.58 17.7 11. 46 4.3
2 2 0 0.42 3.22 20.5 10.98 4.4
2 3 0 0.33 3.20 22.5 11. 44 4.4
2 4 0 0.31 3.27 23.4 11.25 4.6
2 5 0 0.29 3.19 23.5 11. 07 4.4
2 6 0 0.28 3.03 24.3 16000 0

3 1 0 0.30 4.35 16.4 12.75 3.8
3 2 0 0.26 3.53 20.1 10.62 4.3
3 3 0 0.24 3.45 20.8 11.72 4.4
3 4 0 0.19 3.34 20.9 10.73 4.6

4 1 0 0.21 3.76 18.5 11.37 4.3
4 2 0 0.19 3.43 21.5 10.31 4.5
4 3 0 0.18 3.23 22.1 12.25 4.4
4 4 0 0.15 3.05 23.1 10.42 4.6
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Correlatiematrix·

~
polen nulpunten

#p #n nr. maximale correlatie nr. maximale correlatie
freg demping freg demping

1 0 1 P 0.42
1 1 1 1 0.14 1 P 0.41
1 2 1 P 0.20 1/2 1 0.55 1 0.61
2 1 1/2 h 0.07 h 0.25 1 P 0.27
2 2 1/2 P 0.17 1 0.52 1/2 1 0.59 b 0.38
2 3 1/2 h 0.17 h 0.15 1/2 1 0.65 h 0.29

3 P 0.18
2 4 1/2 h 0.31 h 0.21 1/2 P 0.42 h 0.25

3/4 P 0.49 1 0.57
3 1 1/2 P 0.63 P 0.04 1 1 0.28

3 P 0.55
3 2 1/2 h 0.26 1 0.34 1/2 1 0.42 h 0.31

3 h 0.05
3 3 1/2 h 0.18 1 P 0.05 1/2 1 0.41 h 0.58

3 1 0.27 3 h 0.49
3 4 1/2 h 0.38 1 0.25 1/2 1 0.59 1 0.31

3 1 0.23 3/4 h 0.39 h 0.52
4 1 1/2 1 0.42 P 0.51 1 1 0.56

3/4 h 0.36 1 0.48
4 2 1/2 1 0.57 h 0.20 1/2 1 0.50 P 0.36

l:
3/4 h 0.31 h 0.68

3 1/2 P 0.44 1 0.15 1/2 1 0.45 1 0.54
3/4 P 0.32 h 0.62 3 1 0.18

4 1/2 P 0.45 h 0.21 1/2 1 0.27 1 0.31
3/4 h 0.21 h 0.34 3/4 h 0.32 h 0.56

significantie van p<1 % vanaf r=O.51
frequentie nulpunt 1/2 voor 31 % verklaard door leeftijd

significantie van p<5 % vanaf r=0.40
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Bijlage 4 Resultaten MAASTR

Aigemeen:
plaatsen
aantal files
aantal personen
leeftijd
samplefreq.
resolutie
globale duur

: arterie radialis --> aorta
:9
: 1

: 100 Hz
: 0,25 mmHg
: 24 sec

In het algemeen liggen de signalen uit MAASTR tot zo'n 15 Hz boven de ruisgrens.
MAASTR heeft dan ook de beste coherentiefuncties. Tot 10Hz is de coherentie
groter dan 0,95, van 10-15 Hz rond de 0,75 en daarboven daalt de coherentie tot
ongeveer 0,25.

Aangezien elke file vrij veel samples bevat, kiest het algoritme voor een langer lag
window. De resolutie in het frequentiedomein neemt dus toe met als gevolg dat we
een wat grilliger verloop zien van onder andere de coherentiecurve. De signalen
laten ook wat hoogfrequentere ruis zien in vergelijking met FIN_BRA. Waarschijnlijk
komt dit door de hogere samplefrequentie (100 Hz t.O.v. 50 Hz).

De gemiddelde kwadratische fout is zowel voor het optimale model per file als voor
het gemiddelde model klein (!). De clustering van de polen en nulpunten is ook
prima (behalve nulpunt 3). Het frequentieverloop voIgt tevens goed het spectrale
verband.

De variantie in de frequentie van pool 1/2 wordt voor 68 % verklaard met een
significantie p<1 %. De variantie in de frequentie van nulpunt 1/2 wordt zelfs voor
87 % verklaard met een significantie p<1 %. De betreffende twee nulpunten liggen
vlak bij de eenheidscirkel en hebben dus een grote invloed. De demping is vrijwel
constant. Een zeer goede correlatie dus!

Keuze gemiddeld model:
Vanuit de polen/nulpunten plaatjes Iijken 3 polen optimaal. Het aantal nulpunten is
dan 2 of 3. Kijken we naar de FPE, dan zien we die vanaf 3 polen nauwelijks meer
afnemen. De FPE is hier dus wei bruikbaar en 3 polen Iijkt dus optimaal. De
betrouwbaarheidsintervallen voor [3 3] zijn kleiner dan voor [3 2]. Ook de fouten bij
simulatie nemen verder af. [3 4] levert 2 nulpunten die boven de 12,5 Hz Iiggen,
hetgeen duidt op een te hoge orde. [3 3] lijkt dus het optimale model.

