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Samenvatting.

Van de ventriculaire depolarisatie is een model opgezet, bestaande

uit vijf elektrische dipolen. De gegevens hiervoor zijn ontleend

aan een model volgens Selvester, bestaande uit twintig dipolen.

Enige modelparameters zijn geschat uit gesimuleerde QRS komplexen

m.b.v. de digitale computer (IBM360/30).

De schatting van de parameters uit QRS komplexen, welke gesimuleerd

werden m.b.v. het model met vijf dipolen, bleek succesvol~ wanneer

voor de beginwaarden van de parameters waarden gekozen werden in de

buurt van de werkelijke parameterwaarden. De QRS komplexen werden

hierbij JO% verstoord.

Op grond van de gemaakte aannamen ten aanzien van het model met vijf

dipolen bleek het niet mogelijk de parameters te schatten uit QRS

komplexen, welke gesimuleerd werden met het model volgens Selvester.
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1. Inleiding.

Het elektrocardiogram (E.G.G.) is een grafische representatie

van de elektrische aktiviteit van het hart.

Uit de vorm van het E.G.G. kan een cardioloog konklusies trekken

ten aanzien van eventuele hartafwijkingen. De interpretaties van

een bepaald E.G.G. door verschillende cardiologen kunnen van el

kaar afwijken, afhankelijk van de ervaring en kennis van deze

cardiologen omtrent de fysiologie van het hart.

Een betrouwbare interpretatie van de E.G.G.'s kan gemaakt worden

m.b.v. digitale computerprogramma's welke ontworpen zijn onder

gebruikmaking van de kennis van een ervaren cardioloog.

Door Selvester c.s. is een onderzoek verricht van de elektrische

aktiviteit van een gedeelte van het hart: de depolarisatie van de

hartventrikels.

M.b.v. de resultaten van dit onderzoek stelde hij een mathematisch

model van de depolarisatie van de ventrikels Ope

Het hart wordt hierbij gelegen gedacht in een homogeen, lineair en

onbegrensd medium. De ventrikels worden verdeeld in een aantal seg

menten. In het centrum van elk segment wordt een elektrische dipool

gelegen gedacht met een moment dat afhankelijk is van de depolarisa

tiegolf door het segment.

De depolarisatie van de ventrikels manifesteert zich in het E.G.G.

in het z.g. QRS complex. Uit de, m.b.v. een analoge computer gesi

muleerde, QRS complexen bleek, dat het mogelijk was bepaalde hart

afwijkingen te simuleren m.b.v. het beschreven model.

Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is, om uitgaande

van een QRS complex een aantal parameters van het mathematisch model

voor de depolarisatie van de ventrikels te schatten. Voor deze para

meters zijn gekozen de parameters waarmee de dipoolmomentfunkties

zijn gedefinieerd. De dipoolmomentfunkties zijn benaderd met Gauss

krommen. Het tijdstip van het maximum is gekozen als zijnde bekend.

De te schatten parameters zijn de hOQgte en breedte van de Gausskrommen.
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De momentfunkties worden in het onderzoek gegeven in de vorm

van niet-lineaire differentiaalvergelijkingen. Deze vergelijkingen

worden quasi-lineair gemaakt middels een quasilineariseringstechniek,

welke door R.E. Bellman beschreven wordt in het boek "Quasilineari

zation and nonlinear Boundary Value Probl~ms". [lit.17].

M.b.v. de oplossingen van deze quasi~lineaire differentiaalverge-,
lijkingen worden potentiaalvergelijkingen opgesteld. De parameters,

hoogte en breedte van de gaussvormige momentfunkties, hierin

worden vervolgens uit een gegeven QRS komplex geschat volgens

een minimum kwadraten foutcriterium.
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2. Enige fysio1ogische aspekten.

2.1. De ce1.------

Het membraan van 1evende ce11en is opgebouwd uit eiwitmo1ecu1en en kan

beschouwd worden a1s een e1ektrische dubbe11aag.-De intrace11u1aire en

interstitie1e v1oeistof is een op1ossing van water en Na+, K+,

C1 ionen. De koncentraties van de Na+, en C1- ionen zijn in de intra

ce11u1aire v1oeistof lager dan in de interstitie1e v1oeistof, terwij1

voor de koncentratie van de K+ ionen het tegengeste1de ge1dt.~it.I,2].

In eerste instantie heerst er aan weerszijden van het membraan een e1ek

trisch neutra1e toestand. Tengevo1ge van de koncentratieverschi11en

zu11en de ionen door het membraan diffunderen, de K+ ionen uit de ce1,
+de Na en C1 ionen naar binnen. Hierbij is de diffusiesne1heid van de

Na+ ionen vee1 k1einer dan die van de K+ en C1 ionen. De intrace11u1aire

v1oeistof zal hierdoor e1ektrisch negatief, de interstitie1e v1oeistof

e1ektrisch positief worden. De e1ektrische 1adingen koncentreren zich

aan weerszijden van het membraan. Het door deze ruimte1adingen opge

bouwde e1ektrische veld oefent een tegenwerkende kracht uit op de dif

funderende ionen. Hierdoor treedt er een evenwichtstoestand Ope De

potentiaa1 over het membraan heet de trans-membraan-potentiaa1. Hij be

draagt bij rusttoestand van de ce1 ca. -90 mV.

Geeft men de ce1 op een bepaa1de p1aats een prikkel, dan ontstaat er een

tijde1ijke verandering van de ionenpermeabi1iteit van het membraan op

die p1aats met een daarmee gepaard gaande ~ijde1ijke verandering van de

trans-membraan-potentiaa1, de aktiepotentiaa1. De tijde1ijke verandering

van de ionenpermeabi1iteit is afhanke1ijk van de grootte en duur van de

stimulus. Door de stimulus wordt de permeabi1iteit voor de Na+ ionen ca.

500 maa1 groter. Na+ ionen zu11en dan de ce1 binnendringen. Hierdoor

worden de aanwezige ruimte1adingen afgebroken en er ontstaat een ver

andering van het e1ektrische veld, hetgeen zich manifesteert a1s de

aktiepotentiaa1. De aktiepotentiaa1 treedt op zodra het trans-membraan

potentiaa1verschi1 afgenomen is tot ca. - 55 mV. Hij breidt zich verder

spontaan over de ce1 uit.
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De depolarisatie van een eel verstoort het elektrisehe evenwieht in

de naaste omgeving van de eel en leidt tot depolarisatie van de ande

re eellen. Wanneer de eel een spiereel is. wordt de depolarisatie ge

volgd door een kontraktie van de eel.

Enige tijd na de depolarisatie wordt de evenwiehtstoestand van de eel

weer hersteld. Dit wordt de repolarisatie van de eel genoemd.

In fig. la is het de- en repolarisatieproees van een eel sehematiseh

weergegeven.

RUST

Fig. la. Sehematisehe voorstelling van het de- en repolarisatie
proees van een eel.

De figuren Ib en Ie hebben betrekking op een gedeelte van een eelwanp.

In fig. Ib zijn langs dit gedeelte aehtereenvolgens het de- en repola

risatieproees sehematiseh weergegeven. De depolarisatieriehting is zo

als aangegeven in de figuur. De met dit gedeelte korresponderende trans

membraan-potentiaalversehillen zijn in fig. Ie gesehetst. Ret depolari

satieproees vindt plaats op dat gedeelte van de eelwand. waarvoor de

potentiaalkurve van fig. Ie een positieve helling heeft.

De depolarisatie van een eel kan ook nog op een enigszins andere wijze

voorgesteld worden. Ret membraan van de eel kan besehouwd worden als

een elektrisehe dubbellaag. Voor het geval de eel zieh in gepolariseerde

toestand bevindt. is de buitenkant van de eel elektriseh positief en de

binnenkant eiektriseh negatief. Twee radiaal tegenover elkaar gelegen

gedeelten van de eel hebben een tegengesteld gerieht en in grootte ge

lijk elektriseh veld. Dit implieeert dat de eel, als geheel. zieh naar

buiten manifesteert als elektriseh neutraal.
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Fig. lb. Sehematisehe voorstelling van het de- en repolari~

satieproees in een gedeelte van de eelwand.

'-••-'1------

Cillo .,11/114

Fig. Ie. Ret met fig. Ib korresponderende trans-membraan-
, potentiaalversehil.

Door de depolarisatie van een gedeelte van de eel wordt dit elektrisehe

evenwieht verstoord. In de eel zullen zieh dan radiaal tegenover elkaar

gelegen gedeelten bevinden met ongelijke elektrisehe velden. Rierdoor

ontstaat een resulterend elektriseh veld naar buiten en de eel is niet

meer elektriseh neutraal.

Veronderstellen we nu datde depolarisatie zieh met konstante snelheid

over de eelwand uitbreidt, dan kunnen we dit proees simuleren m.b.v.

een elektrisehe dipool, waaraan we een in grootte variabel moment toe

kennen.

Wanneer de eel gepolariseerd is, is het equivalente dipoolmoment nul.

Wordt nu een bepaalde plaats van de eelwand zodanig geprikkeld dat het

depolarisatieproees gestart wordt, dan zal het elektrisehe moment on

gelijk nul worden. Wanneer de eel voor de helft gedepolariseerd is,

bereikt het dipoolmoment een maximale waarde. Bij verdere uitbreiding

van de depolarisatie over de eel neemt het dipoolmoment weer af in

grootte, om bij volledige depolarisatie van' de eel de nulwaarde weer

te bereiken.

In fig. Id is het depolarisatieproees van een eel voorgesteld m.b.v.

een elektrisehe dipool met een in grootte variabel moment.
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Fig. Id. Schematische voorstelling van de depolarisatie
van een cel m.b.v. een equivalente dipool.

2.2. Ret hart.--------

Ret hart bestaat uit twee delen: linker en rechter hart, gescheiden

door het tussenschot (septum), welke delen ieder bestaan uit een voor

kamer (atrium) en een kamer (ventrikel). Ret septum is, voor zover het

zich tussen de atria bevindt, een vlies; de buitenwand van de atria is

een vrij dunne spier. Ret bovenste gedeelte van het septum tussen de

ventrikels is eveneens een vlies, maar gaat iets lager over in een spier

wand, die een geheel vormtmet de buitenwand van de ventrikels. Dit ge

heel draagt de naam hartspier of myocardium.

De kontraktie van de hartspier komt tot stand door elektrische aktivatie

gevolgddoor depolarisatie van de spiercellen.
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De depolarisatiegolf begint in de, sinusknoop en wordt gestart door een

automaatcel/van de hoogste orde. Automaatcellen zijn cellen welke spontaan

en regelmatig tot;depolarisatie komen. Mocht deze cel uitvallen dan

nemen automaatcellen van lagere orde de rol van het starten over. [Ut.3]!
",,
\,

Fig. 2. Schematische voorstelling van het prikkelvormend
en geleidend systeem in het menselijk hart.

Vanuit dit punt breidt de depolarisatiegolf zich uit over de wand van

beide atria met een snelheid van 0,8 aIm/sec. T.g.v. het depolariseren

van de spiercellen kontraheren de spieren van de atria. Op zeker ogenblik

bereikt de geprikkelde zone de knoop van His-Tawara, die zich in het,septum

bevindt dichtbij de scheiding van het atrium en de ventrikel. Hier wordt

de geleiding vertraagd (snelheid 0,1 a 0,2 m/sec). In deze knoop ontspringt

een speciaal prikkelgeleidingssysteem: de bundel van His.

Waar het septum ophoudt vliezig te zijn en overgaat in het myocardium,

splitst hij zich in twee takken welke zich ieder aan een zijde van het

septum voortzetten. Deze takken splitsen zich ieder opnieuw in een groot

aantal vezels, die zich aan de binnenzijde van het myocardium over de ge

hele wand van de beide kamers uitstrekken en waarvan nog fijnere vertak

kingen uitgaan die in het myocardium doordringen. Van deze vertakkingen

van de bundel van His uit plant de prikkel zich voort in de vezels van

de hartspier, waardoor de spiercellen depolariseren en vervolgens samen

trekken.
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Na enige tijd repolariseren de cellen spontaan.

Deze elektrische verschijnselen manifesteren·zich op het·lichaamsopper

vlak in de vorm van potentialen. In fig. 3 is een dergelijk potentiaal~

verloop weergegeven voor een hartcyclus.

p

•

Fig.3. De potentiaal op het lichaamsoppervlak t.g.v. de
elektrische verschijnselen binnen het hart.

In dit z.g. cardiogram zijn enkele markante toppen van een letter voor

zien. De P-top korrespondeert met de depolarisatie van de atria. Ret

QRS komplex korrespondeert met de depolarisatievan de ventrikels. De

T-top is afkomstig van de repolarisatie van de ventrikels. Aangenomen

wordt dat de repolarisatie van de atria samenvalt met de depolarisatie

van de ventrikels.

De totale tijdsduur van een hartcyclus bedraagt ca 800 msec. De tijds

duur van de ventrikeldepolarisatie bedraagt ca SOmsec • Ret gedrag van

de hartcellen is tijdens de depolarisatie te beschotiwen als een met de

tijd, in grootte en richting,varierende dipool binnen een geleidend

medium. Aan elke hartcel kan men een dergelijk dipoolmoment toe~ennen.

Aannemende dat alle dipoolmomenten door een punt in de ruimte gaan, kan

men deze momenten samenstellen tot een, in tichting en grootte varieren

de dipoolmomentvektor, de hartvektor.
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3. Cardiografiesystemen.

Op ieder moment van de hartcyclus wordt een elektrisch veld opgewekt,

dat in richting en grootte verandert overeenkomstig de fundamentele

veranderingen binnen het hart. Om diskontinuiteitsproblemen te vermijden

wordt in eerste benadering aangenomen dat het medium oneindig groot is.

Op afstanden groter dan 2 a 3 maal de hartdiameter mag het hart in eerste

benadering als een enkele elektrische dipool beschouwd worden. Verder

wordt er van uitgegaan dat het medium lineair en homogeen geleidend is.[lit.4].

Voor de potentiaal, t.g.v. de in de tijd varierende momentvektor F(t),

op een afstand Irl van het dipoolcentrum geldt dan:

U(t) = C i(t),r

Ir l3

C: geleidingskonstante.

Aan de voorwaarde dat Irl veel kleiner is dan de golflengte van de moment

vektor is voldaan omdat de grondfrekwentie van i(t) ca 1,2 Rz bedraagt.

De potentiaalverschillen tussen verschillende punten van het lichaamsop

pervlak zijn in de orde van grootte van 1 mV.

Men kan ze registreren met behulp van een gevoelig meetinstrument met grote

inwendige weerstand. Door registratie met een recorder verkrijgt men dan

een gewoon elektrocardiogram. De vorm van de curve varieert met de positie

van de punten waartussen men meet. Een dergelijke kombinatie van twee kontakt

punten noemt men gewoonlijk een afleiding. Ret aantal afleidingen dat men

kan kiezen is natuurlijk zeer groote In de praktijk beperkt men zich evenwel

tot een aantal standaardafleidingen. De standaardplaatsen voor de elektrQden

zijn: de beide armen, het linker been, de rug en de borst. Omdat de stroom

lijnen niet in de extremiteiten doordringen doet het er weinig toe waar men

de elektrode op armen of been aanbrengt.

Dit kan men als volgt laten zien:

Ret signaal van de afleiding, waarbij de elektroden geplaatst zijn op de

polsen van beide armen, wordt toegevoerd aan het x kanaal van een oscillos

coop. Ret signaal van de afleiding, waarbij de elektroden respektievelijk

geplaatst zijn op de rechter pols en het midden van de linker arm, wordt

toegevoerd aan het y kanaal van de oscilloscoop.
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Op de oscilloscoop is dan een rechte lijn onder een hoek van n/4 rad.

te zien, hetgeen betekent dat beide signalen identiek zijn.

3.1.1. De afleidingen volgens Einthoven.

De drie afleidingen van Einthoven verschaffen gegevens over de elektrische

aktiviteit in een vlak, n.l. het frontale vlak. De drie afleidingen zijn:

afleiding J

" 2

" 3

linker arm rechter arm

rechter arm - linker been

linker been - linker arm.

Met een opnemer volgens Einthoven worden de potentiaalverschillen tussen

twee lichaamsoppervlaktepunten opgenomen. De mogelijkheid de potentiaal op

de linker arm in relatie tot de potentiaal in het dipoolcentrum te bepalen

is niet aanwezig. Hiertoe moet een andere methode aangewend worden:

Wilson's principe (v-afleidingen).

3.1.2. Wilson's principe.

Zijn principe steunt op de stroomwet van Kirchhoff. Via weerstanden van

5kO worden de drie elektroden (armen en linker been) met elkaar verbonden(T).

De stroomwet van Kirchhoff voor T:
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Als geldt:
v - T + V - T + V - T

R .. L B
R

Voor R
4

» R

of

v + V + V a 3T
R L B

De centrale pen heeft als potentiaal het gemiddelde potentiaalverschil

tussen VL, VR' VB en aarde.

Voor het ideale koncept van Einthoven (gelijkzijdige driehoek) heeft de

T-pen dezelfde waarde als de potentiaal in het dipoolcentrum (stel deze

potentiaal nul). In werkelijkheid is de opneemdriehoek niet gelijkzijdig

en het lichaam geen homogene geleider en dit betekent dat T zelden de

nulpotentiaal heeft. De belangrijkste faktor welke hierbij een rol speelt

is het nabijheidseffekt tussen hart en linker arm.

Bij zijn ontwerp gebruikt Wilson de T-pen als negatieve elektrode. De posi

tieve elektroden worden weer geplaatst op linker en rechter arm en linker

been. Een positieve tesamen met de negatieve elektrode heet een v-afleiding.

RECOROER

Deze v-afleidingen worden in het algemeen gebruikt bij het opnemen van elek

trocardiogrammen vanaf de borst. Zij meteri dus theoretisch het potentiaalver

schil tussen hun plaatsingspunten op de borst en het dipoolcentrum.



-15-

Dit is slechts ten dele waar omdat de centrale pen niet de nulpotentiaal

heeft. Soms wordt de elektrode direkt boven het hart op de borst geplaatst.

Dit heeft tot gevolg, dat hij niet alleen de elektrische werking van het

hart, gedacht als centrale dipool, representeert, maar ook lokale effekteq
•

van de hartspierdelen in haar onmiddelijke nabijheid. Deze nabijheidsef- f
fekten kunnen in sommige gevallen pathologische verschijnselen aan het

licht brengen, welke verborgen gebleven waren als de elektrode voldoende

ver van het hart geplaatst was.

3.2. y~~~~!£~!~!~g!~!!~_~~_~~_~!!~!~!~g~-y~!g~~~_~!~~.

[lit. 5 tim to].

Bij de vektor-elektrocardiografie neemt men aan dat het stroomveld, zoals

dat zich aan het lichaamsoppervlak manifesteert, beschouwd mag worden als

te zijn opgewekt door een stilstaande puntvormige dipool. Dit is alleen min

of meer in overeenstemming met de werkelijkheid voor plaatsen op het

lichaamsoppervlak die zich op niet te kleine afstand van het hart bevinden.

Voor de meting van de driedimensionale hartvektor zijn theoretisch vier

elektroden nodig.

Uit het oogpunt van gemak, snelheid en reproduceerbaarheid zijn rechter,

linker arm, linker been en rug de beste elektrodeplaatsen.

Het verband tussen de drie onafhankelijke vektorpotentiaalverschillen VI'
V

2
, V

3
en de grootte van drie onderling loodrechte komponenten p ,p , p

x y z
waarin men de hartvektor kan ontbinden is voor het homogene,lineair geleidend

medium lineair en kan dus beschreven worden door de formules:

Vt = a) Px + b tPy
+ c)pz

V
2

= a p + b2Py + c2pz (1)
2 x

V
3 = a3 Px + b

3Py
+ c

3Pz

De coefficienten at tim c3 z1Jn konstanten die (behalve door de richting

waarin men de orthogonale assen kiest) bepaald kunnen worden door de vorm

van de diverse delen van het lichaam (spieren, longen etc.) en de verhouding

van hun geleidingsvermogens, door de plaats waar men zich de dipool in het

lichaam gelokaliseerd moet denken en tens lotte door de plaats van de elektroden.
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Het aspekt van de ademhaling wordt buiten beschouwing gelaten. D.m.v.

metingen aan een model van het menselijk lichaam heeft men de waarden,

die de coefficienten a l tim c3 voor diverse kombinaties van afleidi~gen

aannemen, kunnen bepalen.

Door de vergelijkingen (I) op te lossen vindt men voor de komponenten

van de hartvektor de formules:

px = a l VI + a 2 V2 + a 3 V
3

Py = al VI + a2 V2 + a3 V3 (2)

p = y VI + Y2 V2 + Y3 V3z I

De coefficienten a
l

tim Y
3

volgen rechtstreeks uit de a
l

tim c3 coeffi

cienten van de formules (I).

Het gebruik van de linker arm als elektrodeplaats heeft het volgende na

deel: t.g.v. een steile potentiaalgradient bij het schoudergewricht zijn

de linker arm coefficienten in hoge mate verschillend van persoon tot

persoon, deels afhankelijk van de verschillende schouderstrukturen.

De verschillende dipoolplaatsen bij de verschillende personen introduceren

aanzienlijke fouten in aIle elektroden.

Het opnamesysteem kan verbeterd worden door het gebruik van de linker 'arm

als elektrodeplaats te vermijden. Een verbetering t.a.v. de verschillende

dipoolplaatsen is moeilijk. De invloed van de dipoolplaats op de opper

vlaktepotentiaal is echter aanzienlijk. De effekten t.g.v. de dipoolplaatsen

kunnen essentieel gereduceerd worden door het aantal elektroden te ver

meerderen en deze op een juiste wijze te verbinden.{lit. II].

Bij het Frank lead system worden hiertoe zeven elektroden gebruikt.'De

elektrodeplaatsen zijn: rug (M), borst (E), linker (A) en rechter oksel (I),

450 tussen A en E (C), linker been (F) en de achterzijde van de nek (H).

Het eenvoudigste netwerk waarmee uit de zeven oppervlaktepotentialen,

drie potentiaalverschillen bepaald kunnen worden, welke elk evenredig

zijn met een van de dipoolmoment komponenten is afgebeeld in fig. 4.

