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SUMMARY

A feasability study concerning the possible realization of
an adaptive bloodpressure controller was carried out. Building a
bloodpressure controller using a rule-based adaptive PI-controller
appears to be meaningful and realizable.
Knowledge was gathered of Expert Systems in general and use of
Expert Systems for process control in particular. A prototype
Expert System was built and some expertise assimilated.
Simulations have been carried out to test the performance of this
prototype.



SAMENVATTING

Een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd naar de realisatie
mogelijkheid van een adaptieve bloeddrukregelaar. Bouw van een
bloeddrukregelaar op basis van een rule-based adaptieve PI
regelaar blijkt zinvol en haalhaar.
Kennis is opgebouwd van Expert Systems in het algemeen en gebruik
van Expert Systems bij procesregeling in het bijzonder. Een
prototype Expert System is gebouwd en een stuk expertise daarin
verwerkt. Simulaties zijn uitgevoerd om de werking van dit
prototype te testen.
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I.INLEIDING

It gets down to matters of detail.
Nothing is ~lear-cut, but you take the
data, analyse it all these different ways
and it is fuzzy enough that there is
usually room to get the answer you want.

Herbert F. York, 1963.

1.I.Achtergrond.

Een van de onderzoeksprojekten van de vakgroep Medische
Elektrotechniek van de Technische Hogeschool Eindhoven is het
zogenaamde "Servo-anesthesie Projekt". Dit projekt heeft tot doel
na te gaan in hoeverre automatisering van de narcose tijdens
operaties mogelijk en zinvol is. Het projekt wordt uitgevoerd in
samenwerking met de afdeling Anesthesiologie van het Academisch
Ziekenhuis te Leiden.

Een anesthesist heeft als taak een pati~nt gedurende een
operatie in een toestand te brengen en te houden die zo dicht
mogelijk ligt bij de voor de operatie gewenste toestand (voldoende
spierverslapping, verhoogde pijndrempel, bewustzijnsverlaging).
Aan de hand van observaties en metingen (bloeddruk, hartslag,
temperatuur, enzovoorts) vormt de anesthesist zich een beeld van
de toestand van de patient. Wijkt deze af van de gewenste
toestand, dan zal de anesthesist proberen deze afwijking ongedaan
te maken door middel van toedienen van farmaca, wijziging van de
beademing, en dergelijke.

Automatiseren van gedeelten van de anesthesie kan de
volgende voordelen hebben:

een betere weergave van relevante signalen verhoogt de
veiligheid van de patient en verbetert de werkomstandigheden
van de anesthesist;
door intelligente alarmering (waaronder trendbepaling) kan de
anesthesist snel op de hoogte gebracht worden van een
verslechterde of verslechterende toestand van de patient, en
wordt zo in staat gesteld op een zo vroeg mogelijk tijdstip op
de verslechtering te reageren;
de regelprocessen die de patient in de gewenste toestand houden
kunnen door automatisering (voor zover mogelijk) nauwkeuriger
worden;
de anesthesist wordt ontlast van een aantal routinematige
handelingen, en kan zich daarom intensiever bezighouden met de
algemene konditie van de patient en met het anesthesieproces
als geheel:
ook in pre- en postoperatieve situaties (met name in intensive
care units) heeft geautomatiseerde bewaking en regeling de
voornoemde voordelen: verhoogde veiligheid voor de patient door
intelligente alarmering, verhoogde nauwkeurigheid van de
regelingen, en verzorgend personeel wordt ontlast van routine
handelingen.

De stand van het Servo-anesthesie Projekt is als voIgt: op
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een operatiekamer in het Academisch Ziekenhuis in Leiden wordt het
"Data Acquisitie en Display Systeem" (DADS) getest. Dit is een
microcomputersysteem dat

zorg draagt voor het binnenhalen, verwerken en opslaan van
fysiologische signalen, zoals bloeddrukken, temperaturen, adem
halingsgegevens en dergelijke;
een overzichtelijke representatie van deze signalen mogelijk
maakt;
storingsdetektie op de signalen toepast;
alarmering geeft wanneer signalen bepaalde grenzen
schrijden;
een automatisch anesthesieverslag produceert.

Implementatie van de mogelijkheid van trenddetektie is in een
vergevorderd stadium.