Het visuele verband tussen de spectrale overdrachtsfunctie en de overdrachts
functie van het model is vrij aardig tot 10Hz.



-49-

Gemiddeld model:

locatie 1 st. deviatie frequentie demping

pool 1+2 0.496 ± 0.540' i 0.060 + 0.079·i 13.18 Hz -31.1
pool 3 0.888 0.014 -11.9

nulpunt 1+2 0.857 :!: 0.286·i 0.026 + 0.054·i 5.11 Hz -10.2

I nulpunt 3 ~-O.360

I
0.442

II
!fu"'P1e I -102.2 I

I static gain 0.013I 1. 009

y(k) = 0.4457·x(k) 0.6035·x(k-l) + 0.0883·x(k-2) + 0.1310·x(k-3) +
1.8805·y(k-l) - 1.4188·y(k-2) + 0.4773·y(k-3)

Simulatie resultaten:

optimale parameters per file gemiddeld model

model #inst <FPE> <err> <verb> <err> <verb>
#p #n

1 0 0 1.3 34.28 1.9 33.58 2.0
1 1 0 0.25 11. 80 8.0 11.71 6.9
1 2 0 0.20 4.29 17.1 4.81 14.2

2 1 0 0.12 5.04 13.2 5.13 12.1
2 2 0 0.093 1.58 45.2 1. 93 36.5
2 3 0 0.10 2.76 30.6 2.98 23.3
2 4 0 0.091 2.17 54.3 2.61 24.4

3 1 0 0.079 6.71 10.0 7.74 8.7
3 2 0 0.069 2.96 22.4 3.69 17.5
3 3 0 0.067 1. 75 44.8 2.43 27.0
3 4 0 0.064 1.37 49.2 2.26 29.6
3 5 0 0.060 1.26 53.3 2.14 31.0

4 1 0 0.082 6.08 10.4 5.93 10.7
4 2 0 0.064 1.61 39.1 2.34 30.1
4 3 0 0.063 1. 38 45.9 2.20 31.1
4 4 0 0.065 1. 39 49.3 2.25 30.1
4 5 0 0.059 1.25 56.9 2.05 33.3
4 6 0 0.057 1.15 62.9 1.98 30.0

5 2 0 0.061 2.76 27.3 3.29 20.0
5 3 0 0.066 1. 77 42.6 2.41 26.9
5 4 0 0.062 1.45 45.6 2.36 27.9
5 5 0 0.056 1.33 51.8 2.19 29.9
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Correlatiematrix:

Imod., I
polen nulpunten

#p #n nr. maximale correlatie nr. maximale correlatie
freq demping freq demping

1 0 1 h 0.83
1 1 1 P 0.73 1 P 0.80
1 2 1 h 0.48 1/2 P 0.93 P 0.72
2 1 1 P 0.58 1 P 0.91

2 P 0.95
2 2 1 h 0.21 1/2 P 0.93 P 0.84

2 h 0.77
2 3 1/2 h 0.22 P 0.72 1/2 P 0.96 P 0.71

3 P 0.53
2 4 1 h 0.78 1/2 P 0.95 P 0.87

2 h 0.69 3 h 0.41
3 1 1/2 h 0.50 P 0.56 1 P 0.91

3 P 0.56
3 2 1/2 h 0.66 P 0.65 1/2 P 0.89 h 0.14

3 h 0.28
3 3 1/2 P 0.85 b 0.60 1/2 P 0.94 b 0.59

3 P 0.48 3 P 0.19
3 4 1/2 P 0.67 P 0.64 1/2 P 0.55 h 0.12

3 h 0.48 3/4 P 0.94 h 0.62
4 1 1/2 P 0.92 P 0.73 1 P 0.91

3 P 0.85
4 2 1/2 h 0.43 P 0.81 1/2 P 0.96 h 0.76

3 h 0.43
4 3 1/2 h 0.40 P 0.94 1/2 P 0.96 h 0.67

3 h 0.54 3 P 0.69
4 4 1/2 P 0.42 P 0.91 1/2 P 0.95 h 0.65

3 h 0.55 3/4 P 0.88 P 0.70
4 5 1/2 h 0.57 P 0.92 1/2 P 0.64 P 0.27

3 h 0.75 3/4 P 0.97 h 0.62
5 h 0.71

4 6 1/2 h 0.63 P 0.93 1/2 P 0.27 P 0.30
3 h 0.77 3/4 P 0.96 h 0.61

5/6 P 0.67 P 0.23
5 2 1/2 P 0.83 P 0.69 1/2 P 0.92 h 0.46

3/4 h 0.67 P 0.80
5 h 0.44

5 3 1/2 P 0.86 h 0.11 1/2 P 0.91 h 0.46
3/4 P 0.88 P 0.83 3 h 0.06

5 h 0.44
5 4 1/2 P 0.85 P 0.78 1/2 P 0.96 h 0.60

3/4 P 0.83 P 0.50 3/4 P 0.89 P 0.46
5 h 0.41

5 5 1/2 P 0.79 P 0.72 1/2 P 0.64 P 0.19
3/4 P 0.81 h 0.44 3/4 P 0.97 h 0.56

5 h 0.30 5 h 0.63

significantie van p<1 % vanaf r=0.80
frequentie pool 1/2 voor 68 % verklaard door bloeddruk
frequentie nulpunt 1/2 voor 87 % verklaard door bloeddruk

significantie van p<5 % vanaf r=O.67
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Sijlage 5 Resultaten TOULOUSE