Hoe Frank tot deze dimensionering van het netwerk is gekomen, wordt in

het navolgende beschreven.
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Fig. 4. Frank lead system.

M.b.v. homogene , driedimensionale torsomodellen heeft Frank de relatie

tussen de oppervlaktepotentialen en de plaats en grootte van een b~nnen

het torsomodel geplaatste dipool onderzocht.

II
05C.

1 kH&

L

TORSo

fig. 5. Torsomodel met dipool.
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In fig. 5 is het torsomodel met de equivalente dipool getekend. Bij het

torsomodel zijn de extremiteiten weggelaten. Ret model is gevuld met

water. De weerstand van het water bedraagt ca 2kn/cm. De dipool bestaat

uit 2 ronde nikkelen platen met een doorsnede van 2,5 cm gescheiden door

een isolator. Beide platen worden gevoed uit getekende brugschakeling.

De weerstand R en kondensator C worden zodanig geregeld dat de potentiaal :

op de helft van de afstand tussen de dipoolplaten nul is. Deze instelling

gebeurt in een aparte cylinder (fig. 6).

...L

II~D.
~ V c"l~

---:e -- "tedrOdC V-- "',,"VEIt
ANALVSEROIPOOL -

WATER ---

Fig. 6. Cylinder voor de afregeling van de brug.

De weerstand R en de kondensator C worden zodanig ingesteld dat de potenti

aal gemeten op de elektrodeplaats A nul bedraagt. Vervolgens wordt de elek

trode op een bepaalde standaardplaats op de cylinderwand geplaatst en de

oscillator op een dusdanige waarde van de stroomsterkte ingesteld, dat de

potentiaal op de elektrodeplaats een, voor aIle metingen, konstante waarde

heeft. Vervolgens wordt de dipool 'geplaatf?t in het torsomodel.

De coefficienten a
l

tim c3 uit de formules (I), kunnen m.b.v. het superposi

tiebeginsel berekend worden. Daartoe worden 4 elektroden geplaatst op de

punten R, L, F 1 en F2 • De gemiddelde potentiaal van deze twee laatste punten

is de potentiaal op het linker been op grond van het, reeds in het voorgaan

de, vermelde, aangaande de potentiaal op de extremiteiten.

• ,"I
' .. '

1> '"
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De dipool wordt nu zodanig gedraaid p dat de momentvektor achtereenvolgens

in de ri~hting van de x p y en z-assen gelegen is. In vektornotatie kan

het dipoolmoment dan achtereenvolgens geschreven worden als: '
t

p = (p pOpO)p P= (Opp pO) en p = (OpO,p ).x y z

De formules (I) worden dan respektievelijk:

VI = a l Px VI = b Px VI = c
I PxI

V2 = a2 Py V2 = b P en V = c2 Py2 y 2

V = a3 Pz V
3 = b3 Pz V

3 c3 Pz3

berekend worden.
2

M.b.v. drie achtereenvolgende metingen met gegeven Px P :, en Pz kunnen

a l tim c3 uit de gemeten potentiaalverschillen V.' V2, V3 c.q. VLp VR en

V
FI

+ V
F2

Deze meetprocedure kan voor diverse dipoolplaatsen herhaald worden. Hier

uit volgen dan weer de coefficienten voor die plaatsen.

In het onderhavige onderzoek, waarbij uitgegaan is van vijf dipolen p welke

op verschillende plaatsen gesitueerd gedacht worden p kan de bovenstaande

methode ter bepaling van de coefficienten alP a2 etc. bijdragen tot een met

de werkelijkheid meer overeenstemmend onderzoek. Hiermee wordt n.l. de in

vloed van de grenzen van het menselijk lichaam in rekening gebracht. Voor

iedere dipoolplaats en elektrode moeten dan de drie coefficienten bepaald

worden. Dit betekent dat voor de vijf dipoolplaatsen en drie elektroden 45

coefficienten bepaald moeten worden.

Voor het ontwerp van een cardiografiesysteem, waaraan de eisen gesteld worden p

dat het I) ongevoelig moet zijn voor kleine verschillen in de dipoolplaats

en 2) de gemeten potentiaalverschillen herleidt tot spanningen welke even

redig zijn met de drie loodrechte komponenten van de dipoolmomentvektor,

gaat men als voIgt te werk.
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De menselijk torso wordt ingedeeld in 12 xzvlakken en 8 vertikale door

sneden (fig. 7).

L l'1 H

;) P

/IIi
I

DWARS DOoRSNEDE
H

f 0

__ ~ Ul

- --II

vool'ZVDE ZVOE.

fig. 7. De anatomische ~iveaus.

Op deze wijze ontstaan er 192 torso-oppervlaktepunten, elk gekarakteriseerd

door een cijfer en letter. Voor elke dipoolplaats en oppervlaktepunt kunnen

nu weer de drie coefficienten bepaald worden. De resultaten heeft Frank in

diagrammen uitgezet: de beeldruimte.

In fig. 8 en 9 zijn twee beelddiagrammen uitgezet voor niveau 6. T.g.v. de

inhomogeniteiten binnen het medium vormt de beeldruimte geen plat vlak zo

als de anatomische doorsnede,en korresponderen de kontouren evenmin hiermee.
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1eder punt van de diagrammen heeft de eigenschap dat de projektie van het

dipoolmoment op de verbindingslijn tussen oorsprong en beschouwde punt

vermenigvuldigd met de lengte van deze lijn een resultaat geeft dat recht

evenredig is met de potentiaal gemeten op het korresponderende punt op het

anatomische oppervlak. Ook potentiaalverschillen kunnen op deze wijze be

handeld worden.

Wenst men nu een potentiaalverschil dat recht evenredig is met de x-komponent

van het dipoolmoment p , dan betekent dit (zie fig. 9), dat men met opneem-x
punten moet werken welke op een lijn liggen evenwijdig aan de x-as. Kiest

men als opneempunt (I) dan moet het tweede opneempunt (Q) zijn. Q is echter

op het anatomisch oppervlak niet gedefinieerd. Wel zijn gedefinieerd A en C.

M.b.v. het weerstandsnetwerk van fig. 10 kan hieruit de potentiaal T afgeleid

worden.

co----~..~'AN·~~----,

T

A ---~'MW\ll·N'----""

fig. 10.

R
V + 2 V

C R
I

+ R
2

A

R
I

en R2 verhouden zich als de lengten van de lijnstukken waarin A C opgedeeld

worden door snijding met lijn I Q (zie fig. 9):

verder

R = A T
2

= R •

T C (3)

Deze laatste voorwaarde vloeit voort uit een eis, welke aan het opnamesysteem

gesteld wordt n.l. de impedanties van alle leidingen tussen opnameplaats en

verschilversterker moeten gelijk zijn (zie hiervoor ook hoofdstuk 3.3:

Enige aspekten van de verschilversterker).
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.Uit de twee vergelijkingen kunnen de beide weerstanden R
1

en R2 berekend

worden.

Op gelijke w1Jze kunnen netwerken ontworpen worden, welke de eigenscbap

hebben dat de potentialen aan de uitgang recbt evenredig zijn met de y

en z-komponent van het dipQolmoment (fig. 4), dus

v = a
l

p ,
x x Vz = a3 Pz •

De weerstandeu R
1

en R2 hierin zorgen er nu voor dat bovendien a
l

= a
2

= a
3

•

In formule (3) zijn waarden voor A T en T C gesubstitueerd welke niet

geheel overeenkomen met de waarden zoa1s de~e uit fig. 9 volgen. Dit spruit

voort uit de eerste eis welke aan bet systeem gesteld is, n.1. dat het

systeem zovee1 mogelijk ongevoe1ig meet zijn voor individue1e variaties in

de dipoo1p1aatsen. De diagrammen van de fig. 8 en 9 gelden voor die dipool

pla.ats welke empirisch de meest voorkomende dipoolplaats blijkt te zijn.

Stel nu dat uitgegaan wordt van die dipoo1plaats welke overeenstemt met die,

waarvoor de diagrammen 8 en 9 gelden. Uit de diagrammen volgt dan het ver

band tussen de potentiaa1 op een bepaald oppervlaktepunt en de dipoolmoment

komponenten:

VA = 95 P + 58 px z

Vc 131 p - 113 Px z

VE = -60 P - 130 Px z

V
H

= -32 P + 80 p (4)x z

VI = -71 p + 21 Px z

VH = -24 Px
... 76 p + 35 PzY

VF = -21 P + 91 p + 11 px y z

De coefficienten in deze formu1es vo1gen rechtstreeks uit de diagrammen.

De potentiaalverschi11en V , V , V van het netwerk van fig. 4 kunnen uitgex y z
drukt worden in de opperv1aktepotentialen VI' VE, VC' VA' VM, VF en VR•
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Voor V verloopt de berekening als volgt (fig. 11).- x

~..&.R
t, AA.ll"A1UYI O----'VV,WrWlrf-------.,------o

R•• I,••R" .. .-~ ~
rAo---...../IIJ~\,\M"......-- ....

fig. 11. Netwerk voor de herleiding: V • a p •
x x

Toepassing van de stroomwe-i: van Kirchhoff op knooppuot a geeft voor V
xl

R1 R2 + R
4

) R
3

(R1 + R
2V '"'

xl R1 R2 + R
4

+R
3R1 + R

2

Substitutie van de weerstandswaarden:

1,28 x 4,59 + 7,151,28 + 4,59

{VI
1

+
1,28 x 4,59 +7,15+11,28 + 4,59

1,28 x 4,59
1,28 + 4,59

1,28 x 4,59 +
1,28 + 4,59

R
1

R
2

R
1

+ R
2- R

1
R

2
R

1
+ R

2
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= 0,61 VA + 0,171 Vc - 0,78 VI.

Eenzelfde berekening voor de potentiaalverschillen V en V geeft:
y z

Vz = 0,133 VA + 0,736 VM - 0,264 VI - 0,374 VE - 0,231 Vc •

Substitutie van (4) in (5) geeft:

V = 135,8 p - 0,2 p ~ 136 p - 0,2 px x z x z

(5)

V =
y

V =z
~ 136 p •

z

(6)

Uit (6) voIgt dat de drie potentiaalverschillen V , V en V elk evenredigx y z
zijn met een van de dipoolmomentkomponenten.

Bij de samenstelling van het weegnetwerk is er van uitgegaan dat de elektroden

A, C, I, E en M zich in een vlak bevinden met het dipoolcentrum. Bet niveau

van dit vlak kan op de volgende wijze experimenteel bepaald worden:
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Fig. 12. Bepaling van het niveau voor de vijf elektroden:

A, C, E, I en M.

Bij de eerste stap wordt elektrode II op een beginniveau (b.v. tussen 5e

en 6e rib) aangebracht, met elektrode I er boven en elektrode III er onder.

Met schakelaar S in stand 10 wordt de amplitude van het QRS komplex bepaald.

Bij de tweede stap wordt de elektrodeset een plaats naar boven verschoven,

waardoor III zich nu op de plaats van II bevindt. Met de schakelaar in stand

20 wordt m.b.v. de potentiometer van 100 kO de vorm van het QRS komplex

ongeveer gelijk gemaakt aan die onder stap 1 en de amplitude bepaald.

Bij de derde stap wordt de elektrodeset 1800 gedraaid. Met de schakelaar

en potentiometer in dezelfde stand als onder stap 2 wordt nagegaan of het

QRS komplex dezelfde vorm en amplitude heeft als onder de stappen 1 en 2.

Is dit zo dan is het beginniveau het gewenste niveau waarop de elektroden

aangebracht moeten worden. Bij verschillen moet de procedure met een ander

beginniveau herhaald worden.

De konklusies die uit het onderzoek van Frank te trekken zijn, volgen hier

onder:

a) De fout in de theorie, welke gebaseerd is op de basisaannamen dat)

1) de ventriculaire depolarisatie op elk tijdstip weergegeven kan

worden 'door een equ~valente dipool, die variabel is in lengte en

richting maar zich op een bepaalde plaats binnen het lichaam be~

vindt en 2) het medium, waarin de dipool gedacht wordt homogeen en

lineair is voor alle personen, is kleiner dan 15%.

b) De vorm van de torso is bij het ontwerp in rekening gebracht, waar

door de fout t.g.v. de verschillende torsovormen binnen 10% is terug

gebracht.

+
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c) De linker arm wordt als elektrodeplaats vermeden.

d) De invloed van de spierruis wordt verminderd.

De nadelen van het systeem zijn:

a) Het systeem eist een nauwkeurige plaatsing van de elektroden en

b) een lage huidweerstand.

Voor de weerstand tussen twee elektrodes eist Frank dat deze kleiner is
Rdan 10 (25 kQ < R < 100 kQ).

De impedantie die aanwezig is tussen het inwendige van het lichaam ener

zijds en een elektrodeplaatje anderzijds, kan worden voorgesteld door de

parallelschakeling van een weerstand R en een kapaciteit C. Bij metingen,

waarbij het plaatje op de huid was aangebracht m.b.v. elektrodepasta

(elektrolyt + hoornverwekend middel) en de huid goed geweekt was, vond

men voor een plaatje van 9 c~2: R = 2,5 kQ en C = 0,3 ~F en voor een

plaatje van 36 cm2 : R = 1,5 kQ resp. C = 0,75 ~F. Indien het plaatje Minder

zorgvuldig was aangebracht, bedroeg R soms enige tientallen kQ. De weerstand

van het inwendige van het lichaam bedroeg van pols tot pols 260 a 270Q.

Het potentiaalverschil, t.g.v. de werking van de hartspier, tussen twee

elektroden bedraagt ca 1 mV. T.g.v. het optreden van stoorsignalen kan

tussen het lichaam en aarde een potentiaal~erschilvan ca 10 mV gevonden

worden, zelfs wanneer men het lichaam goed aardt. Deze potentiaalverschil

len worden respektievelijk het uit-faze signaal (Eit ) en het in-faze sig

naal (Eif ) genoemd. De te gebruiken verschilversterker moet nu voldoen

aan de eis dat hij het uit-faze signaal versterkt en het in-faze signaal

onderdrukt. [lit. 12].

Voor het uit-faze uitgangssignaal van de versterker (E
ut

) geldt:

Bovengestelde eis betekent dat de rejektiefaktor van de versterker H = ~

zo groot mogelijk moet zijn. Eist men b.v. dat het antifaze-uitgangssignaal

niet meer dan 1
0

/00 verstoord wordt door het in-faze ingangssignaal, dan

betekent dit dat de rejektiefaktor meer dan 10000 moet bedragen.
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Verder is een hoge ingangsimpedantie noodzakelijk omdat I) het inwendige

van het lichaam niet beschouwd kan worden als een spanningsbron met

kleine inwendige weerstand en 2) de weerstand die een uit het lichaam

naar een elektrodeplaatje vloeiende stroom ondervindt bij het passeren

van de huid enkele kO bedraagt.

Fig. 13. Verschilversterker.

Asymmetrie in het ingangsnetwerk van de verschilversterker betekent een

vermindering van de rejektiefaktor van het gehele systeem.

Schematisch kan de spanningsbron, de bronweerstand en de verschilversterker

als voIgt weergegeven worden (fig.14)

Fig. 14. Vervangingsschema van de verschilversterker

en aangesloten bronnen.
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,
Stel R. = R.

1 1

Voor het ingangsnetwerk geldt dan:

R.
E" 1

u Ri + ~

R.
E. • --:;1~

1 Ri + ~

,
E =! (E -E )
ut u u

Hieruit volgt voor de rejektiefaktor van het ingangsnetwerk:

2 R.
'" 1
'" A~ •

Voor de rejektiefaktor van het gehele systeem geldt:

1 1-- = ----=---H H
tot netwerk

+ 1
H
verst

ll~ 1
0: _ + =--__

2R. H
1 verst
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4. Model van de depolarisatie van de hartventrikels volgens Selvester.

Ret verloop van de depolarlsatiegolf door het myocarditun van de beide

ventrikels is onderzocht door Durrer c.s. Rij verrichtte zijn onderzoek

aan een menselijk hart.

Scher en Young hebben een identiek onderzoek verricht aan hondenharten.

De resultaten van dit onderzoek bleken verrassend goed overeen te stem

men met die van het onderzoek van Durrer.

Dit vormde voor Selvester de reden zijn onderzoek naar het verloop van

de depolarisatiegolf door het myocardium eveneens te verrichten aan

hondenharten. De resultaten ervan korrigeerde hij in die zin, dat hij de

depolarisatietijd van de ventrikels 80 msec stelde. [lit.13,I4,IS].

Aan de hand van rontgenogrammen en standaard anatomieboeken, legde hij

de plaats van het hart binnen het lichaam vast in een orthogonaal assen

stelsel. De richting van de koordinaatassen stemden hierbij overeen met

die van de gebruikelijke assen in de anatomie (fig. IS).

y

x

Fig.IS. Koordinaatassen.

Rij verdeelde de ventrikels van het hart in twintig segmenten: het septum

in zeven, de linker ventrikelwand in negen en de rechter ventrikelwand in

vier segmenten van gelijke grootte (fig.16).

Beschouwt men de depolarisatie van een segment van b.v. de linker hartwand

nader, dan kan men het volgende waarnemen. Door de grotere voortplantings

snelheid van de depolarisatiegolf langs het endocardium, in verhouding

tot die door het myocardium, t.g.v. het purkinjenetwerk in het endocardium,

zal de depolarisatiegolf niet als een vlak front het segment loodrecht

binnendringen maar gekromd en onder een enigszins scheve hoek (fig.I7).
1
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Fig.16. De hartsegmenten. In het centrum van elk segment
de dipoolmomentvektor.

EPICARDIUM

Fig.17. Hartsegment met daarin schematisch het depolarisa
tiegolffront aangegeven.

Prikt men nu een twintigtal naalden in b.v. vijf rijen met elk vier

naalden, dan kan men m.b.v. deze naalden het depolarisatiegolffront

op zijn weg door het segment volgen. Het golffront zal aanvankelijk

smal zijn. Vervolgens bereikt het een maximaal oppervlak en neemt

daarna weer af.

I

l~__--:.- ............



-32-

Stelt men nu aIle dipoolmomenten van de afzonderlijke cellen samen tot

een, in de tijd veranderend, dipoolmoment, dan kan men dit dipoolmoment

beschouwen als afkomstig te zijn van een elektrische dipool in het

centrum van dat segment. Dit equivalente dipoolmoment moet qua amplitude

hetzelfde gedrag in de tijd vertonen als de effektieve oppervlakte van

het depolarisatiefront binnen dat segment. Dit betekent dat de moment

funktie gekarakteriseerd wordt door vier tijdstippen t) tIm t 4 (fig.18).

De depolarisatiegolf treedt ten tijde t
l

het segment binnen~ bereikt op

t
2

zijn grootste oppervlak en blijftmaximaal tot t 3 • Vanaf t 3 treedt de

depolarisatiegolf uit het segment. AIle cellen binnen het segment zijn

ten tijde t 4 volledig gedepolariseerd.

Fig.18. Momentfunktie van een'equivalente dipool.

Uiteraard is de momentvektor ook in richting variabel, afhankelijk van

de wijze waarop het golffront het segment passeert. Voor de richting

van de momentvektor van de equivalente dipool wordt evenwel een gemid

delde en konstante waarde aangenomen.
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Tabel I. Dipool plaatskoordinaten in em.

Dipoolkoordinaten.
Dipoolnr. x y z

I 12,3 4,0 13,7

2 13,4 3,0 15,5

3 13,0 6,0 13,5

4 11 ,6 2,0 13,8

5 11 ,7 6,9 11 ,9

6 9,9 2,8 12,5

7 10,7 4,8 12,2

8 14,8 3,5 13,7

9 15,3 5,5 14,3

10 13,6 I ,7 14,0

I I 14,2 4,5 11,4

12 14,1 7,5 12,6

13 11 ,8 1,9 12,4

14 12,6 5,0 9,8

15 13,0 7,7 10,9

16 10,5 2,3 10,8

17 11 ,5 2,0 16,0

18 8,8 2,5 14,8

19 10,5 8,2 14,5

20 10,9 5,9 15,5
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Tabel 2. Richtingscosinussen van de dipoolmomenten.

richtingscosinus
nipoolnr. 1 m n

1 -0,16 0,25 0,955

2 0,57 -0,25 0,78

3 0,33 0,54 0,77

4 -0,29 -0,56 0,78

5 -0,21 0,74 0,64

6 -0,84 -0,28 0,47

7 -0,71 0,34 0,62

8 0,78 -0,5 -0,38

9 0,98 0,15 -0,1

10 0,32 -0,93 0,18

11 0,45 -0,35 -0,82

12 0,68 0,72 -0,14

13 -0,37 -0,92 -0,13

14 0,03 0,03 -0,999

15 0,21 0,94 -0,28

16 -0,71 -0,65 -0,27

17 0,36 -0,61 0,71

18 -0,71 -0,58 0,4

19 -0,52 0,52 0,68

20 0,33 0,46 0,82
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In de tabellen 1 en 2 zijn ·respektievelijk de waarden veer de dipool

plaatskoordinaten en de richtingscosinussen.vande dipoolmomenten

weergegeven. Deze tabellen zijn ontleend aan lit. 14.

Bij tabel 1 zij vermeld dat de plaats van de oorsprong van het aange

nomen orthogonale assenstelsel t.o.v. de anatomische bouw van het

lichaam door Selvester niet is opgegeven.

Tenslotte zijn in tabel 3 de waarden voor de tijdstippen t 1 tim t
4

en

de maximale dipoolmomentwaarden weergegeven zoals zij uit het onderzoek

van Selvester volgen. In fig.19 zijn de dipoolmomenten als funktie van

de tijd geschetst.

Tabel 3. Karakteristieke tijdstippen t 1 tim t 4 en de grootte van de
momentvektor.

Dipoolnr. tij dstippen in msec max. amplitude

t
l

t 2 t
3

t
4

I -5 15 16 32 4

2 8 28 30 50 3

3 6 26 28 48 3

4 12 35 37 57 3

5 16 24 48 68 2,5

6 25 35 70 82 2,5

7 30 50 64 82 2,5

8 13 32 46 58 10

9 14 35 45 62 10

10 15 34 42 55 10

I I 21 38 55 68 10

12 19 36 54 72 10

13 20 34 43 55 10

14 38 55 67 82 10

15 28 50 65 80 10

16 33 52 58 74 10

17 13 28 30 45 3,5

18 31 50 52 62 4,5

19 38 53 55 80 4,5

20 33 48 55 70 4,5
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5. De simulatie van QRS komplexen.