In de toekomst wil men ook een geautomatiseerde bloeddruk
regeling in het systeem inbouwen. Bloeddrukregeling (en dan met
name bloeddrukverlaging) wordt toegepast om

bloedverlies tijdens de operatie te beperken, hetgeen gunstig
is voor de patient en bovendien het werk van de chirurg
vergemakkelijkt;
in postoperatieve situaties zojuist geopereerde bloedvaten
(denk bijvoorbeeld aan open-hart chirurgie) minder te belasten;
bij patienten met een verminderde hartfunktie de vaatweerstand
te verminderen, waardoor de pompfunktie kan toenemen.

Dit afstudeerrapport heeft betrekking op de ontwikkeling van
automatische bloeddrukregelaar. Overigens is niet iedereen
enthousiast over gebruik van automatische bloeddrukregelaars:
[Kay 85] rapporteert een sterk afgenomen waakzaamheid
anesthesisten in opleiding die gewend zijn aan het gebruik
zulke regelaars.

1.2.Voorgaand onderzoek.

Een vee1 gebruikt farmacon voor bloeddrukverlaging is
natriumnitroprusside (SodiumNitroPrusside (SNP), ook bekend onder
de merknamen Nipride en Nipruss). Dit middel veroorzaakt een
bloeddrukverlaging door vaatverwijding van de derde en vierde orde
arterien (in dit rapport wordt onder bloeddruk verstaan de
gemiddelde arteriele druk (Mean Arterial Pressure, MAP)). De
responsie op SNP is uitvoerig onderzocht door v.d.Woord [Woord 81]
door middel van experiment en op Yorkshire varkens. De
belangrijkste resultaten van v.d.Woord zijn:

de impulsresponsie (dynamische overdracht) lijkt op die van een
tweede-orde systeem met looptijd (zie figuur 1.1);
de dosis-responsie kurve (statische overdracht) verloopt niet
lineair (zie figuur 1.2);
de gevoeligheid varieert sterk per patient, en verandert
bovendien nog tijdens een operatie (de patient adapteert).

Het "systeem" gevormd door de patient met input SNP en met output
MAP is dus niet-lineair en tijdvariant, met een grote spreiding in
de parameters.
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Fig.l.l. Een typische door v.d.Woord gevonden
responsie •
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Fig.I.2. Een typische dosis-responsie kurve.

impuls-

Geris [Geris 78] onderzocht de mogelijkheid van
identificatie van een patientmodel met Kalman-filter technieken.
Zijn resultaten waren dermate positief, dat de toepassing van deze
techniek onderzocht werd door v.Genderingen [Genderingen 84]
teneinde een stabiele, automatische, adaptieve bloeddrukregeling
te realiseren. Ret werk van v.Genderingen leverde als resultaat op
dat betrouwhare parameterschatting met een lineair model niet
mogelijk is, en derhalve een adaptieve regeling met zo'n model
onbetrouwbaar is.

1.3.De afstudeeropdracht.

Bloeddrukregeling met SNP is moeilijk door de optredende
tijdsvertraging (zie figuur 1.1), door de grote gevoeligheids-
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verschiIIen bij verschillende patienten, en door de tijds
afhankeIijkheid van de gevoeligheid van een patient. Een (goede)
automatische regelaar kan dus de bloeddrukregeling nauwkeuriger en
stabieler uitvoeren, en daarmee de anesthesist ontiasten van een
routinematige doch aandachtvragende taak. Gezien de voorgaande
onderzoeksresultaten werd de afstudeeropdracht ais voIgt
gedefinieerd:
Probeer een methode te vinden waarmee een betrouwbare bioeddruk
regelaar gerealiseerd kan worden, geef aan waarom andere methodes
niet (zuIIen) voidoen en voer een feasability study uit naar een
eventueel gevonden methode.
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2.DE MODELKEUZE

Hofstadter's Law: It always takes longer
than you expect, even when you take into
account Hofstadter's Law.

Hofstadter: Gadel, Escher, Bach.
New York, 1979.

2.1.Literatuuroverzicht.

Sheppard [Sheppard 76] ontwikkelde het volgende model voor
de gemiddelde patient:

H(s) =
B -exp (-Ti-s) (l+A exp (-Tc.s))

1+"I:-s
(2.1 )

waarin:
B de gevoeligheid van de patient voor SNP;T, de initiele tijdsvertraging;
T~ de recirculatietijd;
A de recirculatiefraktie;
~ een tijdkonstante die de opname, verdeling en bio-omzetting van

het SNP representeert.
Slate en Sheppard [Slate 82] gebruiken dit model in een

regelsysteem zoals aangegeven in figuur 2.1.