Gegevens:
plaatsen
aantal files
aantal personen
leeftijd
samplefreq.
resolutie
globale duur

: vinger arterie --> aorta
:4
:2

: 100 Hz
: 0,25 mmHg
: 15 sec

Er zijn duidelijk 2 paren files. De eerste twee files vertonen in zowel aorta- als
vingercurve een herkenbare incesuur, de derde en vierde file niet. Wanneer we de
clustering van een model bekijken, zien we ook steevast 2 koppels. Achteraf was
het beter geweest de 2 personen op te splitsen.

De aorta drukken bezitten signaal tot ongeveer 22 Hz, terwijl het spectrum van de
vingerdrukken bij 12 Hz louter nog ruis vertoont. De coherentie oogt nogal gril/ig en
niet erg goed. Boven de 3 Hz varieren de pieken (gevolg van de harmonischen)
van 0,6 tot 0,9.

Het gemiddelde model is duidelijk geen optimaal compromis aangezien de gemid
delde kwadratische fout bij simulatie met het gemiddelde model nogal groot is.

De correlatiematrix is met 4 files absoluut niet significant, maar is voor de volledig
heid toch toegevoegd.

Keuze gemiddeld model:
De FPE is voor model/en met 2 polen beduidend kleiner dan bij model/en met 1
pool. Voor hogere orden Iijkt de daling in mindere mate door te gaan. De daling van
modellen met 2 naar 3 polen zit op het randje van wei of niet significant. Toch is
gekozen voor 2 polen omdat de gemiddelde fout kleiner is bij gelijkblijvend aantal
nulpunten. Hierbinnen lijkt een model met 2 nulpunten optimaal.
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Gemiddeld model:

locatie 1 st. deviatie frequentie demping

pool 1+2 0.849 :!: 0.153·i 0.011 + 0.091·i 2.84 Hz -14.7

nulpunt 1+2 0.907 %. 0.230·i 0.023 + 0.034·i 3.95 Hz -6.6

static gain 1.368 0.018

y(k) = 1.0258·x(k) 1.8606·x(k-1) + 0.8980·x(k-2) +
1.6981·y(k-1) - 0.7442·y(k-2)

.
optimale parameters per file gemiddeld model

model #inst <FPE> <err> <verb> <err> <verb>
#p #n

1 0 0 1.9 10.45 5.9 18.92 2.2
1 1 0 0.35 4.46 8.2 20.23 2.0
1 2 0 0.33 3.98 9.1 19.48 2.2

2 1 0 0.13 6.11 6.6 28.09 2.3
2 2 0 0.089 2.55 15.2 17.09 3.1
2 3 0 0.091 3.19 12.4 16.96 2.6
2 4 0 0.081 2.26 16.4 17.12 2.9

3 1 0 0.053 4.26 8.5 19.47 2.1
3 2 0 0.055 2.92 12.7 18.58 2.9
3 3 0 0.056 3.31 10.9 17.65 2.6
3 4 0 0.053 3.12 11.5 18.21 2.8

4 1 0 0.044 4.31 8.4 19.11 2.2
4 2 0 0.040 2.32 15.9 27.02 3.0
4 3 0 0.042 2.67 13.6 25.88 2.7
4 4 0 0.041 2.61 13.9 26.57 2.8
4 5 0 0.039 2.39 15.7 25.44 3.0
4 6 0 0.037 2.29 16.0 25.44 3.0

Simulatie resultaten·
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Imodel I polen nulpunten

#p#n nr. maximale correlatie nr. maximale correlatie
freg demping freg demping

1 0 1 h 0.89
1 1 1 h 0.99 1 P 0.64
1 2 1 h 0.97 1/2 P 0.95 P 0.87
2 1 1/2 P 1.00 P 1. 00 1 h 0.32
2 2 1/2 h 0.99 hp 0.79 1/2 h 0.97 h 0.99
2 3 1/2 h 0.99 P 0.75 1/2 h 0.87 h 0.98

3 P 0.96
2 4 1/2 h 0.99 h 0.97 1/2 h 0.96 h 0.78

3/4 h 0.99 h 0.99
3 1 1/2 P 0.41 P 0.66 1 h 0.51

3 h 1.00
3 2 1/2 P 0.42 P 0.73 1/2 P 0.35 h 0.75

3 h 1. 00
3 3 1/2 h 0.51 P 0.60 1/2 P 0.62 P 0.69

3 h 0.99 3 P 0.74
3 4 1/2 h 0.98 h 0.80 1/2 P 0.52 P 0.72

3 h 0.99 3/4 hp 1. 00 hp 1. 00
4 1 1/2 h 0.99 h 0.39 1 P 0.97

3 h 0.98
4 2 1/2 h 0.90 h 0.85 1/2 P 0.33 h 0.97

3/4 P 1 P 1
4 3 1/2 h 0.99 P 0.31 1/2 P 0.63 h 0.98

3/4 P 1 P 1 3 h 0.82
4 4 1/2 h 1. 00 P 0.73 1/2 h 0.98 h 0.74

3/4 P 1.00 P 1.00 3/4 P 0.64 h 1.00
4 5 1/2 h 0.96 h 0.54 1/2 h 0.77 h 0.61

3/4 P 1 P 1 3/4 h 0.52 h 1.00
5 h 0.70

4 6 1/2 h 0.99 h 0.57 1/2 h 0.98 P 0.34
3/4 P 1 P 1 3/4 h 0.99 h 0.97

5 hp 1 hp 1

Niet significant!
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Sijlage 6 SANDIEGO