Het in hoofdstuk 4 besproken model voor de ventrikeldepolarisatie

volgens Selvester [14J vormde de basis van het verdere onderzoek.

In de eerste plaats werden m.b.v. een hieruit herleid model QRS

komplexen gesimuleerd op de digitale computer.

Het hart werd hierbij gelegen gedacht in een zuiver kontinu en homo

geen geleidend medium. De pick up elektroden werden in een orthogonaal

assenstelsel gesitueerd.

De dipoolmomentfunkties hebben, zoals uit het onderzoek van Selvester

voIgt, een trapezium vorm en zijn daardoo~ gekarakteriseerd door vijf

parameters, t.w. de vier tijdstippen t 1 tim t
4

en de hoogte.

Zij werden benaderd met gaussvormige funkties, gekarakteriseerd door

drie parameters, t.w. een breedte, een maximaal moment en het tijdstip

wa~rop dit maximaal moment plaatsvindt (fig.19). [lit.16].

Voor de breedte van de gaussvormige krommen werd gekozen de breedte van

de krommen volgens Selvester op 1/1:2 maal de maximale funktiewaarden.

In het hierna volgende worden deze waarden met 20 aangeduid.

=t max

Het tijdstip, waarop de maximale amplitu8e optreedt, werd gedacht

gelegen te zijn tussen de tijdstippen t 2 en t
3

' dus

t 2 + t 3
2

Voor de maximale momentwaarden werden de waarden volgens Selvester

gehanteerd.

De momentfunktie van de i-de dipool wordt nu voorgesteld door de volgen

de funJ,ttie:

F.(t) =h. e
1 1

met: t.
1

h.
1

tijdstip waarop maximaal moment plaatsvindt

funktiewaarde voor t.
1

20. breedte van de gaussvormige funktie.
1
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In tabel 4 zijn deze drie herleide'parameters voor elke dipool

weergegeven.

dipoolnr. t. h. cr.
~ ~ ~

msec msec

1 15 4 5,5

2 29 3 6,8

3 27 3 7

4 36 3 7,5

5 36 2,5 16

6 53 2,5 21

7 57 2,5 16

8 39 10 11

9 40 10 10

10 38 10 7

11 46 10 13

12 45 10 13,5

13 39 10 8

14 61 10 10,7

15 58 10 12,5

16 55 10 9

17 29 3,5 5

18 51 4,5 5

19 54 4,5 5,5

20 51 4,5 7,8

Tabel 4. De parameters van de dipoolmomentfunkties van de
20 dipolen.

De benadering van de momentfunkties met gaussvo~ge funkties i.p.v.

met trapezia vindt zijn reden in het aantal parameters, waardoor de

beide funktievormen vastgelegd zijn. Op grond van de beschikbare

geheugenruimte van de digitale computer'moest het aantal parameters

beperkt worden.

Een verdere beperking bestond uit het aantal dipolen, waarmee het

ventrikelmodel was opgebouwd. Dit aantal werd gereduceerd tot vijf

dipolen.
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Overeenkomstig de digitale experimenten volgens Bellman c.s., werd een

ventrikelmodel gekozen, bestaande uit de dipoolnummers 1,8,11,14 en 20

van het model volgens Selvester c.s.

Dit betekent dat de depolarisatie van het septum met 1 dipool, de de

polarisatie van de linker ventrikelwand met' 3 dipolen en de depolari

satie van de rechter ventrikelwand eveneens met I dipool werd gesimul~erd.

De ligging, grootte en richting van dezevijf dipoolmomenten werden

overeenkomstig het model van Selvester gekozen (tabel I tim 4).

In fig.19 zijn de momentfunkties van de vijf dipolen geschetst, over

eenkomstig tabel 3 en tabel 4.

,. ,,
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Selvester heeft in de pUblikaties03,I~over zijn onderzoek de oor

sprong van zijn koordinatensysteem niet gedefinieerd. Teneinde hier

enig inzieht in te krijgen, zijn aan een torsomodel (Somso-model,

fabrikaat Marcus Sommer- DId), metingen verrieht van de ligging van

de dipolen en de elektrodeplaatsen. De breedte van het model ter hoog

te van.de vijfde rib bedroeg 27 em. De dikte bedroeg 17 em. De afstand

sternum tot strottenhoofd was 21 em. De lengte van het hart was II em.

De grootste afstand tussen septum en reehter ventrikelwand bedroeg 4 em.

Voor deze twee laatste afmetingen worden in standaardanatomieboeken de

waarden 132 resp. 50 mm gevonden. De afwijking van de gemeten waarden

bedraagt dus ca. 20%.

Bij de metingen van de ligging van de dipolen en de elektrodeplaatsen

is aangenomen, dat de oorsprong van het orthogonale assenstelsel gelegen

is op de punt van het zwaardvormig aanhangsel van het borstbeen. De

riehting van de koordinaatassen is als in fig.15 aangegeven.

De ventrikels van het hartmodel werden ingedeeld in twintig segmenten,

overeenkomstig de gegevens van Selvester. Ret centrum van elk segment

werd besehouwd als de plaats van de equivalente dipool. Voor de dipolen

1,8,11,14 en 20 werden vervolgens de x, y, en z koordinaten gemeten t.o.v.

het sternum.

Uit de metingen volgen de plaatskoordinaten zoals in tabel 5 weergegeven.

Dipoolnr. plaatskoordinaten in em.

x y z

I I , I I ,7 -3,9

8 3,5 0,6 -3,8

I I 2,7 I ,9 -6

14 2 2,5 -7,6

20 I ,5 3,5 -1,8

Tabel 5. Gemeten koordinaten voor de dipoolplaatsen.
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Het gemiddelde versehil tussen de gemeten x-koordinaten en de over

eenkomstige koordinaten volgens Selvester vormt de translatiewaarde

via welke de twee groepen koordinaatwaarden in elkaar overgaan. De

translatiewaarde bij de overgang van gemeten naar literatuur waarden

bedraagt voor de x-koordinaten + 11,1 em. Voor de y en z koordinaten

bedragen de respektievelijke waarden in dit geval + 2,5 em en + 17,4 em.

De koordinaten voor de dipoolplaatsen uit het madel volgens Selvester

zijn, herleid in het koordinatensysteem met als oorsprong het sternum,

in tabel 6 weergegeven.

dipoolnr. plaatskoordinaten in em.

x y z

I I ,2 I ,5 - 3,7

8 3,7 I - 3,7

I I 3, I 2 - 6

14 1,5 2,5 - 7,6

20 -0,2 3,4 - 1,9

Tabel 6. Herleide koordinaten voor de dipoolplaatsen volgens
Selvester.

De grootste afwijking tussen de koordinaatwaarden van de tabellen 5

en 6 heeft de x-koordinaat van dipool 20, n.l. 1,7 em.

Aan het torsomodel zijn verder de posities van vier elektroden ge

meten. Als elektrodeplaatsen zijn gekozen: linker en reehter zijde,

nek en sternum.

De gemeten waarden zijn weergegeven in tabel 7.

elektrodeplaats koordinaten in em.

x y z

borstbeen 0 0 0

reehterzijde - 13,5 0 - 9,5

linkerzijde 13,5 0 - 9,5

nek 0 21 - 14

Tabel 7. De gemeten koordinaten van de elektrodeplaatsen.
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In het orthogona1e assenste1se1 zijn nu de posities en richtings

cosinussen van de vijf dipo1en gedefinieerd. We veronderste11en dat

deze vijf dipo1en ge1egen zijn in een onbegrensd, homogeen, 1ineair

en isotroop medium. De potentiaa1 op p1aats (a., b., c.) t.g.v.de
J J J

i dipo1en, gesitueerd in het punt (x., y., z.) met richtingscosinus-
1. 1. 1.

sen (1., m., n.), bedraagt dart:
1. 1. 1.

.,

5
P(a., b. c.) = L (C F.(t) cos e.. )

J J J ial 1. 1.J

met:

-2
r ..

1.J

C : konstante

F.(t): i-de dipoo1moment
1.

cos e.. ... {l.(a.-x.) + m.(b.-y.) + n.(c.-z.)}
1.J 1. J 1. 1. J 1. 1. J 1.

2 222r.. = (a.-x.) + (b.-y.) + (c.-z.) •
1.J J 1. J 1. J 1.

-I
r ..

1.J

Refereren we deze potentiaa1

aa1 in het punt (a , b , c )
000

deze punten gegeven door:

in het punt (a., b., c.) aan een potenti-
J J J

dan wordt het potentiaa1verschi1 tussen

5 2 5 -2
V. (t) ... C L {F :"(t) cos e.. } r .. - C L {P. (t) cos e. } r.

J i"'l
1. 1.J 1.J i=1 1. 1. 1.

5 -2 -2... C L F. (t) {cos e.. r .. - cos e. r. }
i=1 1. 1.J 1.J 1. 1.

. -I
met cos e. = {l.(a -x.) + m.(b -y.) + n.(c -z.)} r.

1. 1. 0 1. 1. 0 1. 1. 0 1. 1.

2 2 2 2
r .... (a -x.) + (b -y.) + (c -z.) •

1. 0 1. 0 1. 0 1.

Omdat het mediumveronderste1d is homogeen te zijn, is de konstante

voor iedere dipoo1 gelijk en wordt in de verdere experimenten I geste1d.
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In bijlage I is het digitale computerprogr~voor de simulatie van

de potentiaalverschillen tussen de drie elektroden en de referentie- .

elektrode. t.g.v. de vijf dipoolmomenten. weergegeven.

Het programma bestaat uit drie delen. In het eerste gedeelte worden
-2 -2 .de parameters ADISTN .. = cos e.. r .. - cos e. r .• met J = 1.2.3 en

J1. 1.J 1.J 1. 1.

i = 1.2 ••••• 5 berekend.

In tabel 8 zijn de berekende waarden voor ADISTN .. weergegeven.
J1.

Als plaats voor de referentieelektrode is hierbij gekozen voor het

sternum (tabel 8a en 8b) en de rechterzijde (tabel 8c en 8d). Verder

is voor de berekening gebruik gemaakt van enerzijds de gemeten dipool

plaatskoordinaten (tabel 8a en 8c). anderzijds van de herleide koordi

naten volgens Selvester (tabel 8b en 8d).

Voor de koordinaten van de elektrodeplaatsen en de dipoolplaatsen zij

verwezen naar tabel 7 resp. de tabellen 5 en 6.

In het tweede gedeelte worden de dipoolmomentfunkties berekend. De

parameters van de dipoolmomentfunkties. t. h. en a. zijn in tabel 4
1. 1. 1.

weergegeven.

Tenslotte worden in het derde gedeelte de drie potentiaalverschillen

tussen de drie waarnemingsplaatsen en de referentieplaats berekend~

Deze potentiaalverschillen zijn in de figuren 20 tIm 23 als funk tie

van de tijd weergegeven.

Voor de figuren 20 en 21 geldt. dat de .plaats van de referentieelektrode

het sterrtum is. terwijl voor de figuren 22 en 23 geldt dat de referen

tieelektrode,in de rechterzijde. ter hoogte van het sternum. is geplaatst.

De potentiaalverschillen van de figuren 20 en 22 zijn berekend m.b.v.

de herleide dipoolplaatskoordinaten van tabel 6. Voor de potentiaal

verschillen van de figuren 21 en 23 is gebruik gemaakt van de gemeten

dipoolplaatskoordinaten.

De maximale afwijking tussen de overeenkomstige potentiaalverschillen

van de figuren 20 en 21 en de figuren 22 en 23 bedraagt ca 10%. Hierbij

zijn enerzijds de herleide en anderzijds de gemeten dipoolplaatscoordi

naten gebruikt om de kurves te berekenen.

• Voor de tabellen en figuren in dit hoofdstuk zij verwezen naar bijlage I.
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Beschouwen we de figuren 20 en 21 nader, dan zien we dat op grond

van de drie negatieve ADISTNjl-waarden uit de tabellen 8a en 8b de

potentiaalkurven eerst negatief zijn met een maximumwaarde bij

t ~ IS msec. Dit is het tijdstip waarop de eerste dipoolmoment

funktie zijn maximum waarde bereikt. De overige dipolen spelen op

dit tijdstip nog geen rol van betekenis, immers de tweede dipool

momentfunktie bereikt zijn topwaarde op het tijdstip t = 39 msec.

Tot het tijdst~p t ~ IS msec zullen daarom de potentiaalkurven

een gaussische vorm hebben. Na dit tijdstip worden de potentiaal

kurven bepaald door de som van de positieve potentiaalbijdragen

van de overige vier dipolen.

Teneinde te kunnen beoordelen in hoeverre de resultaten van het

ventrikelmodel met vijf equivalente dipolen overeenstemmen met die

van het model met twintig dipolen, zijn ook de potentiaalverschil

len berekend uitgaande van dit laatste model (fig. 24).

Hierbij zijn de gebruikte koordinaten voor de dipoolplaatsen herleid

uit de waarden volgens Selvester via de reeds vermelde translatie.

De koordinaten voor de waarnemingsplaatsen zijn dezelfde als gebruikt

in het model met vijf dipolen. De resultaten zijn weergegeven in

fig.24. De plaats van de referentieelektrode is de rechterzijde. Een

vergelijking van deze potentiaalkurven met die van fig. 22 geeft

markante verschillen te zien, zoewel in de amplitude als in de vorm

van de kurven.

Het verschil in amplitude kan verklaard worden uit het verschillende

aantal dipoolbronnen van de twee modellen.

De verschillen in de vorm van de kurven is het meest markant!voor de

potentiaalverschillen tussen sternum en rechterzijde. Voor beide kurven

geldt dat de vorm vanaf t = 0 msec tot t ~ IS msec bepaald wordt door

de eerste dipool. De overige dipolen spelen hierbij geen rol van bete

kenis. Dit betekent ook dat de toppen in de kurven voor t ~ IS msec

afkomstig zijn van de eerste dipoolmomentfunktie en dat de kurven vanaf

t = 0 tot t ~15 msec een gaussische vorm hebben.

'i
\
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De top in de kurve voor t = 27 msec (fig.24) komt in de overeen

komstige kurve van fig.22 niet voor. In het model met vijf dipolen

kan deze top slechts gerealiseerd worden door een verschuiving van

het tijdstip waarop het maximalemoment van de tweede dipool plaats

vindt t = 39 msec, naar het tijdstip t = 27 msec. Dit bleek uit

experimenten op de analoge computer Hitachi. Verder moest de moment- >

vektor 1800 gedraaid worden en het maximum dipoolmoment vergroot

worden.

Het ana loge computer model voor de simulatie van QRS komplexen m.b.v

vijf equivalente dipolen is weergegeven in fig. 25.

De hiermee gesimuleerde QRS komplexen zijn weergegeven in de figuren

26 tim 29. Zij korresponderen met de digitaal gesimuleerde QRS komplexen

van resp. de figuren 20 tim 23.

Tenslotte zijn in de figuren 30 en 31 werkelijke QRS komplexen weerge

geven. Hierbij werd als plaats voor de referentieelektrode resp. ge

bruikt het borstbeen en de rechterzijde, ter hoogte van het zwaard

vormig aanhangsel van het borstbeen. De zes opnamen werden gemaakt met

gelijke gevoeligheid van de recorder (Hellige HE86) en gelijke ver

sterkingsfaktor van de E.C.G.-versterker. De signalen werden niet ge

filterd. De gebruikte elektroden waren Hellige-kleefelektroden.
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6. Schatting van de dipoolmoment parameters h. en k. uit een
~ ~

gegeven QRS komplex.

In het voorgaande is uiteengezet, hoe men, uitgaande van een

model van de ventrikeldepolarisatie de lichaamsoppervlakte

potentialen kan simuleren.

In het navolgende wordt beschreven, hoe de parameters h. en k.
. ~ ~

van de in het model gebruikte dipolen geschat kunnen worden uit

een gegeven QRS komplex.

Deze schatting moet dusdanig z~Jn dat het kwadraat van het ver

schil tussen de gemeten QRS-waarden en de met de geschatte para

meters berekende waarden zo klein mogelijk is.

In formule: N
S = E

j=l

M

E
r=O

2
(V • (r) - b. (r) )

J J

S moet minimaal zijn.

aantal tijdstippen waarop de potentiaal gemeten resp. be
rekend wordt.

"""""""

V.(r) gemeten potentiaal op plaats j ten tijde r
J

b.(2) berekende
J

M

N aantal waarnemingsplaatsen.

Bij dit schattingsproces wordt gebruik gemaakt van de quasi-line~

riseringstechniek, welke door R.E. Bellman beschreven wordt in zijn

boek "Quasilinearization and nonlinear boundary-value problems".

De gebruikte methode wordt ook weI genoemd de Newton-Raphson

Kantarovich methode.

Veel processen kunnen met behulp van de volgende algemene vektor

differentiaalvergelijking beschreven worden:

x (t) = i (~, ~, ~) (1)

Hierin zijn de vektorfunktiesf bekend op enkele parameters b na.

De ingangsgrootheden ~. zijn bekend als funktie van de tijd. Verder

zijn meetwaarden bekend van tenminste een van de toestandsvariabelen

~(t) voor een aantal diskrete tijdstippen.
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Het probleem is nu de beginwaarden x(O) en de parameters ~ zodanig

te schatten, dat de hiermee gevonden oplossingen van de differenti

aalvergelijkingen zo goed mogelijk voldoen aan de gegeven meetwaarden.

Deze problemen worden "multi point boundary value problems", M.P.B.V.P~

genoemd. [1i t. 17 , 18] •

De onbekende parameters ~ kunnen opgenomen worden in de vektor van

de toestandsvariabelen ~(t). Verder kunnen de ingangsgrootheden ~

uitgeschreven worden als funktie van de tijd. Differentiaalverge

lijking (I) kan dan als voIgt geschreven worden:

x (t) = F <.~,t) (2)

Voor het geval dat (2) een stelsel lineaire differentiaalvergelijkingen

voorstelt kan (2) eenvoudig opgelost worden. Als (2) een stelsel niet

lineaire differentiaalvergelijkingen voorstelt, benaderen we de op

lossing van vergelijking (2) met een reeks van tijdsfunkties ~+I'

die ieder voor zich de oplossing zijn van een lineair M.P.B.V.P.:

(3)

Hierin is J [ K(~~, t8 de matrix van Jacobi van de vektorfunktie F

in ~ en t:.

of.
1.

(4)

In het geval van een niet-lineair begipwaarde probleem kan bewezen

worden, dat de reeks van tijdsfunkties ~+I (3) een monotoon, kwa

dratisch konvergerende reeks van tijdsfunkties ~+I voorstelt [lit.20].

In het geval van een niet-lineair M.P.B.V.P. is deze kwadratische

konvergentie niet bewezen tot heden.

Vergelijking (3) kan ook in de volgende vorm geschreven worden:

~+I B ~+I + ~

me t : B = J [ K(~ ,t)]

en d = K(~,t) - J [ K(~,t)J ~ .

(5)
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Zowel matrix B als vektor ~ hangen hierin af van t en ~, het

voorgaande element in de reeks en dus bekend als funktie van t.

Het beginelement van de reeks wordt gevonden door uit te gaan

van een verstandig gekozen beginfunktie. Een eenvoudige keuze van

de beginfunktie is een konstante.

Ieder van deze lineaire M.P.B.V.P. (5) is tot (m+l) lineaire be

ginwaardeproblemen terug te voeren, waarbij m het aantal komponenten

van de vektor ! is, n.l. m homogene vergelijkingen ~+I= B ~+I

met beginvoorwaarden X(o) = E. (i = I, •••••m) •- ~

Ei is de eenheidvektor in de richting van de i-de komponent van X.

Verder nog een inhomogene vergelijking (5) met als beginvoorwaarde

~+I(O) = Q, waarbij Q de nulvektor voorstelt.

Stel dat de onbekende beginwaarden van de vektordifferentiaalver

gelijking (5) voorgesteld worden door de vektor C. Deze vektor

kan ook als voIgt geschreven worden:

I 0 0

0 I 0
0C = C

I
0 + Cz 0 + 8 ••• + C (6)

m

0 0

m: het aantal elementen van C.

Het homogene gedeelte van de m simultane differentiaalvergelijkingen
I

wordt nu achtereenvoiJ.gens m maal opgelost l
• met achtereenvolgende

beginkondities Ei , i= I ••••m (b.v. Ei-~ (1,0,0, ••• 0).

Ht,m,N+I (t)HI, I ,N+ I (t)

De homogene oplossing van het lineaire stelsel (5) luidt dan

voor de (n+l)-de iteratiestap:

HOM
XI ,N+ I (t)

= (17)

HOM
Xm,N+I (t) Hm I N+I (t), , Hm m N+I (t:)

, '"
C

m
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met R.. N I(t) is de homogene oplossing van de i-de differentiaal
1.,J, +

vergelijking t.g.v. de j-de beginwaardevektor E., i=I, ••••m,
J

j = I, ....m.

De partikuliere oplossing PN+I(t) van (5) wordt gevonden door (5)

eenmaal op te lossen met als beginkonditie de nulvektor.

De algemene oplossing van het lineaire M.P.B.V.P. is dus een

partikuliere oplossing van de inhomogene vergelijking plus een

lineaire kombinatie met m coefficienten van de oplossingen van de

m homogene vergelijkingen:

\.,

In het deterministische geval kan de vektor ~+I berekend worden

uit m meetwaarden voor !(t). Voor het geval de meetwaarden door

ruis zijn aangetast, zijn er meer meetwaarden nodig voor de berekening

van de vektor ~+I en daarmee voor de beginwaarden van de toestands

variabelen X. In dat geval wordt de vektor ~+I berekend volgens de

methode der kleinste kwadraten (zie hoofdstuk 6.2).

Ret iteratieproces wordt gestopt als de in twee achtereenvolgende

iteraties berekende waarden voor C niet meer van elkaar afwijken
-6-

dan een bepaalde waarde b.v. 10 •

6.2. Methode der kleinste kwadraten.------------------------------

Ret probleem om een aantal onbekende grootheden van een proces uit

een aantal waarnemingen, welke funkties zijn van die grootheden, te

bepalen kan als voIgt geformuleerd worden.