MAP

- PII:r
..... + ... regelaar .... tabel .... patient -~ ,. , .. ..-

etp
+ ~I\

~~

s

Fig.2.1. Het regelsysteem van Slate en Sheppard.

De regelaar-parameters zijn afgeregeld aan de hand van het
model voor een gemiddelde patient. Met de (niet-lineaire)
beslissingstabel kan de gain in de regellus nog aangepast worden
aan de grootte van het error-signaal. Deze automatische regellus
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werkt duidelijk stabieler en nauwkeuriger vergeleken met regeling
door een anesthesist. Als echter de patientgevoeligheid sterk
afwijkt van het gemiddelde, wordt de regellus of veel te traag, of
er treden oscillaties op (instabiliteit).
Om ook deze gevallen te kunnen regelen voeren deze auteurs een
niet-lineair model in, dat komponenten bevat voor representatie
van optredende ruis, transiente storingen, respiratie-effekten en
de adaptatie van de pati~nt, en in de regellus wordt een niet
lineaire regelaar gebruikt die ruis en transienten onderdrukt, en
adaptief is doordat in de startfase de patientparameters geschat
worden. Met deze regelaar wordt een kleine verbetering ten
opzichte van de oude regelaar bereikt, namelijk bij een gedeelte
van zeer gevoelige patienten.

Walker et al. [Walker 82], Dwiggins et al. [Dwiggins 82] en
Arnsparger et al. [Arnsparger 83] gebruiken aIle een ARMA-model,
al dan niet met tijdvertraging. Voor deze laatste drie geldt dat
(komputer)simulaties goede resultaten opleveren, maar dat
experimenten nogal eens een oscillerende regelaar laten zien.
Bovendien zijn geen experimenten uitgevoerd die zolang duurden dat
de adaptie van de patient een rol kon spelen. Lau et al. [Lau 84]
voert simulaties uit met diverse algorithmes, maar zelfs bij de
simulaties werkt de regelaar al onbevredigend. De grootste tekort
koming bij deze vier laatstgenoemde auteurs is dat, als al een
tijdvertraging in het model is ingecalculeerd, deze niet adaptief
gemaakt is. Slate en Sheppard boeken nog de beste resultaten
hoewel ook hier problemen optreden met foute schattingen en
overgangen in de regelaar.

De hierboven genoemde auteurs, en ook v.Genderingen
[Genderingen 84], hebben het volgende gemeen:

Ze gaan uit van een bepaald model met vaste struktuur dat de
patient representeert, met modelparameters die zijn afgestemd
op de gemiddelde patient. Door nu de regeling adaptief te maken
wordt gepoogd de regelaar geschikt te maken voor niet
gemiddelde patienten, en bovendien zo de tijdvariantie in het
systeem (=patient) op te vangen. Het adaptief maken van de
regelaar gebeurt door bepaling van de systeemparameters met
behulp van een kleinste-kwadraten schattingsmethode.
De bloeddrukregelaars werken niet tot redelijk goed voor
gemiddelde patienten, echter bij niet-gemiddelde patienten
ontstaan problemen voor wat betreft nauwkeurigheid en
stabiliteit •

Omdat we graag een automatische regelaar willen die in aIle
gevallen nauwkeurig en betrouwbaar werkt, werd gezocht naar andere
mogelijkheden om zo'n regelaar te realiseren.

2.2.Regelmethodes.

2.2.1."Klassiek".
Met "klassiek" wordt hier bedoeld: bouw van een bloeddruk

regelaar analoog aan die bekend uit de literatuur (zie sektie
2.1). Dat betekent dus dat een beter model dan bekend uit de
literatuur gevonden zal moeten worden. Mogelijkheden zijn dan:

verfijning van het model van Slate [Slate 82];
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(2.2)ar1(k-n) +••• +y(k) = a1y(k-l) +

gebruik van een niet-lineair Markov-model, al dan niet
gekombineerd met niet-lineaire filtering (zie bijvoorbeeld
Jazwinsky [Jazwinsky 70]);
gebruik van een r~X-model, waarbij orde en tijdvertraging (on
line) geschat worden (zie bijvoorbeeld Kurz [Kurz 79], Xianya
[Xianya 84]), Stern et al. [Stern 85]);
representatie met behulp van een zogenaamd kompartimentenmodel
[Kelman 80]. Hoewel succesvol gebruik van zo'n model in
komputergestuurde infuusregeling bekend is [Alvis 85], is zo'n
model voor ons niet bruikbaar am de eenvoudige reden dat
hiervoor geen gegevens (parameters) bekend zijn.