plaatsen
aantal files
aantal personen
leeftijd
samplefreq.
resolutie
globale duur

: arterie radialis --> aorta
: 37
: 1

: 100 Hz
: 0,25 mmHg
: 36 sec

Deze bloeddrukcurven zijn tijdens een operatie opgenomen en zijn dus afkomstig
van een en dezelfde persoon.

Het aortasignaal bezit harmonischen tot 15 Hz, terwijl de periodogrammen van de
radiale bloeddrukken boven de 11 Hz louter nog ruis te zien geven. Het spectrale
verband toont duidelijk een karakteristieke dip rond de 5 a 7 Hz. De coherentie is
tot aan de dip in het spectrale verband groter dan 0,95. Op het moment dat de
karakteristieke dip in de overdrachtsfunctie weer terug naar 1 gaat, wordt de
coherentie vrij laag (0,6). Rond de 20 Hz zit in de coherentiefunctie nog een lokaal
maximum van pakweg 0,8, maar daalt dan weer tot 0,6. Het verloop tussen deze
punten is erg grillig.

Hoewel de FPE vrij klein lijkt, is de gemiddelde kwadratische fout relatief groot,
vooral bij simulatie met het gemiddelde model. De correlatiecoefficienten voor het
gemiddelde model tonen veel significante correlaties, maar er zijn maar twee
correlaties die echt verklarend zijn; de varianties van de frequenties van pool 1/2 en
nulpunt 1/2 worden voor respectievelijk 52 % en 63 % verklaard door correlaties
met beide malen de bloeddruk (significantie p<1 %).

Keuze gemiddeld model:
We zien de FPE vanaf model [2 2] niet meer noemenswaardig dalen, de FPE is
dus een bruikbare grootheid. Ook de verbetering in de gemiddelde kwadratische
fouten neemt boven de 2 polen niet echt af. 2 Polen lijkt dus optimaal. De verschil
len tussen het aantal nulpunten is gering bij simulatie. Een derde nulpunt zorgt
echter voor een kleinere spreiding in de andere nulpunten. Samen met de iets
kleinere fout leek [2 3] het optimale model.
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Gemiddeld model:

locatie 1 st. deviatie frequentie demping

pool 1+2 0.887 !' 0.099·i 0.030 + 0.019·i 1. 77 Hz -11. 3

nulpunt 1+2 0.880 ! 0.170·i 0.036 + 0.023·i 3.04 Hz -11.0
nulpunt 3 ~-1.409

'istatic gain 1.156

0.569

0.010

-34.3

y(k) = 0.2505·x(k) - 0.0880·x(k-1) - 0.4202·x(k-2) + 0.2838·x(k-3) +
1.7743·y(k-1) - 0.7970·y(k-2)

.
optimale parameters per file gemiddeld model

model #inst <FPE> <err> <verb> <err> <verb>
#p #n

1 0 9 2.5 12.37 3.4 20.52 1.9
1 1 0 0.17 7.63 8.7 13.54 2.7
1 2 0 0.15 7.49 9.4 13.49 2.7

2 1 1 0.034 6.77 10.7 13.55 2.9
2 2 0 0.027 5.30 16.1 12.61 3.7
2 3 0 0.024 5.29 15.5 11.56 3.6
2 4 0 0.025 5.36 18.4 12.58 3.8

3 1 0 0.020 7.25 9.7 13.15 2.8
3 2 0 0.019 5.40 13.3 17.52 3.0
3 3 0 0.021 5.64 16.2 14.24 2.6
3 4 0 0.020 5.25 16.3 13.51 2.8

4 1 0 0.020 7.52 9.8 13.59 2.7
4 2 0 0.018 5.24 14.0 11. 91 3.4
4 3 0 0.019 5.11 17.3 12.37 3.4
4 4 0 0.018 4.98 17.9 12.27 3.5
4 5 0 0.018 4.93 18.4 12.22 3.5

5 2 0 0.018 5.30 13.6 15.20 3.1
5 3 0 0.019 5.32 16.4 13.83 2.7
5 4 0 0.019 5.24 16.6 13.64 2.7
5 5 0 0.018 5.18 17.1 13.31 2.9

Simulatie resultaten·
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.