Wanneer een stelsel van s vergelijkingen in t grootheden (met s > t)

gegeven is:

alx + bly + clz + ......... + fIt = n l

a2x + b
2
y + c2z + II ••• , ••• II + f 2t = n2

(1)..
a x + b Y + c z + ......... + f t = ns s s s s
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wordt gevraagd de t grootheden zo te bepalen dat de som (P) van de

kwadraten (E) van de grootheden:

E I = alx + bly + clz + ·....... fIt - n I

E2 = a2x +b
2
y + c2z + ·....... f 2t - n2

(2)

E = a x + b y + c z + ·....... f t - n
s s s s s s

+ •.••••••• + E
2
s

minimaal is naar de t grootheden x, y, •••• ,t.

f ' . [] 2 2 2 2De 1n1eert men aa = a l + a2 + a3 + as

[lit.19,21 J

dan kan men P ook als voIgt schrijven:

•••• a b
s s etc.

2 2 2 [P '" [aa] x + ebb J y + [cc] z + ••••• + 2 abJ xy + 2 [ac] xz +

- 2 [an] x + 2 [bn] y - •••••• + [nnJ.

P minimaliseren naar de t grootheden x,y,z, ••• t d.w.z.

ap
-= 0ax

~'" 0ay

~ = 0at

levert nu t vergelijkingen in t grootheden op, waaruit de t groot

heden berekend kunnen worden.

Zij zijn bekend onder de naam normale vergelijkingen. In dezelfde

notatie als boven gebruikt, luiden zij:

[aa]x + Cab] y +

[ab]x + Ebb] y +

etc.

....
(4)
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Voor het afleiden van de normale vergelijkingvan een van de groot

heden x,y,z ••• moeten aIle oorspronkelijke vergelijkingen vermenig

vuldigd worden met de coefficienten van de betreffende grootheid in

de vergelijking en vervolgens gesommeerd •

In matrixnotatie lui~~" ~ .e vergelijkingen:

(5)

met (zie (l» :

vektor de T (X,Y,Z, ••• t)X van toestandsgrootheden X =
U matrix van de coefficienten van X

de T
(n1,n2,n3·····ns )·N vektor van meetwaarden N =

6.3. ~~_g~~~~:!~~~~!~~~!~~g_~Q~g~E~~~~~~i_~~_~£h~~~~~g_y~~_~~

E~!~~~!~_y~_~~_~~EQQ!~Q~~~~~~·

De dipoolmomentfunkties zijn in hoofdstuk 5 gedefinieerd als:

F.(t) = h. exp {-a,S (t. _t)2 / o~}
1 1 1 1

Deze formule kan in differentiaalvorm als voIgt geschreven worden:

d F. (t)
1

---'-dt- = k. (t.-t) F. (t)
111

F. (t.) ::: h.
111

i ::: 1, ••••• N

met k.
1

2
= I / O.

1
N aantal dipolen.

We veronderstellen nu, dat van de diverse parameters van deze diffe

rentiaalvergelijking de" 'toptij"d' t. gegeven is. In verband met de
1

beschikbare geheugenruimte van de digitale computer voor het reken-

proces hebben we het aantal dipolen beperkt tot vijf. Deze vijf

dipolen zijn dezelfde als de bij het beschreven simulatieproces ge

bruikte dipolen. In het ventrikelmodel zijn dit de nummers 1,8,11,14 en

18.

De parameters h. en k. worden onbekend verondersteld en moeten ge
1 1

schat worden uit M op het lichaamsoppervlak gemeten QRS komplexen.
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Het aantal waarnemingsplaatseri (M) op het lichaamsoppervlak be

draagt drie.

De vijf dipoolmomentfunkties worden nu gege~en in de vorm van vijf

idifferentiaalvergelijkingen .In deze differentiaalvergelijkingen

vormen F.(t), i • 1, •••• 5, de toestandsvariabelen. De parameters
1

t. zijn bekend en de parameters k. onbekend. Deze laatste parameters
1 1

nemen we nu op in de set van toestandsvariabelen door te stellen

dat zij funkties zijn van de tijd. Hun afgeleiden naar de tijd zijn

nul. Hierdoor wordt de set van vijf differentiaalvergelijkinsen uit

gebreid tot tien:

d F.
1

----dt = k.(t.-t) F.
111

d k.
1--= 0dt

F.(t.) -h.
111

i=I, •••• 5 (J)

Deze differentiaalvergelijkingen mogen opgevat worden als tien

simultane niet-lineaire differentiaalvergelijkingen. Door toepas

sing van het oploss.ingsalgoritme, zoals gegeven in hoofdstuk 6.1,

formule 3, benaderen we de oplossing van daze vergelijkingen met een

monotoon, kwadratisch konvergerende reeks van tijdsfunkties F.N+I(t)
N+l 1

en k. (t)
1

dF. N+1

k~ 'N N F~ F. N+1_ F~
1 -

(t.-t) (t.-t)crt • F. + k. (t.-t)
1 1 1 1 1 1 1 1 1

d k. N+1
k. N+1_ k~

(2)
.1 0 0 0crt 1 1

of:

d F. N+1

k~(t.-t) F. N+1 N+l R
F~

1

crt = + k. (t.-t) F. - k. (t.-t)
1 1 1 1 1 111 1

d k.
I

i • 1, ••• 5 (3)1 .\ ,liI,~Ocrt
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De index N+I heeft betrekking op de (N+I)-de iteratie.

F~(t) en k~ zijn de toestandsvariabelen, welke in de N-de iteratie
1 1

berekend zijn door integratie van het stelsel (I) met de geschatte

beginvoorwaarden F~(O) en k~(O).
1 1 ,

De toes tandsvariabelen , waarmede het iteratie-proces begint F.
o

en
1

k. o worden berekend door integratie van het niet-lineaire stelael (I),',
1 '

uitgaande van gekozen waarden voor h. o en k. o • Het aantal iteratie-
1 1

stappen wordt bepaald door de mate van konvergentie van de reeks.

Hoe verloopt de schattingsprocedure nu bij iteratiestap N+I?

Cs ' C6 , •••• CIO)·

in de volgende notatie:

N+I
en k.(O) van de tien simultane diffe

1

N+I
Stel dat de beginwaarden F.(o)

1

rentiaalvergelijkingen zijn: (C I ,

Zij kunnen ook geschreven worden

° ° °
Cs 02 C

I
" ° ' + • • • • •• Cs · + C

6
. ° + CIO· ° (4)

C6 ° ° °
CIO ° ° °

Het homogene gedeelte van de tien differentiaalvergelijkingen wordt

nu achtereenvolgens berekend m.b.v. deze tien beginwaarde vektoren

(1,0,0 ••••• 0), (0,1,0 ••••• 0) etc. Zij worden genoteerd in de homogene

oplossingsmatric HOM. Het element HOM.. van deze matrix stelt de
1J

homogene oplossing, d.w.z. een tijdfunktie, voor,van de i-de diffe-

rentiaalvergelijking t.g.v. 'de j-de beginwaardevektor. De matrix

heeft de dimensies tien bij tien. De oplossing van het homogene ge

deelte van de tien differentiaalvergelijkingen met beginwaardevektor

(C I •••••• CIO) wordt nu op grond van het superpositiebeginsel:
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Van de tien differentiaalvergelijkingen wordt nu nog een partikuliere

oplossing berekend met beginwaardevektor (0.0 ••••• 0.0).

De algemene oplossing is dan:

N+I
FI (t) HOM I I (t) HOMI lO(t) ~I :1• • • •
'N+I
FS(t) = HOMS• I (t) HOMS• 1O (t) Cs + Ps• (6)N+I
k

l
(t) HOM6 I (t) HOM6 lO(t)

:6 :6. . , . ,
'N+I

kS(t) HOM IO , I (t) HOM IO ,IO(t) CIO ~IO

Het potentiaalverschil tussen waarnemingsplaats j en de referentie

plaats op het lichaamsoppervlak t.g.v. dipoolmoment i (i = 1, •••• 5)

bedraagt:

5
b.(t) = I

J i=1
F. (t)

1.
{cos a..

1.J

...,2
r .. - cos

1.J

-2 }a. r.
1. 1.

(7)

overeenkomstig hoofdstuk 5.3.

Definieren we nu cps a.. r:-~ - cos a. r:-2
= ADISTN. . en substitueren

.1.J 1.J 1. 1. J ,1.

we de berekende oplossing van de dipoolmomenten in deze potentiaal-

formule. dan wordt de berekende potentiaal:
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. N+I N+l N+I
b. (t) = ADISTN. 1 FI (t) + ADISTN. 2 F2 (t) + ADISTN. 3 F3 (t) +

J J, J, J,

N+I N+I
ADISTN. 4 F4 (t) + ADISTN. S FS (t)

J , J ,

= C1 t HOMI , I ADISTNj , I + HOM2 , I ADISTNj ,2 + ••••

C2 t HOM I ,2 ADISTNj , I + HOM2 ,2 ADISTNj ,2 + ••••

HOMS I ADISTN. sf +, J ,

HOMS 2 ADISTN. S f +, J ,

clot HOM I 10 ADISTN. 1+ HOM2 10 ADISTN. 2 +••• HOMS 10 ADISTN. sf +, J, , J, , J,

PI ADISTN. 1 + P2 ADISTN. 2 + P3 ADISTN. 3 + P4 ADISTN. 4 + PSADISTN. S
J, J, J, J, J,

.
Vervangen we in deze formule de termen tussen accolades door

AMATRl .(t) met 1 = 1,10, dUB bijvoorbeeld
,J

dan wordt de potentiaal:

PI ADISTN. I + P2 ADISTN. 2 + P3 ADISTN. 3 + P4 ADISTN. 4 + PSADISTN.
J, J, J, J, J,

Het aantal waarneminp;~plaatsenbedraagt drie. Stel nu dat op 81 tijd- t

stippen de potentiaal op deze plaatsen gemeten is. Dit betekent dat

het totale aantal meetwaarden 243 bedraagt. De elementen HOM.. ,
1,J

AMATR.. en P. van de overeenkomstige matrices zijn funkties van de
1,J 1

tijd. Hun waarden op de diskrete tijdstippen 1,81 msec zijn dus· bekend.

Voor iedere tijdstip moeten de meetwaarden V(t) gelijk zijn aan de

berekende potentiaalwa~rdenb(t).
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In matrixnotatie:

AMATR1, 1(l) AMATR2, 1(l) •••••••• AMATR10,1 (l )

AMATRt ,I(81) AMATR2,1(81) ••••••• AMATR10 ,I(81)

AMATR1,2(1) AMATR2,2(1) ••••••• AMATR10 ,2(1) ..

•
•

AMATR1,2(81)

AMATR1,3 (l)

AMATR2 2(81),
AMATR2,/1)

AMATR10 ,2(81)

AMATR10 ,3 (l)

PI (l) ADISTN1,1+ • •••••• PS(I) ADISTN 1 S,

PI (81) ADISTN1,1 + ..... PS(81) ADISTN1,S
+

PI (l) ADISTN2,1 + ..... PS(I) ADISTN2 ,S

P1(81) ADISTN2,1 + ••••• PS(81) ADISTN2 ,S

P1(1) ADISTN3 ,1 + •••••• PS(I) ADISTN3 ,S

uit deze 243 vergelijkingen moeten de tien beginwaarden (C 1, C2•••• CIO)

zodanig bepaald worden dat de z.g. performance index S

81
S = L

r=1

3
L
j=1

2
(V • (r) - b. (r) )

J J
(8)

zo klein mogelijk is. M.b.v. deze z.g. methode der kleinste kwadraten

volgen uit de 243 vergelijkingen de tien normale vergelijkingen. De

tien beginwaarden volgen dan rechtstreeks uit deze laatste vergelijkingen.
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~l ~l •
De parameters h. en k. worden vervolgens berekend door 1ntegra-

1 1

tie van het niet-lineaire stelsel(l) met de zojuist gevonden begin-

waarden. De analytische oplossing van (t) luidt dan:

V d · hN+1 kN+1 Id door e parameters . en. ge t an:
1 1

N+l
Fi(ti )

N+l
k. (0)

1 .

N+l
• h.1

N+l
-.k.

1

N+l N+J. 2
.. F. (0) exp J 0.5 k. t • l1 1 1 1 r

(to)
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7. Digitale experimenten.

In het vorige hoofdstuk z1Jn de hoofdlijnen van het schattingspro

ces besproken. In het navolgende worden drie methoden besproken,

volgens welke de schatting van de parameters h. en k.(i·l, •••• 5)
, 1 1

van de dipoolmomenten uit een gegeven QRS komplex uitgevoerd is op

een IBM360/30 computer.

Bij de eerste methode werd uitgegaan van de quasi-lineaire diffe

rentiaalvergelijkingen. Zij werden opgelost m.b.v. een integratie

subroutine. Vervolgens werden de beginvoorwaarden ten tijde t = 0

msec met de in het vorige hoofdstuk besproken techniek geschat.

Hieruit volgen dan de parameters h. en k .•
1 1

De tweede methode verschilde van de eerste doordat hierbij uitgegaan

werd van de oplossingen van de quasi-lineaire differentiaalvergelijkingen.

De beginvoorwaarden konden op eenvoudige wijze op diverse tijdstip-

pen geschat worden. Voor een schattingsproces bestaande uit vier

iteraties kon met deze methode de machinetijd met ca.• 10 minuten in

gekort worden in vergelijking met de eerste methode.

Bij de derde methode werden de parameters h. en k. direkt uit de op
1 1

lossingen van de differentiaalvergelijkingen geschat.

7.1. ~~!_!~~!E~~!_~£~~!!~~_Y~~_~~_2~E~~!~E~~_~~!_g~~E~!~~~!~g_y~~

££~_!~!£gE~!!~~~~E~~!!~~·

In bijlage II is het digitale computerprogramma weergegeven, waarmee

uit een gegeven QRS komplex de parameters h. en k. (i=I, •••• 5) van
1 1

de dipoolmomenten geschat worden.

Voor het oplossen van de differentiaalvergelijkingen wordt gebruik ge

maakt van een integratiesubroutine, welke behoort tot het softwarepak

ket van de IBM 360/30. Zij berust op een predictor-corrector methode

volgens Hamming en kan gebruikt worden voor het oplossen van een set

simultane differentiaalvergelijkingen van de eerste orde. Zij wordt

aangeduid met de letters HPCL.
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De subroutine is een vierde orde integratieprocedure. De procedure

gaat uit van vier funktiewaarden op vier equidistant gelegen punten.

Voor het starten van de prediction-correct~rprocedure worden daarom

eerst m.b.v. een Runge Kutta integratieprocedure deze vier vereiste

funktiewaarden berekend, waarna de differentiaalvergelijkingen ver

volgens opgelost worden met de predictor-corrector.

Stel dat een stelsel van n simultane differentiaalvergelijkingen van

de eerste orde gegeven is:

.' dy t
Yt=~ = att(t) Yt + a t2 (t)Y2 + •••••••• atn(t)Yn + ft(t)

(1)

a (t)y + f (t)
no n n

met beginvoorwaarden: Y1(t ) = Yt 0 •••••••••• , Y (t ) :::a Y O·
0, non,

f (t»n

en gebruikt men de volgende vektor-en matrixnotaties:

yT(t) = (yl(t), y2(t), ••••••• yn(t»

FT(t)

~tt(t) •••••••••• ~tn(t)

A(t) =

en

.......... a (t)
nn

=

dan kan het stelsel van n simultane differentiaalvergelijkingen ook
. ,)

als voIgt geschreven l -iworden

,
y dY= dt = A(t) • Y + F(t) met Y(t ) = Y

o 0
(2,)
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Wanneer de oplossing van de differentiaalvergelijkingen in de

vier equidistante punten t. 3' t. 2' t. I' t., met t. 2 - t. 3= hJ- J- J- J J- J-
bekend is wordt de oplossing in het punt t j +1 berekend m.b.v.

onderstaande predictor-(P), modifier-(M) en correctorformules(C):

Predictor: P. IJ+
4h' ,

Y. 3 + 3 (2Y. - Y. I + 2Y. 2 )J- J J- J-
(3)

Modifier Mj +1 Pj +1 -
112 (P. - C.)= 121 J J

,
M. I = A(t j + l ) • M. I + F(t j +l )J+ J+

= i {9Yj

, ,
-Y~~I)}Corrector: Cj +I - Y. 2 + 3h(Mj +1 + 2Y.

J- J

(4)

(5)

(6)

Gevraagde oplossing: Yj +1
(7)

De term I~I (P j +l- Cj +l ) is een korrektiefaktor voor de afbreek

fouten in de formules voor Pj +1 en Cj +1 en is tevens een maat

voor de nauwkeurigheid van de berekende oplossing. Kontrole van

de nauwkeurigheid kan geschieden door een testwaarde 0 te berekenen:

o = I ai (PJ'+I,i - cj+l,i)1
i=1

(8)

Hierin stelt a. een weegfaktor voor, welke gedefinieerd moet worden
~ n

in de input van de subroutine (E a. = I).
i=1 ~

Ais deze testwaarde groter is dan een waarde E, welke eveneens in de

input van. de subroutine,als absolute fout,gedefinieerd wordt, wordt

de stapgrootte h van het integratieproces gehalveerd. Ais E kleiner

is dan ~O E wordt de stapgrootte verdubbeld. In de procedure is er

echter voor gezorgd dat de oplossing in aIle gevraagde punten berekend

wordt. Per integratiestap h kan de stapgrootte slechts tienmaal ge

halveerd worden. Ais de vereiste nauwkeurigheid dan nog niet bereikt

is, wordt het integratieproces gestopt.
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Wanneer de oplossingen van de differentiaalvergelijkingen gauss~

vormige funkties zijn, waarvan de waarden in twee verschillende
6punten zich b.v. verhouden als 1:10 , dan is het duidelijk dat

een toegestane absolute fout £ een moeilijkhanteerbare grootheid

is voor de integratiesubroutine.

Kiest men b.v. voor £ een waarde, welke in de grootte orde van de

kleinste funktiewaardenvan het integratieinterval ligt, dan zal de

integratiesubroutine moeilijkheden ondervinden in het gebied van de

hoogste funktiewaarden; omdat de geeiste nauwkeurigheid niet gehaald

kan worden. Anderzijds kan voor een te grote £ de oplossing in het

gebied van de kleinste funktiewaarden te onnauwkeurig berekend

worden.

Teneinde deze moeilijkheden te vermijden is aan de toegestane fout

een relatieve waarde toegekend. De grootheid£ is een parameter van

de subroutine HPCL. Stellen we deze parameter 100 en veranderen we

binnen de subroutine het foutcriterium (0<£) in (0<£'), met

,
£

dan wordt de funktiewaarde Y. 1 berekend met een toegestanefout, welke
J+

1% van de correctorwaarde Cj +1 bedraagt.

In het onderhavige onderzoek wordt een stelsel van tien differentiaal

vergelijkingen gebruikt, (zie hoofdstuk 6.3). In het quasi-lineariserings

proces worden zij gehanteerd als tien simultane differentiaalverge

lijkingen. Voor het integratieproces vormen zij vijf stelsel van twee

simultane differentiaalvergelijkingen:

N+l
dF. N

F~+l
N+l N N N

I. k. t.-t) + k. (t.-t) F. - k. (t. -t) F.dt =
I. I. I. I. I. I. I. I. I.

dk~+l (i=1, ••• 5) (9)
I.

0=dt
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Het berekenen van de homogene oplossing, uitgaande van de tien

beginwaardevektoren (1,0,0,0,0,0,0,0,0,0), (O,I,O,O,O,O,O,O,O,O)etc.,

wordt nu gesplitst in drie integratieprocedures.

Van ieder stelsel moet een oplossing berekend worden met begin

voorwaarden (1,0) en (0,1) en acht oplossingen met beginvoorwaarde

(0,0). Dit kan dus gereduceerd worden tot slechts drie integratie-

processen.

De oplossingen van de i stelsels met beginvoorwaarden (0,0) zijn

nul. De oplossing van de tweede differentiaalvergelijking in ieder
dk'

stelsel~ = 0, is gelijk aan de beginvoorwaarde.

Deze waarde voor k. kan zonder meer gesubstitueerd worden in de eer-
~

ste differentiaalvergelijking.

Hierdoor resulteert het integratieproces voor het homogene gedeelte

van de differentiaalvergelijkingen tot het berekenen van de oplos

sing van vijf differentiaalvergelijkingen.

d N+IF.
~

dt

N+I
k~(t.-t) F~+I+ k.(t.-t) F~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

i= I , •••• 5

met
N+I

k.
~

= °of k~+1
~

N+I
I, afhankelijk van de beginvoorwaarde van F.(t).

~

De homogene oplossingsmatrix (hoofdstuk 6.3) luidt:

HOM(t) =

..........

HOM I° I (t) ••••••••••,

(to)

Op grond van het bovenstaande hebben alleen de matrixelementen

HOM.. (t), HOM'+5 '+5(t) en HOM. '+5(t), i = 1, •••• 5, van nul ver-
~,~ ~,~ ~,~

schillende waarden.

Van ieder stelsel moet verder nog een partikuliere oplossing berekend

worden met beginvoorwaarde (0,0):

dF~+1
N F~+I

N+I N N N N+I
~

F. (0)dt = k. (t.-t) + k.(t.-t)F. k. (t.-t)F. '" °~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

dk~+1 N+I (I I)
~ = ° k.(O) .. °dt ~
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Dit resulte~rt in het oplossen van:

N N+I N N= k.(t.-t)F. - k.(t.-t)F.
11111 1

N+I .
F. (0) = °

1
(12)

De oplossingen worden berekend op 81 diskrete tijdstippen,

t=I, ••••• 81 ~sec~

In het computerprogramma zijn de elementen van de homogene oplos

singsmatrix in de volgende notatie weergegeven: HOM(I,J,K), de

homogene oplossing van del-de differentiaalvergelijking t.g.v.

de J-de beginwaardevektor op tijdstip K.

De potentiaal op drie waarnemingspunten t.g.v. deze homogene op

lossingen bedraagt (zie hoofdstuk 6.3):

bjH(t) = CI·AMATR(I,j) + C2• AMATR(2,j) + •••• C10 .AMATR(IO,j) (13)

met j = 1, ••• 3

C. = beginvoorwaarde.
1

Beschouwen we deze potentiaal op 81 tijdstippen en definieren we:

m = (j-I).81 + k k=I, ••• 81 en j = 1, ••• 3

dan kan deze potentiaal op drie waarnemingspunten en 81 tijdstippen

ook als voIgt geschreven worden:

bj,k = CIAMATR(I,m) + C2AMATR(2,m) + •••• CIO .AMATR(10,m) (14)

met:

AMATR(l,m) = HOM(I,l,k) ADISTN(j,l) + •••••HOM(5,1,k) ADISTN(j,5)

1 = 1,10 (15)

In deze laatste uitdrukking hebben voor 1 $ 5 de termen HOM(l,l,k)~

ADISTN(j,l) en voor 1> 5 de termen HOM(i,l,k).ADISTN(j,i), i = 1 -5,

een van nul verschillende waarde.
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Ditimpliceert dat kolom I van de 243 x 10 matrix AMATR de homogene

oplossing bevat van de eerste differentiaalvergelijking t.g.v. de

beginvoorwaarden (1,0,0,0,0,0,0,0,0,0). De zesde kolom bevat de

homogene oplossing van de eerste differentiaalvergelijking t.g.v.

de beginvoorwaarde (0,0,0,0,0,1,0,0,0,0) etc. \

Uit de geschatte beginvoorwaarden C
I

tIm C5 volgen de parameters

hi tIm h
5

, de maximum dipoolmomentwaarden, via de formule

2h. = C. exp (0,5 k. t.) •
.1 1 1 1

i.
De geschatte beginvoorwaarden C6 tIm C

lo
zijn de parameters k l tIm

k
5

met k. = I/a~ a. is de halve breedte van de i-de dipoolm~ment
111

funktie.

Resultaten.

M.b.v. het in bijlage I gegeven programma voor de simulatie van QRS

complexen, met bekende modelparameters h. en k., i = 1~ •••• 5, werden
1 1

drie QRS complexen gesimuleerd.

Hun waarden op 81 discrete tijdstippen, t = I, •.• 81 msec, vormden

de "meetwaarden' voor het schattingsproces. De gebruikte modelpara

meters h., k. en t. zijn in tabel 9 weergegeven. Zie hiervoor even-
111

eens hoofdstuk 5.1, tabel 4.

-2
dipoolnr. i h. k. msec t. msec

1 1 1

I I 4 0,033057 15

8 2 10 0,008265 39

I I 3 10 0,005917 46

14 4 10 0,008742 61

20 5 4,5 0,016436 51

Tabel 9. De parameters h., k. en t. van de dipoolmomentfunkties.
111

Deze waarden voor de parameters h. en k. zijn tevens de conver-
1 1

gentiewaarden van het schattingsproces.

In eerste instantie werd nagegaan voor welke beginwaarden h~ en k~
1 1

de parameters naar hun convergentiewaarden convergeerden.
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M.b.v. het in bijlage II gegeven computerprogramma werd het

schattingsproces uitgevoerd. Uit de experimenten bleek, dat voor

convergentie de beginwaarden in de buurt van hun convergentie

waarden gekozen moesten worden. Voor de parameters h. mocht uit-3.
gegaan worden van de waarden 1 < h~ < 15. Hierbij werd voor de3.
parameters k~ uitgegaan van hun convergentiewaarden. Hetzelfde

3.
onderzoek voor de parameters k. gaf als resultaat, dat voor deze3.
parameters uitgegaan kon worden van waarden welke binnen ca. 1%

van hun convergentiewaarden lagen. Voor de resultaten van drie

schattingsprocessen, ieder bestaande uit vier iteraties, zie de

tabellen 10 tIm 12, bijlage II.

Verder werd onderzocht in hoeverre de 'meetwaarden' verstoord

mochten worden. Hierbij werd gebruik gemaakt van een subroutine,

welke een serie random getallen genereert met waarden tussen 0 en 1.

Deze serie werd eerst omgezetin een serie getallen met waarden

tussen -1 en +1. De 243 'meetwaarden' V(J,L) , J = 1, •••• 81 en

L = 1, ••• 3, werden verstoord volgens de formule:

a
V(J,L) = V(J,L) + 100 • 2 • (RAND(M) - 0,5). V(J,L) (16)

met M = 1, ••••• 243

RAND(M) : het M-de random getal met waarde tussen 0 en 1.
a .

100 : percentage verstor3.ng.

De bij deze schatting gebruikte beginwaarden voor de parameters

h. en k. lagen in het boven vastgelegde gebied, waarbinnen de3. 3.
parameters naar hun convergentiewaarden convergeerden. Uit het

onderzoek bleek dat het schattingsproces convergeerde voor een

verstoring met a ~ 5. Voor de resultaten van twee schattings

processen met a = 5, zie de tabellen 13 en 14, bijlage II.

De machinetijd voor een schattingsproces bestaande uit vier itera

ties bedroeg ca. 20 minuten. Deze tijd is voor het grootste ge

deelte te wijten aan het gebruik van de integratiesubroutine bij

het proces.
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7.2. !~g!E~~!~_~£h~!!!~g_y~~_g~_~~E~~!~E~_~!!_g~_~~!~~~!~g~~_y~

g~_g~~~!:!!~~~!E~_g!~~~E~~!!~~!y~Eg~!!i~!~g~~·

"De vijf stelsels quasi-lineaire en simultane differentiaalverge

lijkingen luiden:

N+I N N N
+ k.(t.-t)F. - k.(t.-t)F.
11111 1

dF~+1
1

dt

dk~+1
1

dt

N N+I= k. (t.-t)F.
111

= °
i = 1, •••• 5 (1)

Van elk stelsel moet de homogene oplossing berekend worden met

beginvoorwaardevektoren (0,0) en (1,0) :ten tijde t = °msec.

Het homogene gedeelte van (I) is:

dF:+ 1 N N+ 1 N+ 1 N

dt = k.(t.-t)F. + k.(t.-t)F.
11111 1

dk.
1

Cit = °
De homogene oplossing met beginvoorwaarde (0,0) luidt:

N+I
F.(t) = °1

(2)

(3)

Voor de beginvoorwaarde (1,0) kunnen de homogene differentiaal~

vergelijkingen (2) gereduceerd worden tot:

d
N+IF.
1

dt

k~+1
1 = °

N+I
met F. (0) = °

1
(4)

De oplossing van deze differentiaalvergelijking luidt:

N+I
F. (t) =

1
{ N 2 2 Jexp 0,5 k. (t. - (t.-t) )

111
(5)
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Voor de beginvoorwaarde (0,1) kunnen de homogene differentiaal

vergelijkingen (2) gereduceerd worden tot:

dF~+1
1

dt
.N N+I N

III k.(t.-t)F. + I.(t.-t)h.
11111

=

exp {-0,5 k~(tCt)2}
N+I

met F. (0) = °
1

(6)

De oplossing van het stelsel differentiaalvergelijkingen (6) luidt:

IF~~~) = h~ t(t.-O,5t)expJ -0,5 k~(t.-t)2l
111 1 11 r
N+I

k. = 1
1

(7)

z·
2/(k~)

1

N+I
De funktie F.(t) (7) heeft drie extrema:

1

t • t. en t = t. + ~ t ~ +
11- 1

n.l. voor de tijdstippen

Voor t = t. heeft de funktie een maximum:
1

Voor t

N+I N 2
F. (t.) = 0,5 h. t .•

1 1 1 1

= t.+ ,/ t~ + 2/(k~)2' heeft de funktie twee
1- 1 1

minima:

Van elk stelsel (I) moet verder een partikuliere oplossing berekend

worden met beginvoorwaarde (0,0).

De differentiaalvergelijkingen (2) worden met deze beginvoorwaarden

gereduceerd tot:

N+I
dFi N N+I N N
----d = k.(t.-t)F. - k.(t.-t)h.

t 111 111

k
N
.+

I °= •
1

. N 2
exp{-0,5ki (ti-t) }

N+I
F. (0) = °

1
(8)
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De oplossing van dit stelsel differentiaalvergelijkingen luidt:

= kN. N (0 5 ) {O 5 kN( )2lh. t . , t.,..t. exp - , • t. -t r
11111

(9)
'" 0

t. en t = t. + ...It2. + 2/(kN.)2'De funktie heeft extremavoor: t = 1
11- 1 1

Voor t '" t. heeft de funktie een minimum:
1

N+l . N 2 N
F . ( t .) '" -0,5 k. t. h. •

1 1 1 1 1

Voor t '" t. + j t~ + 2/(k~r heeft de funktie twee maxima:
1 - 1 1 1

De homogene oplossingen (3), (5) en (7)'en de partikuliere oplossing

(9) kunnen nu op 81 tijdstippen exact berekend worden, in tegenstelling

tot de oplossingen welke m.b.v. de integratieprocedure berekend worden.

Hierbij moet rekening gehouden worden met afbreekfouten tengevolg~ van

de hierbij gebruikte reeksontwikkeling.

De vergelijkingen (3), (5), (7) en (9) zijn berekend uitgaande van

beginvoorwaarden op het tijdstip t = 0 msec.

De oplossingen van de differentiaalvergelijkingen t.g.v. beginvoorwaarden

op een willekeurig tijdstip TDELAY, met 0 ~ TDELAY ~ 81 msec, luiden:

Homogeen:

F~+1 (t) = 0 F~+1(TDELAY) = 0Ik;+1
1

k~+1(TDELAY)
(to)

• 0 0
1 1

F~+1 (t) '" exp { - 0,5 k~«t ._t)2 ... (t. -TDELAy)2)} F~+ 1(TDELAY) = 1

L;+I
1 ·1 1 1

k~+1(TDELAY)
(t 1)

- 0 • 01 1
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met F~+ 1(TDELAY) = °
1

k~+1 (TDELAY) 0=

1

Partikulier:

N+ 1 N N { -..- } j N 2l

I
Fi (t) = hi k i t(0,5t-ti )"TDELAY( 0,5TDELAY-t~) eXP l O,5ki (ti-t) r

k~+1 :0= ° (13)
1

met F~+1 (TDELAY) = °
1

k~+1 (TDELAY) = °
1

Voor de parameters h.
1

Voor de parameters k.
1

ca. 10% van hun convergentiewaarden lagen.

De meetwaarden voor het schattingsproces werden wederom bepaald uit gesi

muleerdel QRS komplexen. Zij werden op gelijke wijze, als in hoofdstuk

7.1 formule(16) weergegeven, verstoord. Voor een verstoring met

a S 10 bleek het schattingsproces een convergerend karakter te dragen.
omocht uitgegaan worden van de waarden 1Shi ~20.

mocht uitgegaan worden van waarden welke binnen

De resultaten van enige schattingsprocessen met TDELAY = 10, 20,30 en

40 msec zijn weergegeven in de tabellen 15 tIm 19, bijlage II.

De parameters h. en k. convergeren hierbij naar waarden welke afwijken
1 1

van hun werkelijke waarden. Voor de vier weergegeven schattingsprocessen

zijn deze.waarden dezelfde. Dit wijst erop dat de oorzaak van deze

afwijkingen gezocht moet worden in de verstoring van de meetwaarden.

Deze verstoring kwam tot stand, m.b.v. een, door een procedure gege

nereerde, serie random getallen, met waarden tussen °en 1. Voor het

starten van de procedure meet de gebruiker een willekeurig getal aan

de input van de procedure toevoegen. Uitgaande van dit getal genereert

de procedure vervolgens de serie random getallen. In ons onderzoek
1

zijn we steeds uitgegaan van hetzelfde getal. Dit betekent dat de

serie random getallen ook steeds identiek is. De verstoorde meetwaarden

zijn dan bij de vier schattingsprocessen gelijk. Dit heeft tot gevolg
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dat de geschatte parameters naar eenzelfde convergentiewaarde moeten

convergeren.

Voor TDELAY < 10msec en TDELAY>40 msec bleken de schattingsprocessen,

een divergerend karakter te dragen. Voor TDELAY < 10 msec kwam deze

divergentie tot uiting in de parameters van de dipoolmomentfunkties

met t. = 51 en t. = 61 msec. Voor TDELAY > 40 msec divergeerden de
1 1

parameters van de dipoolmomentfunktie met t. = 15 msec.
1

De dipoolmomentfunkties F~ werden in het voorgaande berekend uit de
1

geschatte beginwaarden op een tijdstip t = TDELAY.

F~(t) = F~(TDELAY) expjO,Sk~(t.-TDELAy)2 l exp CO,S k~(t.-t)2l (14)
1 1 1 1 1 r 1 1 1 r

De reden van de divergentie van de parameters van de dipoolmoment

funktie, waarvoor (t.-TDELAY) het grootst is, wordt gevormd door de
1

faktor eXPtO,5k~(ti-TDELAy)2} in ui~drukking (14).

Deze faktor heeft ten gevolge dat onnauwkeurigheden in de schatting

van de beginwaarden op t = TDELAY vooral tot uiting komen in het

tijdsgebied waarin de dipoolmomentfunkties de meest relevante infor

matie bevatten n.l. rond het tijdstip t .• De funktiewaarden in dit
1

gebied spelen de belangrijkste rol bij de schatting van de volgende

beginwaarden.

Op grond hiervan wekt het dan ook geen verwondering, dat juist die

parameters divergeren, waarvan de tijdstippen t. het verst van het
1

beginvoorwaardetijdstip TDELAY gelegen zijn.

In het volgende hoofdstuk wordt een schattingsmethode besproken,

waarbij de parameters h. en k. meteen geschat worden en niet meer
1 1

berekend worden uit geschatte beginwaarden op een tijdstip TDELAY.

Dit betekent dat een onnauwkeurigheid in de geschatte parameters,

grote onnauwkeurigheden in de dipoolmomentfunkties in het gebied

van de niet relevante informatie met zich mee kunnen brengen. De

waarden in dit gebied spelen in het schattingsproces evenwel een

rol van ondergeschikte betekenis.
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Ret uitgangspunt van deze methode vormen wederom de vijf stelsels

quasi-lineaire differentiaalvergelijkingen: ~..

dF. N+1
1

dt

dk. N+ 1
1:_

dt

•
N ~+II N+I N

= k. (t.-t)F.+ k. (t.-t)F.1 1 1 1 1 1

= °

N Nk.(t.-t)F.111
i=I, ••• 5 (I)

De stelsels zijn onderling onafhankelijk en kunnen als zodanig

ook behandeld worden.

De oplossing van ieder stelsel is volledig bepaald door twee funk tie

waarden, de beginvoorwaarden. Voor deze funktiewaarden kiezen we een

funktiewaarde van F~+I en een van k~+1 op hetzelfde tijdstip t .•
1 1 01

In het voorgaande hebben we dit eveneens gedaan. Hierbij stelden we

evenwel aIle tijdstippen t . aan elkaar gelijk. Dit is geen nood01
zakelijke eis, omdat de stelsels onderling onafhankelijk zijn. Zij

leidde zelfs tot moeilijkheden, zoals in het voorgaande beschreven.

schatten van de parameters h. en k. verloopt nu op gelijke w1Jze
1 1

in hoofdstuk 6 beschreven is, met dien verstande dat nu geldt

= t .• Dit impliceert dat de geschatte beginvoorwaarden nu tevens
1

schatten parameters h. en k. zijil.
1 1

als

t .01
de te

We kiezen nu voor het beginvoorwaardetijdstip van ieder stelsel het

tijdstip, waarop de oplossing van de eerste vergelijking van (I)

zijnmaximale waarde bereikt, t .• De momentfunktie bevat in het
1

gebied rond dit tijdstip de meest relevante informatie.

Ret

(2)

De elementen van de homogene oplossingsmatrix en de partikuliere

oplossingsvektor worden in het navolgende berekend.

De homogene oplossing van (I) met beginvoorwaarde (0,0) op het tijd

stip t = t. luidt:
1

I
F~+I (t) = °
k~+1 ,. = °

1
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De beginvoorwaarde (1,0) reduceert het homogene gedeelte van (1) tot:

dF~+l
1

dt

k~+1
1

N N+I
= k. (t.-t)F.
111

= 0

(3)

De oplossing hiervan luidt:

... 0
(4)

\'.'

Met beginvoorwaarde (0,1) wordt het stelsel (I):

dF~+1
1

dt

N N+I
... k. (t.-t)F.

111

=

N .' N 2+ (t.-t)h. ev..LO,5k. (t.-t) l
1 1 A11, 1 1 J

N+I
,F. (t)

1

I
I

o (5)

De oplossing hiervan luidt:

=-0,5(t-t.)2 h~ exp{-0,5k~(t.-t)2l
, 1 1 1 1 r

h~ = F~(t.)
111

=
(6)

Deze funktie F~+I(t) heeft een maximum 0 voor t =
N N 1 _, N'

-h./k. e voor t = t. + ~ 2/k. •
1 1 1 - 1

t. en twee minima
1

De beginvoorwaarde (0,0) reduceert het partikuliere gedeelte van (I) tot:

N+I
dFi 'N N+INN N 2
-d = k.(t.-t)F. ;- k.(t.-t)h. exp{-01.5k.(t.-t) l

t 11 1'111 11 r

(7)

De oplossing hiervan luidt:

(8)
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heeft een minimum °voor t

+{2ikf.- 1.

t. en twee maxima1.

In bijlage III, is het computerprogramma gegeven waarmee de parameters,

h. en k. ,gechat worden uit een gegeven QRS komplex.
1. 1.

In tabel )9 (bijlage III) Z1.Jn de resultaten van een schattingsproces

weergegeven, met t . = t., waarbij voor de beginvoorwaarden h~ en k~01. 1. 1. 1.
dezelfde waarden zijn gebruikt als bij het proces, waarvan de resultaten

inde tabellen )5 tIm )8 zijn gegeven. Ret toegepaste foutcriterium, de

minimum kwadraten methode, was voor beide processen hetzelfde.

Verder is onderzocht binnen welke grenzen de beginwaarden h~ en k~ ge

kozen mogen worden voor een convergerend verloop van de schatting.

De meetwaarden werden bij alle, in dit hoofdstuk beschrev~n, experi

menten, op gelijke wijze verstoord:

,
V••

1.J
V.. + 0,02a {RAND -0,5 V.. }

1.J m 1.J
(9)

met: V••
1.J,

V••
1.J

a

de diskrete 'meetwaarde' op het tijdstip i (i=), •• 8) j=), ••• 3)

de verstoorde 'meetwaarde' op het tijdstip i.

de verstoringskonstante.

m = (j - ) ) . 8) + )

RAND het m-de randomgetal met waarde tussen ° en ).
m

De verstoringskonstante a bedroeg bij de experimenten )0. Ret con

vergentiepatroon werd in sterke mate bepaald door de keuze van de

beginwaarden k~.
1.

Kiezen we voor de beginwaarden h~ waarden in' het gebied ) < h~ < 201. 1. -
dan convergeert het schattingsproces, als we voor k~ waarden kiezen1.
in het gebied dat naar boven begrensd wordt door de waarde ),2 k. conv.,

1.

b d d d d 0) k conv. R' b" .. k conv. den naar ene en oor e waar e ,. 1.er 1.J z1.Jn. e werke-1. 1.
lijke waarden, waarnaar de parameters k. moeten convergeren. Voor de1.
breedten 0i' met 0i = )/lki , van de gaussvormige dipoolmomenten geldt

dan

0,9)4 o.conv < o~ < 1)0
1. 1.

convo •.
1.
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De parameters h. en k. convergeren ook hier naar waarden, welke
1. 1.

afwijken van de werkelijke waarden van de parameters (tabellen 19 tIm 21).

De oorzaak hiervan is gelegen in de verstoring van de 'meetwaarden'

en het gebruikte foutcriterium, de minimum kwadraten methode.

Aan de subroutine, welke de serie random getallen genereert, RAND
m

met m = 1, •••• 243, werden twee verschillende startwaarden toegekend.

Dit impliceert twee verschillende series random getallen en dienten,
gevolge twee series 'meetwaarden' V.. met i = 1, ••• 81 en j = 1, ••• 3.

1.J

In tabel 22 zijn de resultaten weergegeveri van de schatting van de

parameters hi en ki uit deze twee series 'meetwaarden'. Bij deze

schattingen is uitgegaan van dezelfde beginwaarden h~ en k~. Vooral
1. 1.

de schatting van hS en kS levert markante verschillen Ope

In matrixnotatie kan de gebruikte minimum kwadraten methode als volgt

geschreven worden:

(10)

met: J!.

(11 )

de vektor van de parameters h. en k. welke geschat moeten
1. 1.worden

U coefficientenmatrix van de parameters.

I.~: de vektor van verstoorde 'meetwaarden'.

Deze minimum kwadraten methode kan beschouwd worden als te zijn

afgeleid van een Markov schatting:

-1

=[UTN- I uJ uTN-II.

met N: de covariantiematrix van de verstoring.

Wanneer kennis omtrent deze covariantiematrix ontbreekt is een
-I

goede keuze: N = I, met I de identiteitsmatrix. Hierdoor volgt

uit formule (II) formule (10). [lit. 19].

Schrijven we formule (9) alsvolgt:

v' = V + n Vm m m m

met:n= 0,2 (RAND - 0,5)m m

m = 1, •••• 243

(12)
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De term n V vormt de;additieve verstoring van de 'meetwaarde' V •
m m m

Veronderstellen we dat er geen onderlinge samenhang tussen de ver-

schillende termen n V bestaat, dan reduceert deze aanname de matrixm m
N- I , formule (11) tot een diagonaalmatrix. AIleen de covariantiewaarden

opde hoofddiagonaal zijn ongelijk nul. Nemen we verder aan E{n V} = 0,m m
met E~ } de gemiddelde waarde, dan geldt voor deze covariantiewaarden:

ccov. (n V , n V) = E {n V) 2}. mm mm mm

= V2 E {n2}
m m

2
o

(13)

met 0
2 de variantie van de verde lings funk tie van de randomgetallen.

De covariantiematrix N- 1 wordt in dit geval:

-1
N

I/V~ 0 ••••• 0

I/V
2
2 (14)

o
.• 2

t/v
243

De parameters worden nu geschat volgens (11). De 'meetwaarden' V ,m
m = 1, •••• 243 zijn evenwel onbekend. ,
Bekend zijn de verstoorde 'meetwaarden', V • Ret schattingsproces

m
wordt daarom gesplitst in twee gedeelten: In het eerste gedeelte

worden de parameters volgens (11) geschat met als covariantiematrix

N- I de matrix:

met V'
m

2
11 (Vi) 0

jo

-1
N =

2
0 I/(V243)

de verstoorde 'meetwaarden'.