I=d., I
polen nulpunten

#p #n nr. maximaIe correlatie nr. maximale correlatie
freq demping freq demping

1 0 1 P 0.80
1 1 1 P 0.79 1 P 0.47
1 2 1 P 0.85 1/2 h 0.49 h 0.47
2 1 1 P 0.57 1 P 0.69

2 P 0.89
2 2 1/2 h 0.19 P 0.54 1/2 P 0.85 P 0.57
2 3 1/2 P 0.73 P 0.43 1/2 P 0.80 h 0.35

3 P 0.36
2 4 1/2 P 0.41 h 0.30 1/2 h 0.69 P 0.69

3/4 P 0.28 h 0.20
3 1 1/2 P 0.52 P 0.60 1 h 0.40

3 P 0.79
3 2 1/2 P 0.60 h 0.23 1/2 h 0.64 P 0.30

3 P 0.57
3 3 1/2 h 0.64 h 0.17 1/2 h 0.52 P 0.12

3 P 0.62 3 P 0.25
3 4 1/2 P 0.64 h 0.26 1/2 P 0.77 P 0.21

3 P 0.67 3/4 h 0.49 h 0.41
4 1 1/2 P 0.19 P 0.72 1 P 0.54

3 P 0.65
4 2 1/2 P 0.61 h 0.60 1/2 P 0.63 P 0.30

3/4 h 0.35 h 0.43
4 3 1/2 h 0.61 h 0.70 1/2 h 0.74 P 0.45

3/4 h 0.37 h 0.22 3 h 0.45
4 4 1/2 h 0.67 P 0.44 1/2 P 0.62 P 0.39

3/4 P 0.23 P 0.14 3/4 h 0.24 h 0.51
4 5 1/2 h 0.67 P 0.37 1/2 h 0.41 P 0.23

3/4 h 0.26 P 0.30 3/4 P 0.59 P 0.28
5 h 0.46

5 2 1/2 h 0.31 h 0.48 1/2 h 0.66 P 0.41
3/4 P 0.66 h 0.34

5 P 0.64
5 3 1/2 h 0.33 h 0.54 1/2 h 0.66 P 0.31

3/4 P 0.69 h 0.21 3 h 0.38
5 P 0.54

5 4 1/2 h 0.03 h 0.55 1/2 P 0.67 P 0.26
3/4 P 0.61 P 0.12 3/4 h 0.78 h 0.60

5 h 0.51
5 5 1/2 P 0.06 P 0.57 1/2 h 0.25 P 0.28

3/4 P 0.57 h 0.15 3/4 P 0.48 h 0.38
5 h O. 5 0.48

Correlatiematrix'

significantie van p<1 % vanaf r=0.42
frequentie pool 1/2 voor 52 % verklaard door bloeddruk
demping pool 1/2 voor 16 % verklaard door bloeddruk
frequentie nulpunt 1/2 voor 63 % verklaard door bloeddruk

significantie van p<5 % vanaf r=O.33
demping nulpunt 1/2 voor 10 % verklaard door hartfrequentie
demping nulpunt 3 voor 10 % verklaard door bloeddruk
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Sijlage 7 Resultaten JOINER10

Gegevens:
plaatsen
aantal files
aantal personen
leeftijd
samplefreq.
resolutie
globale duur

: arterie femoralis --> aorta
:9
: 1
: 61
: 100 Hz
: 0,25 mmHg
: 36 sec

JOINER10 en JOINER50 (bijlage 8) bevatten bloeddrukcurven van dezelfde
persoon. De curven uit JOINER10 zijn echter met 100 Hz gesampled en de curven
uit JOINER50 met 50 Hz. Het zijn gladde curven met weinig harmonischen en
zeker geen herkenbare incesuur. Boven de 8 Hz houdt het al ver op. De coherentie
schommelt rond de 0,85 voor die frequenties waar signaal zit.

De overdrachtsfuncties zijn erg vlak. De immer zo karakteristieke dip is nauwelijks
aanwezig. Het frequentieverloop van het gemiddelde model voigt tot zo'n 5 Hz
aardig het spectrale verband. Van 5 tot 8 Hz is de verzwakking wat groot. De
spreiding van de twee nulpunten is ook nog vrij groot.

De correlaties met betrekking tot het gemiddelde model vertonen geen correlatie
coefficienten die een significantie van p<1 % hebben. Met een significantie van
p<5 % lijkt de ligging van pool 1/2 gecorreleerd te zijn met de bloeddruk. Deze
correlatie vertoont echter een afname in de frequentie bij toenemende bloeddruk,
terwijl de andere sets en de literatuur een toenemende frequentie bij hogere bloed
druk voorspellen.

Keuze gemiddeld model:
De FPE neemt vanaf 2 polen niet noemenswaardig meer af. Er is geen duidelijke
uitschieter wat betreft het aantal nulpunten. Noch wat betreft de fout, noch wat
betreft het frequentieverloop in vergelijking met het spectrale verband. De gemiddel
de kwadratische fout is vooral bij het gemiddelde model wat kleiner voor [2 3],
waarvoor dan ook is gekozen.
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Gemiddeld model:

locatie 1 st. deviatie frequentie demping

pool 1+2 0.814 ~0.103·i 0.018 + 0.022·i 2.00 Hz -19.8

nulpunt 1/2 0.693 .t 0.232' i 0.208 + 0.098·i 5.14 Hz -31.4
nulpunt 3

static gain

11-0.614

1. 038

0.509

0.003

-48.8

y(k) = 0.1975·x(k) - 0.1526·x(k-1) - 0.0625·x(k-2) + 0.0647·x(k-3) +
1.6273·y(k-1) - 0.6727·y(k-2)