(15)
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Na enige iteraties hebben de geschatte parameters waarden welke in

de buurt van hun convergentiewaarden liggen. M.b.v. deze geschatte

parameters kunnen we dan de overeenkomstige dipoolmomentfunkties

berekenen.Hieruit volgen dan drie berekende QRS komplexen. Hun

waarden U op m diskrete tijdstippen, m = 1, •••• 243, gebruiken we
m

• d .. . N- 1
~n e covar~ant~ematr~x ;

I!U2 0
1

-1N =

2
0 I!U243

(16)

De resultaten in tabel 22 korresponderen met twee schattingen volgens

(10), de minimum kwadraten schatting.

In tabel 23 zijn de resultaten opgenomen van dezelfde schattingen

maar nu uitgevoerd volgens (11), de gewogen minimum kwadraten schatting.

Eerst zijn drie iteraties uitgevoerd met voor N- 1; matrix (15). Ver

volgens is nog een iteratie uitgevoerd met voor N- 1: matrix (16).

Vergelijken we de tabellen 22 en 23 dan zien we dat de gewogen minimum

kwadraten schatting tot convergentiewaarden voor de parameters leidt

welke dichter bij de werkelijke waarden gelegen zijn dan de convergen

tiewaarden welke verkregen zijn met de minimum kwadraten schatting

volgens (10). Tussen de schattingen 3 en 4 in tabel 23 zien we evenwel

geen duidelijke verschillen. De reden hiervan vormt de keuze van de

beginwaarden h~ en k~.
~ ~

conv.o 0Kiezenwe voor deze beginwaarden de waarden h. = 7 en k. = 1,2 k.
-1 ~ ~. ~

dan blijkt dat de schatting met N volgens (16) een snelle convergen-

tie van de parameters naar hun convergentiewaarden.teweegbrengt (tabel

De resultaten van tabel 24 volgen uit een schattingsproces, waarbij

voor de eerste vijf iteraties N- 1 volgens (15) en voor de iteraties

6,7 en 8 volgens (16) gekozen is.

24).
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In het voorgaande hebben we gezien dat het schatten van de parameters

h. en k. uit beginvoorwaarden voor F.(t) en k. ten tijde t = t .1 1 1 1 01
(met t ol = t 02 = .•... = tOS) moeilijkheden met zich meebracht.

Voor beginwaardetijdstippen 10 msec < t . < 40 msec convergeerden01
de parameters naar convergentiewaarden als de beginwaarden h~ en k~

1 1

resp. gekozen werden in de gebieden 1 < h~ < 20 en 0,9k. conv< k~< 1,1k. conv •
1 _' 1 1 -1'1

De meetwaarden waren hierbij 10% verstoord. Het bij de sChatting ge

bruikte foutcriterium was een minimum kwadraten foutcriterium.

Betere resultaten werden verkregen met een schatting van de parameters

h. en k. op de tijdstippen t = t., de 'toptijd' van de i-de dipool111
momentfunktie.

Zonder verstoring van de meetwaarden convergeerden de parameters

hierbij, als de beginwaarden h~ en k~ resp. gekozen werden in het gebied
1 1

1 < h~ < 20 en 0,1 k. conv < k~ < 1,3 -k. conv •
1 111

Een verstoring van 10% van de meetwaarden leidde tot een beperking van

d b · d kO 0 1 kconv < kO
• < 1,2 kc. onve eg1nwaar en .: , .111 1

Het bij deze schatting gebruikte foutcriterium was eveneens een minimum

kwadraten foutcriterium.

De toepassing van een gewogen minimum kwadraten criterium bracht

verbetering in de convergentiewaarden van de parameters~

Ret verdient aanbevel-ing.te onderzoeken-in hoever-re eee.-u-itbreiding

van het aantal meetwaarden, verbetering van het gehele schattings

proces teweegbrengt.
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8. Toepassingen van de schatting van de hartparameters.

Onder een hartinfarct wordt het verschijnsel verstaan, dat een

gedeelte van het weefsel van de hartspier, t.g.v. een belemmering

in de toevoer van bloed, afgestorven is.

het ventrikelmodel kunnen we een infarct simuleren door "\
In een van

;

de dipoolmomentfunkties, afhankelijk van de plaats van het infarct ,
u

in de hartspier, te verminderen of zelfs nul te stellen.
~l

Achtereenvolgens hebben we ieder van de vijf dipoolmomentfunkties

nul gesteld. Bij elk van de vijf, op deze wijze, gesimuleerde in

farcten, werden de QRS komplexen berekend op drie aangenomen plaat

sen op het lichaamsoppervlak. De hieruit volgende 243 berekende

waarden op diskrete tijdstippen vormden de 'meetwaarden' voor een

schattingsproces van de parameters h. en k. van de momentfunkties.
1. 1.

De 'meetwaarden' werden 10% verstoord.

Ret gebruikte foutcriterium was een gewogen minimum kwadraten kri
-1

terium, met weegmatrix N (hoofdstuk 7.3).

met V' "de verstoorde 'meetwaarde'.
m

T.g.v. de keuze van de beginwaarden h~ en k~ bleken de geschatte
1. 1.

parameters snel naar hun convergentiewaarden te convergeren (binnen

drie iteraties). De resultaten van twee schattingen van de para

meters h. en k. uit QRS komplexen, welke berekend werden me"t para-
1. 1.

meterwaarden uit tabel 25 resp. tabel 26, zijn weergegeven in de

tabellen 27 resp. 28.

dipoolnr. t. h. k.
1. 1. 1.

1 15 4 0,033057 -2msec msec

8 39 10 0,008265

11 46 0 0

14 61 10 0,008742

20 51 4,5 0,016436

Tabel 25. Parameterwaarden voor d~ 5 dipoolmom~nt£unkties.
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parameters iteratie werk.waarde

0 1 2 3

hI 7 3,986 4,001 4,009 4

h2
7 9,942 9,912 9,846 10

h3 7 -0,05148 -0,04159 -0,003594 0

h
4

7 9,881 9,867 9,758 10

h5 7 4,493 4,501 4,527 4,5

k} 0,03 0,03172 0,03329 0,03342 0,033057

k2 0,008 0,008322 0,008212 0,008204 0,008265

k3 0,006 0,006058 0,002461 0,002376 0

k4 0,009 0,008459 0,008622 0,008586 0,008742

k
5

0,016 0,01624 0,01637 0,01629 0,016436

,
1 -,

• Tabel 27. Schatting van de parameters h. en k .•
1. 1.

Dipoolnr. t. h. k.
1. 1. 1.

1 15 -4 0,033057 msec-2msec

8 39 10 0,008265

11 46 10 0,005917

14 61 0 0
20 51 4,5 0,016436

Tabel 26. Parameterwaarden voor de 5 dipoolmomentfunkties.

parameters iteratie werk.waarde

0 I 2 3

h 7 3,947 3,964 3,968 41 .,

h2 7 9,937 9,926 9,928 10

h) 7 9,844 9,848 9,830 10
h- 7 0,05637 0,05290 0,05943 04
h5 7 4,462 4,466 4,475 4,5

k l 0,03 0,03159 0,03306 0,03313 0,033057
k2 0,008 0,008337 0,008225 0,008225 0,008265
k3 0,006 0,005952 0,005970 0,005964 0,005917
k

4 0,009 0,008962 0,004492 0,006431 0

k5 0,016 0,01628 0,01648 0,01652 0,016436

Tabel 28. Schatting van de parameters h. en k .•
1. 1.
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Uit de resultaten van de schattingen blijkt dat een gesimuleerd

infarct zeer duidelijk naar voren treedt in de schatting van de

h-parameters van de momentfunktie welke nul gesteld is. De af

wijking tussen convergentiewaarde en werkelijke waarde van deze

parameter is in grootte orde gelijk aan de afwijking tussen con

vergentiewaarde en werkelijke waarde van de overige vier h-para

meters.

De schatting van de parameters h. en k. met i = 1, •••• 5 uit het
1 1

QRS komplex van fig.24 (bijlage I) bleek een divergerend karakter

te dragen.

Dit mag niet aIleen aan het kleine convergentiegebied van de

parameters toegeschreven worden. Beschouwen we daartoe de depola

risatie van de rechter ventrikelwand aIleen.

Selvester heeft voor zijn model (totaal 20 dipolen) de rechter

ventrikelwand verdeeld in vier segmenten. In het centrum van elk

segment situeerde hij een equivalente dipool met een trapezium

vormige momentfunktie. De richting van de momentvektor was konstant.

M.b.v. de gegevens van de tabellen 1,2,3 (hoofdstuk 4) en tabel 7 .

(hoofdstuk 5.2) hebben we de potentiaalverschillen gesimuleerd

tussen de rechter zijde en resp. het sternum, linker zijde en nek.

Deze berekende waarden zijn weergegeven in tabel 29 en fig. 32

(bijlage IV). De waarden ADISTN.. met j = 1,2,3 en i = 17, ••• 20
J,1

zijn weergegeven in tabel 30.

De depolarisatie van de rechter ventrikelwand wordt in het model

volgens Bellman (totaal 5 dipolen) gerepresenteerd door een dipool,

welke gesitueerd is in het centrum van segment 20 (zie fig.16,

hoofdstuk 4). De dipoolmomentfunktie is gaussvormig en de moment

vektor heeft een konstante richting. De richting van deze moment

vektor werd gelijk gekozen aan die van dipool 20 uit het model

volgens Selvester. Deze aannamen impliceren, dat de met deze

equivalente dipool ge~imuleerde potentiaalverschillen gaussvormige

kurven moeten zijn met extrema op een tijdstip, n.l. het tijdstip

waarop de gaussvormige momentfunktie zijn maximumwaarde heeft.



-82-

Voor het potentiaalverschil tussen de plaatsen (a., b., c.) en
J J J

(a , b ,c ) t.g.v. het dipoolmoment geldt immers:
o 0 0

b.(t) = F(t) • ADISTN. 20
J J,

overeenkomstig hoofdstuk 5.3.

(I)

Uit de resultaten van tabel 29 en fig. 32 blijkt dat de drie

gesimuleerde potentiaalkurven extrema hebben op verschillende

tijdstippen. Uit tabel 30 volgt dat de waarden voor ADIS.TN. 20'
J,

met j = 1,2,3 ten hoogste een faktor twee van elkaar verschillen.

Dit impliceert dat een schatting van de parameters h en k uit de

gesimuleerde potentiaalkurven van tabel 29 en fig. 32 geen een

duidig resultaat zal kunnen hebben.

Bij een verder onderzoek moe ten de richtingsvektoren en de aan

grijpingspunten van de vijf equivalente dipolen in het depolari

satiemodel nauwkeuriger gedefinieerd worden, wil het schatten van

de parameters h. en k. uit een willekeurig QRS komplex succesvol
1 1

zijn.

Een oplossing hiervoor is de volgende:

De plaats van de vijf equivalente dipolen wordt vastgelegd.Het

QRS komplex is een superpositie van de potentiaalbijdragen van linker

en rechter ventrikel en septum. Voor het rechter ventrikel afzonder

lijk gaan we nu een zelfstandig schattingsproces opzetten.

De potentiaal van de rechter ventrikel wordt gesimuleerd, in het

depolarisatiemodel met vijf·dipolen, m.b.v •. een equivalente dipooL.

Behalve de parameters h en k schatten we nu ook de drie richtings

cosinussen van de momentvektor uit de potentiaalkurven, welke ge

simuleerd worden m.b.v. de vier dipoolmomenten uit het model volgens

Selvester.

Een zelfde schattingsprocedure voeren we vervolgens uit voor het

septum en linker ventrikel.

De uit deze procedur~s volgende richtingscosinussen kennen we toe aan

de vijf equivalente dipoolmomentvektoren.
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. BIJLAGE 1.

PROGRAMMA VOOR DE POTENTIAAL SIMULATIE •

C XOBSVR(I,J)

C XOBSVR(4,J)

C XCHAMB(I,J)"

C DCON(I,J)

C H(I)

C T(I)

C SIGMA(I)

C ADISTN(J,I) =

C F(I,J)

C V(I,J)

J-koordinaat'van de I-de waarnemingsplaats

J-koordinaat van de referentieplaats

J-koordinaat van de I-de dipoolplaats

richtingscosinus van de I-de momentvektor met
J-koordinaat

max. moment van de I-de dipool

tijdstip van het max. moment van de I-de dipool

halve breedte van de momentfunktie
-2 -2cos 8.. r .. - cos 8. r.

1J 1J 1 1

momentfunktie van de I-de dipool ten tijde J

potentiaal op waarnemingsplaats J ten tijde I.

C BEREKENING VAN ADISTN(J,I)

00 3 I = 1,5

3 C(I) = 1/(SIGMA(I) ••2)

WRITE (3,10)

00 1 1=1,5

CONUM = 0.0

CODEN = 0.0

D06 L = 1,3

YX = XOBSVR(4,L) - XCHAMB(I,L)

CONUM = CONUM + DCON(I,L) .YX

6 CODEN = CODEN + YX •• 2

DER = CODEN •• 3

CODEN = SQRT(DER)

CZEROI = CONUM/CODEN

007J=1,3

CJNUM = 0.0

CJDEN = 0.0

008 L = 1,3

YX = XOBSVR(J,L) - XCHAMB(I,L)
~. .

CJNUM = CJNUM + DCON~I,L) .YX
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BIJLAGE 1.

8 CJDEN = CJDEN + YX •• 2

DEL = CJDEN •• 3

CJDEN = SQRT(DEL)

7 ADISTN(J,I) = CJNUM/CJDEN - CZEROI

WRITE (3,9) I,(ADISTN(J,I), J = J,3), CZEROI

CONTINUE

9 FORMAT (13, 3FI5.5, FI0.5)

JO FORMAT (' I', 4X, 'ADISTN(J,I)', 4X; 'ADISTN(2,I)', 4X,

'ADISTN(3,I)', 4X, 'CZEROI'/)

C BEREKENING VAN F(I,J)

WRITE (3,40)

DO 30 J = 1,81

DO 20 I = 1,5

20 F(I,J) = H(I) • EXP(-«T(I)-J) •• 2)/(2 • SIGMA(I) •• 2»

30 WRITE (3,50) J, (F(I,J), I = 1,5)

50 FORMAT (13, 5FI0.5)
,

40 FORMAT (' J', 4X, 'F(J ,J)', 4X, 'F(2,J)', 4X, 'F(3,J)',

4X, 'F(4,J)', 4X, 'F(5,J)'/)

C BEREKENING VAN DE POTENTlAAL V(I,J)

WRITE (3,90)

DO 60 J = 1,81

DO 70 L = 1,3

V(J,L) = 0.0

DO 70 M = 1,5

70 V(J,L) = V(J,L) + F(M,J) • ADISTN(L,M)

60 WRITE (3,80) J, (V(J,K), K = J,3)

80 FORMAT (13, 3FI5.5)

90 FORMAT (' J', 9X, 'V(J,l)', 9X, 'V(J,2)', 9X, 'V(J,3)'/)

STOP

END

.,
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BIJLAGE I

J Elektrodeplaats ADISTNj I ADISTNj2 ADISTN
j3

ADISTN
j4 ADISTNj5

I reehterzijde -0.04184 0.02567 0.01622 0.01412 0.00590

2 linkerzijde -0.04397 0.03424 0.02253 0.OJ506 0.007J7

3 nek -0.04141 0.02680 0.01688 0.01468 0.008J7

8a. Referentieelektrode: sternum; gemeten plaatseoordinaten.

J Elektrodeplaats ADISTNj I ADISTNj2 ADISTNj3 ADISTNj4 ADISTNj5

I reehterzijde -0.047J3 0.02330 0.01529 0.01468 -0.00417

2 linkerzijde -0.04932 0.03201 0.0220J 0.01544 -0.00181

3 nek -0.04668 0.02432 0.01591 0.01521 -0.00119

8b. Referentieelektrode: sternum; herleide plaatskoordinaten.

J Elektrodeplaats ADISTNjl ADISTNj2 ADISTNj3 ADISTNj4 ADISTNj5

I sternum 0.04J84 -0.02567 -0.OJ622 -0.01412 -0.00590

2 linkerzijde -0.002J3 0.00857 0.00631 0.00094 0.00127

3 nek 0.00044 0.00 JJ3 0.00066 0.00056 0~00227

8e. Referentieelektrode: rechterzijdej gemeten plaatskoordinaten.

J Elektrodeplaats ADISTNj I ADISTNj2 ADISTN
j3 ADISTNj4 ADISTN

j5

J sternum 0.04713 -0.02330 -0.01529 -0.01468 0.00417

2 linkerzijde -0.00219 0.0087J 0.00673 0.00076 0.00236

3 nek 0.00045 0.00J03 0.00062 0.00052 0.00297

8d. Referentielektrode: reehterzijde; herleide plaatskoordinaten •

. Tabel 8. De waarden ·ADISTN.. met de plaats van de referentieelektrode .. J 1

en de dipoolplaatskoor~lnaten ,als parameters •

•



'DIGITALE SIMULATIE

Fig. 20. QRS komplex van model met 5
dipolen; dipoolplaatscoordi
naten volgens tabel 6.

Fig.2J. QRS komplex van model met 5
dipolen; dipoolplaatscoordi
naten volgens tabel 5.

Fig. 22. QRS komplex van model met 5
dipolen; dipoolplaatscoordi
naten volgens tabel 6.,

Fig. 23. QRS komplex van model met 5
dipolen; dipoolplaatscoordi
naten volgens tabel 5.
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BIJLAGE I

Fig. 24. QRS komplex van model met 20 dipolen;
dipoolplaatskoordinaten.via translatie
herleid uit de plaatskoordinaten volgens
tabel 1.

·i
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ANALOGE SlMULATIE

Fig. 25. Analoog computer model.
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ANALOGE SIMULATIE
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Fig. 26. QRS komplex van model met 5 dipolen. dipoolplaats
koordinaten volgens tabel 6.
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BIJLAGE I

Fig.27. QRS komplex van model met 5 dipolen, dipoolplaats
koordinaten volgens tabel 5.
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Fig.29. Dipoolplaatskoordinaten volgens tabel 5. Fig.28. Dipoolplaatskoordinaten volgens tabel 6.
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WERKELIJKE QRS KOMPLEXEN BIJLAGE I

Fig.30. Werkelijke QRS komplexen; plaats van de referentie
elektrode: nek; schrijfsnelheid: 200 mm/sec.
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WERKELIJKE QRS KOMPLEXEN BIJLAGE I

Fig. 31. Werkelijke QRS komplexen;plaats van de referentie
elektrode:' sternum; schrijfsnelheid 200 mm/sec.

, .



BIJLAGE II.
Schatting hartparameters.

. _. - _.- .._-_._-_._-----
.._-_ .. - -'---'---"- ---_. . - ---- -_ .._------------

DISK OPERAr~I-N-3-·-S-Y-S-TEM-/36 0 FO-RT-RiN--36(iN~-PJ-ti512

=-=:==::::..-=====~=====:::=======-:::::

--_ ..- - - --------~-- ._._---
- - -' --- ------_. _.- -------- ..-- -_.- _.. - ._-----_.. - - ------ --

. _._- _.._------------ -- .._------------------

- --_... --_ .._._._------- --_.- -_._. ----_. __ .-.. .0- . _

-'-_._------- ---- -_.-'---_.-'--- ---- - ._-_..._--

-_. -------._---- -=-=-~=-_.:.::=-~========---------: ..-_: ~-':-=:':-_-----=--'::.-------:.=_. _.----..:-----=---.-::. -

.:=: ~.:~ ~=-=::::-_-.:::':-:.~:'.~ -::: --~ .-:: ---:--:-~-:-:-..:-=':":'~~.. ':=:~~====~=I
:JMMON TIME (1) ,HIGH (1) ,XC (1) ,Fa (82,2), Al'!ArR (243, 10), B1U1'R,(243~ ,

______ --- 1 IFAC (1) , C (5) , H (5) , T'(5)~:"-':'-~=--- ~=..:::....:::-...:.::_:.. _.. :_-:-::-.--.=.=-_~--: _ I

____n_ DIMENSION SIGMA(5),-PR'MT-[ST~-y-r2r,DEBY(2f,-A(j]n16,2)~'

=--------=--= ~-:- ~: ~ ~ ; ~ ~) ~~~~~~ ~; (, ; ~ i) , p ~ 8~--,~~~--:;.=-;;~~i~~;~~~=-~-~~~:i~)-~;~;;-i~M:;-D:::;i;:t4~3~);:======1
~-:.. ~~~ - ExrERNAL AFCT,FCT,oorp =~=-'~======~=====I

C H(I) !!AX- l1:>Me DIPOOL I ~.
======-c l' (I~ r YOS TIP VAN MAX e. l!Olf-:-:::::.-;=':::.;·==============t~ ====1
--·--t-SIG! A(II BREEDTE MOM--FONC-Tt-E i: .~..1.:

==----=--==--===:- -r ( 1) =1 5- '~=:=:::::::==~================~=~1!:--======1--------------- r (21 =3ge:-' == .#------

-_..---.:::..:.=--..: -r (3) =lJ 6 - :-'-:"--=-':====-:;::-:---=--='-=-===--===========:==:====~======~===--1-------.- -- - r (q) =6 1-' - -- -----.------------~.- --

======-=--.:::.:..=::.:::- r (5 I =5 1- -: --. -.:.- -====:::==.~~======:~ ..:::-==--=======:;====._~ ~=----,:-
--------.-- -- n'_ - H (1) =1-

_=-~~ =__-::. -- H (2) =7
H(31=1
H(4)=1 e

B(51=1 e

5IGMA(1) =5-5
5IGMA(2)=11
5IGl1A(3)=13
3IGMA(4)=10-1
3IGMA(5)=1-a
0:> 3 1=1,5

- -- -. 3 - (I) 1/ (SIGMA (I) 2) - - _.- - - u·________ -.--.-_ = 1'1 •• - - -.- - _.n_ --.------ -- -.-.---
C ADI5r~ (J,I) PRODUCTVAN DE AFSrAND'-otpOOL I - ELECTRODE--J--gi'--INPRCii>·.=--=-=--:-: C VAN DI POOL MOMENT EN RlCHTING ELECTIWDEPLA~TS~-:'.::'::~-:':':-=~-=--==----==---=~==-=-=-:='=
C V(I, J) BEREKENDE POTENTI1AL BY ELE:TRODg J OP -TY·DS-Tlti--f-·------ .--. ----

==---=..:.-.:: _:....:_._ D:> 6 J=1,81 --- ..----------- :=====-=:':.=.
--- .. 6 READ(1,80) (V(J,I),I=1~3') --------------------

::~==_:_:..::.: 0:> 7 1= 1 , 5 .- -. - -:==. --=::==-~--=-======.=====-.---------=--=-===:===--=-=
- 1 READ (1,80) (ADISTN (J,I,-,-J=T~T)-----··.- .. -.----~--.---.--.-,"- - -- --.------- -.