Simulatie resultaten'

optimale parameters per file gemiddeld model

model #inst <FPE> <err> <verb> <err> <verb>
#p #n

1 0 0 0.78 1. 86 1.6 2.18 1.2
1 1 0 0.042 0.51 6.1 1.17 2.3
1 2 0 0.028 0.39 6.8 1.14 3.0
1 3 0 0.026 0.38 7.1 1. 32 2.7
1 4 0 0.026 0.36 7.6 0.97 3.4

2 1 0 0.010 0.35 7.9 1. 06 3.3
2 2 0 0.011 0.57 7.3 1. 07 3.7
2 3 0 0.0089 0.30 9.3 0.79 4.2
2 4 0 0.0090 0.35 9.3 1. 00 3.5

3 1 0 0.0079 0.33 8.1 2.54 1.1
3 2 0 0.0083 0.33 8.0 0.97 -3.0
3 3 0 0.0081 0.31 9.0 1. 36 1.9
3 4 0 0.0080 0.29 9.8 0.98 2.9

4 1 0 0.0079 0.33 8.2 0.89 3.4
4 2 0 0.0084 0.34 8.0 0.84 3.7
4 3 0 0.0082 0.31 9.2 0.95 4.2
4 4 0 0.0079 0.31 9.8 0.93 3.4



-62-

Correlatiematrix:

I~del I

polen nulpunten

#p #n nr. maximale correlatie nr. maximale correlatie
freq demping freq demping

1 0 1 h 0.44
1 1 1 P 0.22 1 h 0.81
1 2 1 P 0.26 1 h 0.46

2 P 0.35
1 3 1 h 0.57 1/2 h 0.75 h 0.25

3 h 0.68
1 4 1 P 0.37 1/2 P 0.50 h 0.29

3/4 P 0.71 h 0.55
2 1 1 P 0.53 1 h 0.45

2 h 0.38
2 2 1/2 P 0.90 P 0.50 1/2 P 0.41 P 0.77
2 3 1/2 P 0.72 P 0.79 1/2 h 0.39 P 0.31

3 P 0.39
2 4 1/2 h 0.46 P 0.82 1/2 P 0.65 P 0.40

3/4 h 0.49 h 0.76
3 1 1/2 P 0.31 P 0.71 1 P 0.66

3 P 0.63
3 2 1/2 P 0.59 h 0.55 1/2 P 0.12 h 0.65

3 h 0.29
3 3 1/2 P 0.77 P 0.88 1/2 h 0.32 P 0.76

3 P 0.66 3 h 0.42
3 4 1/2 P 0.28 P 0.54 1/2 h 0.47 h 0.65

3 h 0.64 3/4 h 0.58 h 0.75
4 1 1/2 h 0.55 h 0.23 1 h 0.42

3/4 h 0.77 h 0.93
4 2 1/2 h 0.62 h 0.39 1/2 h 0.37 h 0.62

3 h 0.37
4 3 1/2 h 0.70 P 0.25 1/2 h 0.33 P 0.24

3/4 h 0.73 P 0.63 3 h 0.39
4 4 1/2 h 0.51 h 0.28 1/2 h 0.51 P 0.64

3/4 h 0.81 P 0.55 3/4 h 0.55 h 0.57

significantie van p<1 % vanaf r=O.80

significantie van p<5 % vanaf r=O.67
frequentie pool 1/2 voor 45 % verklaard door bloeddruk
demping pool 1/2 voor 57 % verklaard door bloeddruk
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Sijlage 8 Resultaten JOINERSO

Gegevens:
plaatsen
aantal files
aantal personen
leeftijd
samplefreq.
resolutie
globale duur

: arterie femoralis --> aorta
: 15
: 1
: 61
: 50 Hz
: 0,25 mmHg
: 72 sec

Dit is de tweede set van het duo JOINER10 en JOINER50. Wanneer we de
signalen bekijken, dan zien we dat de aorta-drukken (= uitgang inverse model)
grote artefacten bezitten, die bij de femorale drukken niet meer aanwezig zijn. Deze
artefacten zijn random en worden dus niet door het model verklaard. De fout wordt
op deze manier natuurlijk nooit echt klein. Dit gevoegd bij het feit dat de drukken
niet zover uit elkaar Iiggen, verklaart waarom relatief veel files geen verbetering in
de fout te zien geven (#inst), en de verbetering in kwadratische fout nogal klein is.

Het spectrale verband is over het algemeen verbazingwekkend vlak. Een model
met hoge orde is hier absoluut niet op z'n plaats. Door het ontbreken van de
karakteristieke dip in het frequentieverloop bezit het gemiddelde model geen
complex nulpuntpaar. Tevens levert de set het enige gemiddelde model met meer
polen dan nulpunten. De verbetering van de fout is waarschijnlijk hoofdzakelijk te
danken aan de static gain.

Tegen de verwachtingen in bezit het nulpunt van. het gemiddelde model een
significante correlatie (p<1 %) met de hartfrequentie. Deze correlatie verklaart 42 %
van de variatie.