==-~..-...:.::: n_ 8 0 :: _- FOR MAr (3 F 15 e 5) __ ..:...-...::.:: __ . ..-': -- ---.-------- .::=---=-..:.:.::.-:::.----------------:-:::::=-=.:.---.=.:::.
'-" I X=21 .- ... - .. . .-- .-------~----.---,---------. --

-=-==-.--.:: __ 0 :> 71 1= 1, 2/13 . _-:-..:_:.. - - ._ --:----:--=-====--====--=-:::.-=:=~ . --:-..::.:....__==_:_===:..===_=
--- -. :ALL RANDU (IX,IY,"IFL) On. --- .-- -------.

=-==-=::::== RA.ND (I) =!FL ... .. _. ._ ---_-_._==-=--=-.=:_-_~. . ._
IX=I! . --.. --- ... -_.. - . -----

::>NTINUE -- __::':::::"::::'_~::::::.-~':' .::~-_-==--__====:==:= __:- - -:-:-:=::-=======----'----OJ 78 L= 1, 3 - ~ -- --- -.. ---- - - p o••

____ ._ D:> 18 J=1,81 - -::=: -_:-.-::=:::--- . :::.===========
"--.--0- ~= (L-1) .81+J - .. --------------- ..

::::..:.: __- -'.18 V (J, LI =V (J, L) +0 - 1 • (BAND (! )~:O.-j-t.,:(J. LJ-==-==----====--:=====----.-..---
. C I N V E R S E PRO B -t E" E " --.------------------.----- ---

=::::--:::=-:-..:: C ITER I TER ATI EN UMMER' - .- --. -_..:::::---.--.-=
- --------!BE:;(1)=0-0

===---==- B8 E:i (') =0 - 0
----- ABE3(2)=1.0

_____ __. BBE:; (2) =0 eO __ ~~':'-Ir-:-":::-=-::~~_. ===~~=::=~~~=~~~==========_-=._. _-----.- .. ABE3 (3) =OeO

=-.--...::..=:::-:_:- - BBEG (3) = 1- 0 -. -..---- -. -.---- -'==-:::===:::==._~~.=_~~_._:=_=========.:'=:_----.--. OJ 900 ITER=1,S·-------····-----=

=-=-:=.-:::: - - 0:> 600 'IN= 1, 3 -::_-::.:::.=:_~_==.:-=.. ~_-========:========--
____no. OJ 500 N=1,5 ... --..-- ------.- ... ---.-- =
===....=-:. C_--B ER8 KEN I NG VAN HOMOG EN E OPLOSS..IN.G=----:.=:===============--=1-
-----C IRlrlI\LISI'iTIE VOOR' INTEGRATIES-UBa-OlTl'l"N-E
=-:.~=--_. PRMT ( 1)-= 0 - 0 _ __ .._:::~=-_::.-:..:..::_-===========
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._-_._-----------

•• _. •••• • .,,__.•. _.__ ••• A. •

- - _.-.__ ._----.-._-. --.! ---_•• _ .• ~ -- _.----

... _......_------ -_.._._- ---- ..."----.

11

14

17

16

13

. 15

... --500
600

'.- .

~-- ~~~~PRMr(2)=81.
I?RMr (3) =1·

====--=-::-.::..~~. I? RMT (4) =0 • 1--::===.:.::._.. ..__..__-.:..~=_:.::_:.·:·_:_.~=__===_....:::_..:::===_::__======: ._.=_

PRMT ( 5) =0 - O ...._._... . _. _ "_ .'
=====~=~:::: ..:: -I FA'" (1) -0 - .- ... -- -",' _.. ,- .---------.--------
-.------....- r (1) =A B~G (IN) --" ... . ..._.. .,'

====-=-.:.=---=:.-::-.: .': r (2) =BBEG (1N)~::--===.=::·:::~:_=~===::.=__:__==_-=== =:_=~-:-:-.· -=~-:-..-:===..=-:- .==b:---===-~-=
OERY(1)=OeS'

=--=--_ .:::~~__~.~::.~= DERY (2) =0-5 '.- -- -:: .:~=~---=- :::--~-,=,=----==---=----=--I
~DIM=2

=--====- :== I II LF=O
DJ 11 1=1,16

=. _-'~ -- .--=--'- OJ 11 J= 1,2 .. _-~~__:=--=__~-.~:~. -:~:- -- .====-==-=-- --.-:--:.::...::=:~~ --..-=-----~~=--=======1
~UX(1,J)=O.O :
OJ 12 1=1,2~::-~·~~--~ ::-:·~ __ , . _~-~.==-=-==.::_ ..-=:::=._-=--._:==:=
OJ 12 J=1,82
FU(J,I)=O.O
rIME (1) =T (N)
HIGH(1)=H(N)
X:(1)=C(N)
il RIrE (3,38) .. ~-~::::::=~:~:~-~._~.-_ . _.~.~=:::.::-=::=~:.:=_==:<: __::-:-:~:: __ ~~::::=~::.:.~=..:-----~

:ALL HPCL (PRMT,I,DEBY,NDI~,1H~F,APCr,F:r,OUTP,AUX,A)

:-:-=~ ~-C HOft (I, J, K) HOMOGENE OPLQSSIR:G::::D.I P.9Q."L~~ftENr··I T~ G~·'t~==~EJiI~if ..,-lARDE~E.C1"tnr
C OP rrDST1P K

~'.-=--~::::':: IF ( I N- 2) 13, 14 ~ l S~=~:::: _~ - - -::---~::":'':::::':::~~.'=-:- ---=:-:-===
:ONT1NUE
OJ 16 1=1,81
r.=1+1
OJ 16K= 1, 10 :: --:.-----.~~~ -=-~:--.:..~___ ___- -~_=_:.:::-~:-:: :.---.=.__..........- '-'-::'=-_ ~-. ::===.= ....._-:..._::: =- -:=
HJM (N, K, I) =FU (L, 1)

.:;J TO 500 .. ::._:~.-- -
:ONT1NUE
DO 11 1=1,81
[.=1+1
fI "'M (N N I) -FU (L '1)-" _ --.-.--.-----.-.--- - - ...-_. -.---.---..... --.--.---...-. --

oJ ,,- ,. • - .•---------.--.-.-.- .•-. - ----- -------------- -:;0 TO 500 .. - --- ..--.-----.--. - .. -.--- ..---.-. ----.-.----.- .... - ---. ---.-

: J NT I NUE . ',-'::."::::===-.-.- .:: .::.:-:-= ----- '.: ------~.::::-~:--::----=::::.=:...:::.--==--.:::::.-==. :::::-.. - -_._ .... ------ -- _.. . --- ._--_. ~.----_ .._---.- .. - ,._---_. - ---
DJ 18 1=1,81
r.=1+1
1!=N+5
H:> M(N, M, I) =FU (L, 1) '" - -~_' ..:-== _.::=-~::::~:.~:.=.::~ ~::...--:-: ==-~-=::.~=. _=-'::"~' __ '.:::=~ ~==--_
:;:> TO 500
:ONTINUE
::>NT1NUE
OJ 100 N";1, 5 . - - - - - .-.---:::------:- ..:==---=-:::::-.::-=..=-~=--=-=-==-:-:.==:=:-:.---=-=~.:::= .....==-.

C BEReKENING VAN PARTICULIEREOPC.:>SSING .--.- .."----....--- .. --.--- -- ...... -- ... --------

PRIH (1) =0 e 0 ._ .. __ .__ .::"'_:' .::..:=:..-_=--=-=:=:::...' .~~::.-= ..__ ----.=:-:..:.:.:~_-"-': =- ......::-__ ..::=.~-==-:~.~.::-_:' =====:'.:::"=""
PRMT(2)=81.
PRMT (3) =1. .-: ----=:. ==:-:::-::::..----===- ------.---=-==:~---:-~-=.:-=:: -. -.-----:::::::~===:-
PRI1T (~) =0.1 -...-.- .....- ...------- --.....------.. --------- - .-

i ~ ~ ~ ~ ~ ~ :~ e O~=~ ~::=-~~-:-~~·:~..._~-='':'::::= =::::~ ~:~~~~~~=-.~ ~~...:_~:::-:-~=~:::=:=-__.. __.: :: _

Y ( 1) =0.0 -"._ ~~ .:' .:...~. :=~..-..:=___= ... __ .:.:::-----:..:::- .:::==~_:: :=:__~--:::- ..-- -= -::.._.----.:::--.=:.. - -=--_.
r(2)=OeO
DEB Y( 1) =0 • 5 . --- - .
DERY(2)=Oe5
IlD1M=2
IHLF=O
DJ 21 1=1,16

,

"---- -

:. ' .. : 18

=:-::..~-. 12
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. - .... _._-_._--------~_._-_._-.;.-_ ..__._.--

. _. ._._.' --_.- --=. -.:-----._-_._----=~.~._:..: ..~-=-~~~ :=.-:.~--~--_:::-=::=:.::----=--=-~===I

L w _ •

(-_._-- .

===--=:.::.. --=== DO 21 J= 1, 2 -::.:.. ::_.---__-_-_--=-._....::.-__==---=-_--_=--=-__.-__...:::.:-_._-=--=-=--==.====~====I
--·--2 ,..-- AUX (I , J) =0 e 0 \

----:- ~-- .-= DO 22 1= 1, 2:·:::-==..::-=--..-~=_=_::: -:-:::.:::-- - __~-.~~~:..::~.::_::-.~:.:::_-=-=-=_== ~.__=_==~~~===I
------ .--- D:l 22 J= 1,82

=~_-::--:22 .-:- . FO (J,I) =0-0
rIME(1)=T(N)

-------.-.--- . HIGH (1) H(N)---_.._-- --- -- =
x: (1) =C(N)==== .- il RIrE (3,38) .- -. - - :.-..: .-:-"':::'::":::-:"::.-=--=====-.::':. --- .... ~---=- ..::-:..-::::.:-.::.=-=;-==~~===:j

----- . :~LL HPCL (PRMT;·Y-;DERy,N-DfM;·fffL-F-~AFCT,-F·C1.-,(,-tiTP;A-UX-;A-'

=====:·C-- P(I, N) PART1CUL1ERE OPLOSSIRG·:':·DIPOJ[;lIJ·MENT N-OP-::'=1'·YDST::!.IP~·-:=-!I==~==~---- . DO 23 1=1,81 . -.... -.---._-... -- ...- - --"-.-.------.

==--== ---:.:.::..=-:- r. =1+ 1 :: ..:.:..::-..:.=:..: ':'.:.":-.=::":====:========-:-..-. :. - :-_:..::.=-...::....=..:::-=.:._-..c..:--_-_-_-__=========I
----23 P (I, N) =FU (L, 1,- -..-.-. - ----... ---.-------- - - -.------ ---.
~""::'.700 -:.-.. : J NTIN UE -- -- .----=~.::.~--.- - - ---::.:::...... ==:-.::==-.---==========.
--'--e BERg KENI NG VAN BEGINWAARDEN---~.-B-.y.-rf:tN-.-· lonOR -{fETHOi,.! t
.-----.---.- . "RI1'E (3,33) - -_ .. ----------. . - ---....-----------.-------______. _. .. -------.- -----.- -_.- ...- 0_- .. .:---- --..--..--...r--------

._- -._------- ----_. - .__... -._--_._----------_._-_. __. - ..- .. _.- ..

DO 31 L=1,3
==="--"-::":" --- 0 J 3 1 I = 1 , 8 1

r'1= (L-1).81+I
OJ 300 K= 1, 10 ... - -:..--::..:.:.::-=:.:=~:: ~ -.. ~:..::-.::..:::.--::=~=-:=.::.-.:::=--::.:.=::=::..:=.==::..-=====-.

~ PI AI' R (M, K) =HOM (1, K, I) • ADISl'N "cr:,-l )-"80f! (2, K,-If*A-DiSTN-(L~-2 ,-.--------,---
==.:.:::== - -1 flOM (3, K, I) *A01S1'9 (L, 3) +8011 (q ;!:,:::L.l~~PJ_sTN(r.,IIE+ - -_.._._._:::...:.... _

2BOM(5,K,I).AOISI'N(L,5) .
:.:::.:.~:.::.-_--:: 3 0 o::~-· : J NT I NUE . " . --- -==.-:.~-=::.::===---: ...--=-===--:=--:.:.:.::.:. ::..:::........==------- .---------
----. --- if RI l' E (3, 34) a, (A ru l' R(M;K) '~-if:: "~-10Y--- _. .-- .---------..--.------.--
==·--.:31 :...--.-:.- :ONTIN(JE .-- - -.~:"'-:===-~-- . -- ".:-.---:..-==.-==:-.-::.:.--..-:.:.::----:::::...-.-.:::-.::====::.--

... - ._ .. -~-_. . -_.--._ .._--- . --_.-.... _.. _.- -_._--
ilRITE (3,36)
OJ 32 L=1,3
OJ 32 1=1,81

f=·.:::-..:..·.::.:~ . ~ = (L - 1) *81 +I . .. -- - =:..-=:::.:-=:.:-.==. . ---.- -":"'-.'-~--: ~-=.:----::.. -==::===
~-. ---- ..- BM Ar R (H) =V (I, L) - P (I, 1) .A·DI sr N·(C.~-1r;:p (1,2) • AotSI'M (L, 2f~- - ._-. -_.-
~=====- -'-='.1 P (I, 3) *AOIS1'N (L, 3) - P (I, q) .. ADIsr-tt (L,-q) - P (1,5) *A DIS1'N (L,Sr -- ~.===:.:.-.

~=-:-::"-~:32 __=. ~~;~~J~E 37) M, BHATB (M) _.-: ,-'-~~~~_-.--..::=--..::.:~~~.:- _.: .::_:::==~~~_~~-::.~~=:-:='- __~::. ... ~::..=~=::_
-'--' 33 F:lRHAr (' M AMArR (M, 1) AMAra ("rr;·2r··-A:-fIiAI'R (rt,3r-AMATlf(K~4)"-·A!Urlfnf~-S

=-==-_-.::.:..:..-.1) AMA1'R (M,6) AHATR (M,.7) .. A!lArR-(.!~,-8)=:.:AftArll·(!,9).::::=Al!l.Ta(.l!,-1.0) '/r=--==-
------34 -. FJRMAT (14,10E11 e 3) -. ------------.--.. ----.--.----------.----.-

___ 36-=--=:.-- FJRf!AI' (' .a BaATR (!)::::::.!/-J~======----·---37 --- FJRMAT (I4,E16 e 8) ...-.-----.- .. ..::

===.:::.:::..38 ==_:FJRMAI' (' .·::.-:-_CALL ·:..HPCL=!-/t =============-----..... -.. - .:ALL KI N·'·-··- ._- ---~-.---_.----- ----- -----

__:::.90_0··==--:::ONrINUE.::.:==~_ - =======~==----..---.----.-.-sr0P--------·- -. .=.

=-_-:=-==:--==-...~-.-. --_-EHD=····======
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parameters iteratie ~erk.waarde

° 1 2 3 4

hI 5 3,983 3,998 3,998 3,998 4 ,

,
h2 9 9,9223 9,9132 9,9131 9,932 10 ,

h3
9 10,11 10,07 10,07 10,07 10 ,

h
4

9 9,769 9,~82 9,981 9,981 10 1
1
;

h5 5 3,759 4,404 4,458 4,455 4,5

k 1 0,03305 0,03319 0,03322 0,03322 0,03321 0,0330;?
k

2 0,008265 0,008251 0,008252 0,008252 0,008252 0,008265
k

3 0,00591 0,005961 0,005957 0,005957 0,005957 0,00591
k

4
0,00874 0,008666 0,008675 0,008675 0,008674 0,00874

,
k

5
0,0164 0,0158 0,01575 0,01576 0,01576 0,0164

Tabel 10. Meetwaarden niet verstoord.

parameters iteratie werk.waarde

° 1 2 3 4

hI 7 3,958 3,998 3,998 3,998 4
h2 7 9,911 9,931 9,931 9,931 10
h3 7 10,25 10,07 10,07 10,07 10
h4 7 9,394 10 9,981 9,981 10
h5 7 4,772 4,362 4,456 4,457 ~,5

k 1 0,03305 0,03317 0,03322 0,03322 0,03321 0,03305
k2 0,008265 0,008254 0,008252 0,008252 0,008252 0,008265
k3 0,00591 0,005972 0,005957 0,005956 0,005956 0,00591
k

4 0,00874 0,008646 0,008676 0,008674 0,008674 0,00874
k5 0,0164 0,01599 0,01576 0,01575 0,01575 0,0164

Tabel 11. Meetwaarden niet versto0J:'d.
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parameters iteratie werk.waarde

° I 2 3 4

hI 4 3,589 4,001 3,997 3,998 4

h 2
10 6,104 10,0 9,932 9,932 10

~
h 3

10 4,116 12,6 10,31 10,07 10

h4
10 2,435 21,5 12,44 10,12 10

h5
4,5 4,464 2,51 4,001 4,467 4,5

,\;

f
k 1

0,03 0,03318 0,03326 0,03322 0,03321 0,033Q5

k 2 0,01 0,008245 0,008268 0,008249 0,008252 0,008265

k 3
0,005 0,005793 0,006177 0,005999 0,005957 0,00591

k4 0,01 0,008533 0,009109 0,008898 0,008716 0,00874

k 5
0,015 0,01524 0,01580 0,01563 0,01577 0,0164

Tabel 12. Meetwaarden niet verstoord.
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parameters iteratie werk.waarde

° 1 2 3 4

hI 4 4,017 4,055 4,056 4,055 4
h2 10 9,841 9,851 9,851 9,852 10
h

3 10 10,02 10,06 10,05 10,05 10
h4 10 8,033 9,859 9,779 9,772 10
h5 4,5 . 0,4029 138,8 18,91 8,681 4,5
k

1 0,033057 0,03436 0,03439 0,03439 0,03435 0,033057 •
k2 0,008265 0,008183 0,008188 0,008187 0,008183 0,008265
k

3 0,005917 0,005991 0,005997 0,005988 0,005992 0,005917
k4 0,008742 0,008311 0,008338 0,008329 0,008322 0,008742
k

5 0,016436 0,01335 0,01638 0,01628 0,01561 0,016436

Tabel 13. Meetwaarden 5% verstoord.
---.--

parameters iteratie werk.waarde

° 1 2 3 4 5

hI ·7 3,78 4,067 4,056 4,056 4,056 4
h2 7 . 9,774 9,904 9,903 9,904 9,904 10
h3 7 10, 11 10,0 9,999 9,999 9,999 10
h4 7 6,422 10,85 9,833 9,798 9,797 10
h5 7 2,593 1,851 6,883 4,744 4,33 4,5
k

1 0,033057 0,03379 0,03436 0,03429 0,03429 0,03429 0,033057
k2 0,008265 0,008205 0,008232 0,008213 0,008216 0,008216 0,008265
k

3 0,005917 0,005951 0,005945 0,005950 0,005947 0,005948 0,005917
k4 0,008742 0,008232 0,008481 0,008397 0,008392 0,008392 0,008742
k

5 0,016436 0,01496 0,01381 0,01469 0,01440 0,01425 0,016436

Tabel 14. Meetwaarden 5% verstoord.
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Jr
!

;

parameters iteratie Werk.waar.
° 1 2 3 4 5

hI 7 3,990 4,11 4,115 4,113 4,112 4

h2 7 10,03 9,828 9,808 9,811 9,813 10

h
3 7 10,02 10,00 10,00 10,01 10,01 10

h
4

7 3,45 20,46 11 ,95 9,412 9,554 10

h5 7 1,832 1,409 6,.453 4,343 4,082 4,5

k
l

0,03 0,03296 0,03555 0,03551 0,03554 0,03554 0,03305

k2 0,008 0,008214 0,008181 0,008116 0,008136 0,008145 0,008265

k
3

0,006 0,006 0,005993 0,006035 0,006021 0,006016 0,005917

k4
0,009 0,007548 0,009016 0,008521 0,008126 0,008058 0,008742

k5 0,016 0,01309 0,01117 0,01210 0,01192 0,01193 0,01643

Tabel 15. Meetwaarden 10% verstoord. TDELAY = 10 msec.

parameters iteratie werk.waarde

° 1 2 3 4

hI 7 3,99 4,110 4,113 4,112 4

h2 7 9,903 9,825 9,81 9,812 10

h
3 7 10,02 10,0 to,OI 10,01 10

h
4 7 5,355 11,88 9,733 9,599 10

h5 7 3,42 3,545 4,003 4,081 4,5

k
l

0,03 0,03296 0,03555 0,03554 0,03554 0,03305

k2 0,008 0,008215 0,008181 0,008140 0,008144 0,008265

k3 0,006 0,006001 0,005993 0,006017 0,006016 0,005917

k4 0,009 0,00755 0,008494 0,008121 0,008060 0,008742

k5 0,016 0,01309 0,01207 0,01183 0,01192 0,01643

Tabel 16. Meetwaarden 10% verstoord. TDELAY = 20 msec.

.
, .

I
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parameters iteratie werk.waarde

° I 2 3 4

hi 7 2,472 4;715 4,145 4,112 4

h2 7 8,23 9,825 9,812 9,813 1O

n 7 10,02 10 10,01 10,01 10
3

h4 7 7,203 10,07 9,6 9,6 1O

h5 7 4,5 4, II 7 4,081 4,091 4,5

k
l

0,03 0,03296 0,03715 0,03568 0,03554 0,03305

k2 0,008 0,008216 0,008182 0,008146 0,008148 0,008265

k
3

0,006 0,006001 0,005993 0,006013 0,006014 0,005917

k
4

0,009 0,00755 0,008252 0,008063 0,008063 0,008742

k
5

0,016 0,01309 0,01232 0,01197 0,01197 0,01643

Tabel 17. Meetwaarden 10% verstoord TDELAY = 30 msec.

parameters iteratie werk.waarde

° I 2 3 4

hi 7 -5,979 0,5061 5 58 4-0,3. 1O

h2 7 9,79 9,825 9,799 9,69 1O

h
3 7 10,02 10,0 10,03 10,35 10

h4 7 8,587 9,684 9,604 9,757 10

h
5 7 4,434 4,126 4,093 4,370 4,5

k l 0,03 0,03296 0,03123 0,06407 0,06408 0,03305

k2 0,008 0,008216 0,008181 0,008162 0,008784 0,008265
-

k3 0,066 0,006001 0,005992 0,006016 0,005863 0,005917

k4 0,009 0,007550 0,008139 0,008060 0,008297 0,008742

k5 0,016 0,01309 0,0123 0,01197 0,01425 0,01643

Tabel 18. Meetwaarden 10% verstoord. TDELAY = 40 msec.
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BIJLAGE III.
Schatting hartparameters .

. ..... .. COfo'fJON A"',ATRC243,IC),e~ATRC243).CI5),Hl5),TC5). _ ...... __ .-/. ...__ ....._ .

.. __._... .... OIMENSICN 5IG"'A(5),VC81,3) ,HO~C5.10,81),PC81.5),RANDC243!),-.~_=.·_.-:'--:'

.__ lAOISTNC3,5J,liCfl,3J,FC5,81). ,,'_0" _._ ••• _ _ • _

===-...::~.c tiCI) MAX. '"'01'.. CIPCOl I ....... .::.:..::.._ ..:.:. . ..:..... "-- ._.. _.._-_..:=:.._==-.:.'-=-=_._
__..__.. C TCIl TVOSTIP "VAN ~A}(. ",Of', • . "' .. . ._. .... _.__. __ ...__
=-=-_=.-: .. C SIGMACI) BREEOTE "CM.FlJNCTIE·I.:... .::. .":=--_.:.' ._.",,'... '_.::'::'=":':":':-..~...=.--=- ....--:---:-:--:':- ..
------_.._-.-.

11

13

EN INPROO.

7
eo

11

14

===-=-...:.=-.. .."-. . .-.. T C1 ) =15•
_.__._. __ T C2) =3 9.
=:-::'-=~~.:~_ .-:-:..:. -.. T C3 ) =4 t.
_______ , T f 4 ) =61.

T(5)=51.
DO 12 1=1,5

TCI)=TCI)-ICElAV
CC U=0.042«;
CC 2)=C.OlC13E
C(3)=0.CC1t921
C(4)=0.0113646
C(5)=0.0213616
Hf 1>=1.
H(2)=7.
Hf])=7.
H(4)=7.
H(5)=7.

I... C ACISTNCJ,I) PRCCLCTVAN DE AFSTANO OIPCCl 1 - ELECTRODE J
~_. - C VAN OIPOCl"'C"'E~T EN RICHTING ElECTROOEPlAATS
'-'-". C VfI,J) BEREKENI:E POTENTIAAl BV ELECTRODE J OP TVDSTIP I

DO 6 J=l,El
REAOC1,8C)CVCJ,I),1=1,3)
DO 7 1=1,5
REACC1,eC) CAOISTNIJ,I),J=1,3)
FORMATC3FI5.5)
IX=21
00 11 1=1,243
CAll RANCUCIX,IV,VFll
RANOCl)=VFl
IX=IV
CONTINUE
DO 18 l=I,3
00 18 J=I,fl
M=Cl-l)-SI+J ..

18 VCJ,l)=VCJ,l)+C.2 -CRANOCMl-O.5l.VCJ,l)
i C I N V E R S E PRO B lEE M ._ ._ . __ .. __•. . ._.V-·..-0 . C ITER ITERATIENl".",ER --'~~='_'.'- _.. ......

DO 9CO ITER=I,6
DO 11 1= 1,5
CCI)=ABSCCfl»
DO 13 1=1,5
DO 13 J=l,IC
00 13 "'=I,Sl
HOMC I,J"n=c.c
DO 14 1=1,5
00 14 J=J,El
PCJ,I)=O.C
00 5eo N-l,5
00 5e'O._-l~J.e1

ISEC=J .

===--::- 12
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---_ .•. - ......_._-- ....".-.- '. - .- -- ..__ .__ .. -.... -----,--_ .._._--_._-_._.._~.---_._~_ ..

A=EXPC-C.S.CUd.(CT(N)-ISEC) ••2JJ _.. ,-,~.• ,., ..._ .', .. ~: .
FU=O.O _ _... _.. __ ._ ' I..• __

FU=A ~ -~:=-':'::-.:'~~ ... ~.~--:=_ --=-_" .
HO'" ( t\, N, J )=FU , __ .__,__. .. _
FU =0 • a ..::- .:-' -.. --::_:=_ ._~ -~_ ::: ..._
FU=-O.S*(CISEC-T(N» ••2).H(N).A
M=N+5
HOM(N,"',J)=FU
FU=O.O
FU= O.S*C(ISEC-TCN» ••2).HCN).A*C(N)
PCJ,N)=FU

35

340

350

34
32

33
300
31

50C CONTINUE
_C BEREKENING VAN eEGINkAARDEN ~.B.V. MI~. KWADR.METHOOE

DO 31 L= 1,3
DO 31 1=1, E1
M=(l-l).el+I
DO 30e K=l,IC
AMATRC~,K)=H(MCl,K,1).ADJSTN(l,1)+HOMC2,K,I).ADISTN(l,2)+

1HOM(3,K,I).ADISTN(l,3)+HOM(4,K,I).ADISTN(l,4).
2HO~(5,K,I)*AtISTNCl,5)

RAT=AfJ.A1RC".,K)
IFCRAT-l.CE-2C)33,33,300
AMATR(fo',I<)=C.C
CONTINUE
CONTINliE
DO 32 L=1,3
DO 32 I=l,El
M=Cl-l)·Sl+1
BMATRCfol)=V(I,L)-P(I,1).AOJSTN(l,1)-PCJ,2).ADJSTN(l,2)-

1PCI,3)*AOISTNCl,3)-PCI,4).ADJSTN(l,4)-P(I,5).AOISTNll,5)
RAT=ApI,ATRCfol.,K)
IF(RAT-l.CE-20)34,34,32
BMATRCP')=C.C
CONTINt:E
IF(ITER-S)34C,340,350
CONTINUE
DO 60 K=l,IO
DO 60 L=1,3
00 60 I=I,El
M=Cl-1)*Sl+J
POT=ABS (V CI, L)}
IFCPOT) fl,6C,61
AMAT R ( .. , I< ) :: A" ATR C~ • K J / POT . . " .
CONTINl'E
DO 63 l=I,3
DO 63 I=I,El
M=Cl-l).Sl+I
POl= ABS (VC I,l»
IF CPOT) 64,63,64
BMATRCM)=B"ATR(M)/POT
CONTINUE
GOTD 4CO
CONTINUE
DO 35 1=1,5
DO 35 J=I,81
F( J,J)=H( J )*E>CP(-0.5.C( J). ((T(I )-J) •• 2»

61
60

64
63

-
'-.

.-
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1S

9CO

82
81

DO 15 J=I,81
DO 75 l=I,3 ..-
U( J, l ) =F (l , J ) • A0 1STN( Lt 1 )+ F ( 2 t J ) • A0 1STN( L, 2 ) +F ( 3 , J J'.,ADISiN (L, 3 ) +

1F ( It ,J ). AC t STN(L, 4) +F (5, J ). AD lSTN (l ,S ) . ~- _.,-. -_ -~
DO 81 K=l,10 ., --_ ......._-.;~-~.::-~_.
DO ell =1, 3 ~_ ... --
DO 81 1=1,81
M=(L-l ).el+I

- -_. POT=ABS (U( I,l))
IF(PCT)S2,fl,S2
AMATR(~,K)=A~ATR(~,KJ/POT

CONTINUE
DO 8S l=I,3
DO 85 1=1.£1
M=(l-I).el+1

.__ P01=ABS (JJLI,l),
IF (P01>e6,E5,e6
BMATR(~)=e~ATR(~)/PCT

CON1INUE
CONTINUE
CALL ""IN
CONTINUE
STOP
END

e6
es
400.
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parameters iteratie werk.waa~de

° 1 2 3 4
,
!,

'h 7 4,104 4,108 4,112 4,112 41 "

h2 7 0,799 9,825 9,814 9,813 10

h3 7 10,02 10,0 10,01 10,01 10

h
4 7 9,582 9,619 9,605 9,605 10

h5 7 4,055 4,116 4,096 4,092 4,5 ('

k
1

0,03 0,03296 0,03548 0,03555 0,0355 0,033057

k
2

0,008 0,008215 0,008181 0,008152 0,008149 0,008265

k
3

0,006 0,006001 0,005993 0,006009 0,006013 0,005917

k
4

0,009 0,007555 0,008077 0,008065 0,008064 0,008742

k
5

0,016' 0,01309 0,01224 0,01204 0,01199 0,016436

Tabel 19. Meetwaarden 10% verstoord.

parameters iteratie .. werk.waarde

° 1 2 3 4

hI 7 2,332 4,419 3,672 4,149 4

h2 7 9,322 9,40 9,907 10,18 10

h3 7 6,924 10,98 9,802 9,535 10

h4 7 2,742 7,472 0,949 -106 10

h
5 7 1,215 10,11 3,86 3,211 4,5

k 1 0,03 0,03501 0,04076 0,03515 0,03563 0,033057

k
2 0,01 0,005837 0,00842 0,008083 0,007965 0,008265

k
3 0,01 0,004038 0,005585 0,005915 0,005930 0,005917

k4 0,01 0,005376 0,0124 0,004793 0,03158 0,008742

k
5 0,02 0,006643 0,02095 0,01334 0,009837 0,016436

Tabel 20. Meetwaarden 10% verstoord. TDELAY = 30 msec.
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parameters iteratie werk.waarde

° 1 2 3 4 1

,
hI 7 4,033 3,881 4,095 4, 111 4

h2 7 9,853 9,442 9,809 9,815 10

h3 7 9,51 10,38 10,01 10,01 10

h
4 7 9,807 9,535 9,590 9,606 10

h5 7 2,481 4,263 4,224 4,127 4,5

k 1 0,03 0,03300 0,03749 0,03546 0,03556 0,033057

k2 0,01 0,005835 0,008281 0,008255 0,008175 0,008265

k
3

0,01 0,004038 0,005163 0,005819 0,005980 0,005917

k
4

0,01 0,005374 0,007344 0,008028 0,008071 0,008742

k
5

0,02 0,006644 0,01365 0,01305 0,01230 0,016436

Tabel 21. Meetwaarden 10% verstoord.
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parameters iteratie werk.waarde
{

° 1 2 3 4

hI 7 4,104 4,108 4,112 4,112 4

h2
7 9,799 9,825 9,814 9,813 10

h
3

7 10,02 10,0 10,01 10,01 10

h4 7 9,582 9,619 9,605 9,605 10

h5 7 4,055 4,116 4,096 4,092 4,5

k 1
0,03 0,03296 0,03548 0,03555 0,0355 0,033057

k
2

0,008 0,008215 0,008181 0,008152 0,008149 0,008265

k
3

0,006 0,006001 0,005993 0,006009 0,006013 0,005917

k4
0,009 0,007555 0,008077 0,008065 0,008064 0,008742

k5
0,016 0,01309 0,01224 0,01204 0,01199 0,016436

parameters iteratie werk.waarde

° 1 2 3 4

hI 7 3,962 3,969 3,966 3,963 4

h
2

7 10,29 10,35 10,37 10,38 10

h3
7 9,860 9,823 9,836 9,848 10

h
4

7 10,21 10,27 10,30 10,32 10

h
5

7 4,663 4,790 4,882 4,916 4,5

k 1
0,03 0,03282 0,03536 0,03546 0,03548 0,033057

k2
0,008 0,008918 0,008705 0,008767 0,008795 0,008265

k
3

0,006 0,005962 0,005937 0,005908 0,005898 0,005917

k4
0,009 0,008339 0,008660 0,008721 0,008750 0,008742

k
5

0,016 0,01840 0,02217 0,02467 0,02596 0,016436

Tabel 22. Meetwaarden 10% verstoord.
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parameters iteratie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 werk.waarde

hi 7 ."" 4,147 4,454 4,154 3,991 3,952 3,981 3,981 3,9.81 4
h2 7 8,214 7,914 9,280 9,706 9,814 9,908 9,907 9,907 10
h3 7 10,60 11,89 10,88 9,959 9,979 9,995 9,997 9,997 10

h4 7 8,451 7,360 9,064 9,660 9,790 9,864 9,864 9,864 10
h

5 7 4,605 4,264 4,161 4,492 4,498 4,555 4,554 4,554 4,5
k

1 0,0396 0,03606 0,03726 0,03482 0,03332 0,03,305 0,03304 0,03304 0,03304 0,033057
k2 0,009912 0,005673 0,006353 0,007517 0,008042 0,008136 0,008143 0,008142 0,008142 0,008265
k

3
0;007 (004 0,004774 0,006448 0,006564 0,006035 0,006074 0,006061 0,006063 0,006363 0,005917

k4 0,0104904 0,006138 0,005764 0,007705 0,008384 0,008463 0,008464 0,008463 0,008463 0,008742
k5

0.01971 84 0,01467 0,01222 0,01375 0,01555 0,01599 0,01604 0,01604 0,01604 0,016436

Tabel 24. Gewogen minimum kwadraten schatting; meetwaarden 10% verstoord.

...... -~..... ., ....
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o
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i

parameters iteratie werk.waarde.
° 1 2 3 4

;

J

hI 7 3,929 3,946 3,951 3,951 4

h
2

7 9,826 9,826 9,818 9,818 10
f

h3
7 10,00 9,969 9,976 9,975 10

,
. ,

h
4

7 9,796 9,987 9,799 9,799 10 If

h
5

7 4,490 4,504 4,505 4,505 4,5

k 0~03 0,03155 0,03298 0,03305 0,03305 0,0330571
k2

0,008- 0,008202 . 0,008143 0,008136 0,008137 0,008265

k' 0,006 0,006137 0,006073 0,006076 0,006075 0,005917
3

k4
0,009 0,008184 0,008465 0,008465 0,008466 0,008742

k
5

0,016 0,01603 0,01608 0,01607 0,01607 0,016436

parameters iteratie werk.waarde

° 1 2 3 4

hI 7 3,876 3,931 3,964 3,964 4

h2 7 10,16 10,08 10,12 10,09 10

h
3 7 9,980 9,996 9,992 9,992 10

h
4 7 9,843 9,855 9,861 9,861 10

h
5 7 4,430 4,470 4,485 4,487 4,5

k 1 0,03 0,03246 0,03312 0,03308 0,03307 0,033057

k2 0,008 0,008403 0,008360 0,008343 0,008343 0,008265

k
3 0,006 0,005981 0,005964 0,005950 0,005946 0,005917

k
4 0,009 0,008370 0,008567 0,008630 0,008632 0,008742

k5 0,016 0,01702 0,01688 0,01684 0,01683 0,016436

Tabel 23. Gewogen minimum kwadraten schatting; meetwaarden 10% verstoord.
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I V(I,l) VU,2) VlI,3)

1 i- 0.0 .0.0 0.0
2 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0.0 I

-1: -

4 0.0 .0.0 0.0 t -
5 0.0 .0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0
8 0.0 0.0 0.0
9 0.0 0.0 0.0

10 0.0 0.0 0.0
11 0.0 C.O 0.0
12 0.0 C.O 0.0
13 0.0 0.0 0.0
14 0.35413656 E- 0 1 O.53433306E-03 0.28466643.j:-03
15 .. 0 .1094128<iE-0 1 C.I0686666E-02 0.569333o'lJe-03
16 . 0 .lC64~093E+OC O.l6029999E-02 0.8539991S"e-03
17 O.14189464E+CO 0.21313332E-02 0.11386664E-02
18 o .11136822E+00 0.26116650E-02 O.l423332'tE-02
19 0.212E4l93E+OC O.32C5C3990E-02 0.11019995E-02
20 0.24831563E+CC O.314C3328E-02 0.19926664E-02
21 0.28318916E+OC 0.42146626E-02 0.22713321E-02
22 0.31926286E+OO C.48089959E-02 0.25619993E:-02
23 0.35413651E+CC 0.53433292E-02 0.28466661E';"02
2q 0.39C21027E+00 0.58116662E-02 0.313l3330E-02
25 0.42568386E+OC O.64119951E-02 0.34159990E-02
26 0.46115156E+CC 0.69463290E-02 0.31006659E-02
27 0.4C3663126E+CC O.14806623E-02 0.39853305E-02
28 0.53210497E+OC 0.8CI4C;993E-02 0.42699985E-02
29 0.53210491E+00 0.8014Q993E-02 O.42699985E-02
30 0.53210497E+OO C.8CI49993E-02 0.42699985E-02
31 O.49663126E+OC O.14806623E-02 0.39853305E-02
32 0.45125912E+00 0.51591496E-02 0.28456661E-02
33 O.417e8691E+OO 0.40388368E-02 0.l1059993E-02
34 0.31916599E+00 0.30259311E-02 0.14513329E-02..
35 , 0.34164482E+CC C.2C13CI84E-02 0.120866~2E-02

36 0.30352312E+CO 0.ICCOI094E-02 O.96000415E-03
37 0.26540262E+OC -0.12803823E-04 0.11133440E-03
38 ... 0.22728163E+OC -O.10257124E-02 0.46266988E-03
39 0.1871445CE+CC -O.29536225E-02 0.27100514E-03
40 o • 14 8 20 731 E+0 0 -O.48815347E-02 0.91332942E-04
41 0.10867035E+OO -C.68094410E-02 -O.94328016E-04
42 0.69133282E-Ol -O.81313592E-02 -0.21999654E-C3
43 0.29596247E-Ol -O.lC665275E-Ol -0.46566129E-03
44 -0.99408142E-02 -0.12593184E-Ol -0.65132916E-03
45 -0.49417851E-Ol -0.1452l092E-Ol -0.83699822E-03
46 -0.5354l265E-01 -C.15914615E-Ol -0.73199863E-03
41 - 0 • 516 04 61 8 E- 0 1 -0.11308254E-Ol -0.63899904E-03
48 -0.61668087E-Ol -0.18101829E-Ol -0.53999946E-03
49 -0.t6982448E-01 -0.208C3401E-Ol -0.13319999E-02
50 -0.72296917E-Ol -0.229C4985E-Ol -0.21239966E-02
51 -0.13112885E-Ol -C.23S19981E-Ol -0.20609982E-02
52 . -0.15128913E-Ol -0.24734985E-Ol -0.l9919998E-02
53 -0.69131811E-Ol -C.23395486E-Ol -0.31049550E-03
5q -0.61730910E-Ol -C.21140985E-Ol O.13140030E-02
55 -0.54323960E-Ol -C.lSS86488E-Ol 0.29385015E-02
56 -0.41318347E-Ol -0.16790994E-Ol O.36341995E-02
51 -O.4C3l2197E-Ol -C.l4695492E-Ol O.43299012E-02
58 -0.333C1187E-Ol -C.12599986E-Ol O.50256029E-02
59 -0.2630 1593E-O 1 -O.10504495E-01 O.51213008E-02
60 -O.19295998E-01 -0. 84Q89935E-02 . O.64169951E-02__
61 ~O.12290400E-Ol -O.631349?3E-02 O.11126930E-02
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62 -0.52848049E-C2
__ 63. -0.568f2049E-02
_-:,-_-.64.-=..-.:..:.. -0.60876012E-02

65 . -0.64890012E-02
. ..: 66 . -0.68904012E-02

_ 67 -0.72917938E-02
=-:_ 68 _.. __ -0. 76931976E-02
__ 69 __ . -0. SC945 9 39E- 0 2
=~-_70 ._~. __ . -0.84959939E-02
___ 71 -0.76463968E-02
=~-72 -0.67967959E-C2
__ . 73.. -0.59471913E-C2
~..:. 74.~ -0.5C97S978E-02

75 -0.42479970E-02
76 -0.339S3989E-02
77 -0.25487989E-02

~ 78 -0.16991992E-02
79 -0.S4959948E-03

-:..:. 80 _ 0.0
__. 81. 0.0

-C.42179972E-02
-O.43770000E-02
-C.45359991E-02
-C.46949945E-02
-O.4S539974E-02
-0.S0129965E-02
-0.51719956E-02
-O.53309947E-02
-O.54899976E-02
-0.49409978E-02
-C.43919981E-02
-C.38429976E-02
-O.32939997E-02
-0.27449997E-02
-0.21959997E-02
-C.16469997E-02
-0.10919997E-02
-0.54899916E-03

C.O
C.O

0.78083947E-02
0.68795942E-02 ~

0.59507936E-02.j
0.50219931E-02 I
0.40931962E-02 :
O.31643994E-02 .
0.22355996E-02 _
0.13067992E-02
0.37799962E-03
0.34019980E-03
0.30239974E-03
0.26rt.S9969E-03
0.22679998E-03
0.18899998E-03
0.15119999E-03
0.11339999E-03
0.75S99979E-04
0.37199982E-04
0.0
0.0

Tabel 29. V(I,I): potentiaalverschil sternum - rechter zijde

V(I,2): potentiaalverschil linker - rechter zijde

V(I,3): potentiaalverschil nek - rechter zijde,

t.g.v. de vier equivalente dipoolmomenten van de

rechter ventrikelwand, volgens Selvester.
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Fig.32. De potentiaalverschillen tussen
linker en rechter zijde en tussen
sternum en rechter zijde t.g.v. de
vier equivalente dipoolmomenten van
de rechter ventrikelwand, volgens
Selvester.

J Elektrodeplaats ADISTNj17
ADISTNjl8 ADISTNjl9 ADISTNj20

1 sternum 0.15203 -0.01646 -0.00472 0.00417

2 linker zij de 0.00229 -0.00501 -0.00305 0.00236

3 nek 0.00122 -0.00361 0.00021 0.00297

Tabel 30. De waarden ADISTN.• ; dipoolplaatskoordinaten herleid uit
Jl.

tabel I; .plaats van de referentiealektrode: rechterzijde.

"

\.
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