Keuze gemiddeld model:
De FPE blijft vanaf 2 polen goed constant, en lijkt dus een goede indicator voor de
modelorde. Bij gelijkblijvend aantal nulpunten hebben modellen met 2 polen een
lage gemiddelde kwadratische fout. De kwadratische fout bij simulatie met gemid
deld model is misschien ietsje. slechter, maar niet zo veel om de modellen te
verwerpen, zeker gezien het hierboven vermelde punt omtrent de vorm van de
opgenomen aortacurven.

Met 1 nulpunt bereikt de gemiddelde kwadratische fout een minimum, zowel voor 1
als 2 polen. De kwadratische fout bij simulatie van het gemiddelde model is bij [2 1]
vrij hoog, maar de verbetering is relatief goed. Er zijn 3 files die de fout aardig de
lucht in jagen: file 2, 3 en 12. Wanneer we bij simulatie van het gemiddelde model
deze drie niet meenemen, dan verbetert de fout met bijna een factor 3 (!).
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Gemiddeld model:

locatie 1 st. deviatie frequentie demping

pool 1 0.686 0.037 -18.8
pool 2 0.832 0.027 -9.2

nulpunt 1 0.759 0.116 -13.8

I static gain I 1. 017 0.011

y(k) = 0.2225·x(k) - 0.1688·x(k-1) +
1.5177·y(k-1) - 0.5705·y(k-2)

Simulatie resultaten:

optimale parameters per file gemiddeld model

model #inst <FPE> <err> <verb> <err> <verb>
#p #n

1 0 2 0.79 4.39 1.5 8.99 1.1
1 1 6 0.083 0.83 2.6 8.95 1.3
1 2 3 0.13 5.93 2.4 10.27 1.5

2 1 5 0.038 0.81 2.6 10.17 1.6
2 2 6 0.041 1.23 1.7 10.08 0.7
2 3 4 0.041 3.23 2.1 9.11 1.1
2 4 2 0.040 3.97 2.6 8.70 1.3

3 1 2 0.037 3.87 2.7 8.70 1.2
3 2 3 0.038 3.22 2.8 9.07 1.0
3 3 3 0.038 3.20 2.8 8.84 1.6
3 4 2 0.039 4.65 3.1 8.59 1.6

4 1 2 0.036 3.84 2.8 8.68 1.4
4 2 3 0.039 3.26 2.4 8.90 1.1
4 3 3 0.038 3.19 2.7 9.46 1.7
4 4 2 0.038 4.68 3.0 8.70 1.6
4 5 2 0.037 4.59 3.5 8.63 1.9
4 6 2 0.035 4.53 4.6 8.52 2.0
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Correlatiematrix:

I~del I

polen nulpunten

#p #n nr. maximale correlatie nr. maximale correlatie
freq demping freq demping

1 0 1 h 0.14
1 1 1 P 0.69 1 P 0.70
1 2 1 h 0.34 1 h 0.46

2 h 0.44
2 1 1/2 b 0.99 b 0.14 1 b 0.68
2 2 1/2 h 0.88 h 0.95 1/2 nvt nvt
2 3 1/2 h 0.41 h 0.84 1/2 h 0.45 h 0.80

3 P 0.20
2 4 1/2 P 0.10 h 0.84 1/2 P 0.33 P 0.37

3/4 P 0.02 P 0.82
3 1 1/2 h 0.67 h 0.76 1 h 0.14

3 h 0.18
3 2 1/2 h 0.88 h 0.79 1 h 0.21

3 h 0.36
3 3 1/2 P 0.87 h 0.78 1 h 0.44

3 h 0.39 2 h 0.89
3 h 0.30

3 4 1/2 P 0.27 h 0.58 1/2 P 0.27 P 0.53
3 h 0.27 3/4 P 0.09 h 0.25

4 1 1/2 h 0.58 h 0.83 1 h 0.18
3 h 0.71

4 2 1/2 h 0.95 h 0.84 1 P 0.26
3 h 0.33 2 h 0.06

4 3 1/2 h 0.82 h 0.70 1 h 0.66
3 P 0.08 2 h 0.89

3 P 0.17
4 4 1/2 h 0.63 h 0.48 1/2 P 0.18 P 0.39

3/4 P 0.69 h 0.67 3/4 h 0.08 h 0.17
4 5 1/2 P 0.71 P 0.84 1/2 h 0.32 P 0.33

3/4 P 0.09 P 0.28 3/4 P 0.09 P 0.45
5 P 0.65

4 6 1/2 P 0.62 P 0.60 1/2 h 0.52 P 0.56
3/4 h 0.34 P 0.30 3/4 h 0.63 h 0.57

5/6 hp 0.19 P 0.57

significantie van p<1 % vanaf r=O.64
demping nulpunt 1 voor 42 % verklaard door hartfrequentie

significantie van p<5 % vanaf r=O.51
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BWage 9 Resultaten CARO

Gegevens:
plaatsen
aantal files
aantal personen
leeftijd
samplefreq.
resolutie
globale duur

: arterie radialis --> aorta
: 23
: 1
: 46
: 100 Hz
: 0,25 mmHg
: 36 sec

De aortacurven zijn erg glad. Ze geven geen incesuur te zien en de harmonischen
lopen maar tot 10Hz. De radiale druk heeft dan ook geen harmonischen boven de
10Hz, maar vertoont soms wei een oscillatie die voor incesuur aangezien zou
kunnen worden.

De coherentie is niet al te hoog: tot 4 Hz boven de 0,95, maar tot 10Hz vaak niet
hoger dan 0,7 en daarboven kleiner dan 0,5 (ruis). Het spectrale verband geeft een
Iichte dip rond de 5 Hz te zien. Tot 6 Hz voigt het gemiddelde model redelijk het
spectrale verband. Daarboven geeft het model het op. De clustering is vrij aardig.

De correlatiecoefficienten (significantie p<1 %) met betrekking tot het gemiddelde
model verklaren 38 % en 27 % van respectievelijk de frequentie en de demping van
nulpunt 1/2 via de hartfrequentie. Vergelijken we de correlatie met die uit bijlage 8
(JOINER50) dan blijken de correlaties net tegengesteld: JOINER50 laat de demping
afnemen bij toenemende hartfrequentie, terwijl CARO een grotere demping
voorspelt bij toenemende hartfrequentie.

Keuze gemiddeld model:
De FPE daalt vanaf 2 polen vrijwel niet meer en levert dus een grootheid om
rekening mee te houden. De gemiddelde kwadratische fout is minimaal voor 2
polen. Hoewel de gemiddelde kwadratische fout er geen aanleiding toe geeft, is er
gekozen voor een model met 2 polen en 2 nulpunten. Met dit model was de
clustering en de fit met het spectrale verband het beste.
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Gemiddeld model:

locatie 1 st. deviatie frequentie demping

pool 1 0.747 0.035 -29.2
pool 2 0.884 0.015 -12.3

nulpunt 1+2 0.830 ! O.180·i 0.059 + 0.053·i 3.40 Hz -16.3

I static gain I 1.010 0.013

y(k) = 0.4811·x(k) 0.7983·x(k-1) + 0.3468·x(k-2) +
1.6312·y(k-1) - 0.6605·y(k-2)

Simulatie resultaten:

optimale parameters per file gemiddeld model

model #inst <FPE> <err> <verb> <err> <verb>
#p #n

1 0 4 0.78 9.62 2.3 12.47 3.0
1 1 0 0.086 8.98 10.8 10.76 4.3
1 2 2 0.072 8.15 15.5 10.73 6.9

2 1 4 0.013 3.41 14.8 9.82 8.6
2 2 2 0.015 4.88 26.2 11.07 7.1
2 3 2 0.013 4.91 33.0 10.37 11. 9
2 4 2 0.014 4.84 31.4 10.04 13.5

3 1 2 0.011 5.49 14.1 9.90 10.0
3 2 1 0.012 5.96 20.3 10.12 4.9
3 3 1 0.012 5.83 26.4 10.80 3.6
3 4 1 0.012 5.81 33.4 9.99 5.4

4 1 2 0.011 5.00 14.9 9.93 5.5
4 2 1 0.012 5.97 23.2 9.70 7.5
4 3 1 0.012 5.76 33.4 9.94 9.4
4 4 1 0.012 5.81 34.6 10.14 7.4
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Correlatiematrix:

l=d01 I
polen nulpunten

#p #n nr. maximale correlatie nr. maximale correlatie
freq demping freq demping

1 0 1 h 0.73
1 1 1 P 0.26 1 h 0.46
1 2 1 P 0.40 1/2 P 0.37 P 0.21
2 1 1 P 0.64 1 h 0.72

2 h 0.75
2 2 1 h 0.26 1/2 h 0.64 h 0.55
2 3 1 h 0.47 1/2 h 0.57 h 0.16

2 P 0.91 3 P 0.50
2 4 1/2 h 0.19 h 0.47 1/2 h 0.09 P 0.71

3/4 h 0.76 P 0.25
3 1 1/2 h 0.61 h 0.82 1 h 0.77

3 h 0.31
3 2 1/2 h 0.51 h 0.51 1/2 h 0.41 h 0.13

3 P 0.35
3 3 1/2 h 0.32 h 0.51 1/2 h 0.29 h 0.43

3 P 0.32 3 h 0.14
3 4 1/2 h 0.11 h 0.46 1/2 h 0.72 h 0.36

3 P 0.27 3/4 h 0.27 P 0.26
4 1 1/2 h 0.83 h 0.78 1 h 0.63

3 h 0.95
4 2 1/2 h 0.74 h 0.87 1/2 h 0.47 h 0.34

3 h 0.94
4 3 1/2 h 0.78 h 0.49 1/2 P 0.68 P 0.32

3 h 0.98 3 P 0.06
4 4 1/2 h 0.75 P 0.31 1/2 P 0.68 P 0.36

3 h 0.16 3/4 h 0.17 P 0.20

significantie van p<1 % vanaf r=0.53
frequentie nulpunt 1/2 voor 38 % verklaard door hartslag
demping nulpunt 1/2 voor 27 % verklaard door hartslag

significantie van p<5 % vanaf r=0.41
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Polen!nulpunten beeld gemiddeld model:
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