Stern is de enige die (bij gebruik van een ARMAX-model) de tijd
vert raging in de patient on-line schat. Er zal hier kart worden
ingegaan op de door hem gebruikte methode.

Het systeem wordt voorgesteld door het volgende
stochastische, AutoRegressive Moving Average model with auXiliary
inputs (ARMAX):

waarin u(k), y(k) en e(k) respektievelijk
gefilterde witte ruis op tijdstip k zijn.
d karakteriseren het systeem. De regelaar
dat de variantie

de input, output en
De parameters a" b, en
wordt zodanig gekozen

min 2 2 3)
R = E{ (y (k+d) - setp (k+d) ) + ru (k)} (2.

u(k)

minimaal is. Hierin is setp(k) de gewenste output op tijdstip k,
en r een kosten-kriterium voor de regelaktie. De modelparameters
worden geschat met een rekursieve kleinste-kwadraten methode,
waarbij nag een "vergeetfaktor" A <1 meegenomen kan worden, die er
voor zorgt dat de meest recente meetwaarden het zwaarst worden
meegeteld.

Er moet een a-priori keuze gedaan worden voor wat betreft
het aantal parameters (n+m) en de grootte van d. In de praktijk
blijkt n=m=2 te voldoen, en hoeft vooraf aIleen een maximale
waarde van d te worden gekozen.
Simulaties laten een stabiele regelaar zien, die echter nogal
agressief regelt. Meenemen van een kosten-kriterium voor het
regelsignaal vermindert dit, ten koste van een grot ere offset.
Stern voert oak proeven op honden uit met de regelaar, en
vergelijkt bovendien de automatische regelaar met het regelen door
een anesthesist. Beide regelaars werken even goed, en aangezien de
anesthesist 100% van zijn tijd aan het regelen kon besteden, zal
de automatische regelaar in de praktijk dus beter zijn.

We kunnen nag het volgende opmerken naar aanleiding van de
proeven van Stern:

de proeven duurden nag niet lang genoeg am de invloed van
adaptatie te merken;
het meetsignaal was redelijk "schoon" (weinig ruis, geen
"vreemde" st.rin&~n);

aangezien de stabiliteit van de regelaar niet gegarandeerd kan
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worden, zal er altijd een "bewakingsprogramma" aktief moeten
zijn, en daarboven nog eens de menselijke verantwoordelijke.

Opstellen van een beter model komt in de praktijk neer op
verhoging van de komplexiteit en/of orde van het gebruikte model.
We mogen echter stellen dat een model per definitie niet
overeenkomt met het reele systeem, en dat we daarom eeuwig door
kunnen gaan met modelverbetering. Omdat bovendien het ter
beschikking staande signaal (de gemiddelde bloeddruk) informatie
arm is (ten gevolge van meetfouten en ruis) en het mechanisme van
de werking van SNP nog nagenoeg onbekend is, is het niet waar
schijnlijk dat zo'n modelverfijning betere resultaten oplevert dan
de al bekende modellen.
Hieraan kunnen we nog toevoegen dat Rohrs et al. [Rohrs 82]
aantoont dat geen van de bekende adaptieve algorithmes, waaronder
ook de eerder genoemde model-reference adaptive control
algorithms, betrouwbaar genoeg is om in een praktisch regelsysteem
gebruikt te kunnen worden. Rohrs laat zien dat bij aIle
algorithmes de kans op instabiliteit groot is, ten gevolge van
sinusvormige storingen op input- en/of outputsignaal. Stabiliteit
kan aIleen bewezen worden onder de veronderstelling dat het aantal
polen en nul punten van het werkelijke systeem precies bekend is,
en/of dat een eventuele tijdvertraging in tijddiskrete systemen
een integer-veelvoud is van de sample-periode. Aan deze voor
waarden wordt in de praktijk nooit voldaan.

2.2.2.Robuuste regeltechniek.
Als we er van uitgaan dat geen model is op te stellen dat

het werkelijke systeem voldoende nauwkeurig representeert, en de
meting van de MAP niet erg nauwkeurig zal zijn, zullen we een
regelaar moeten ontwerpen die goed werkt bij grote(re) model
onnauwkeurigheid. Deze techniek wordt robuuste regeltechniek
genoemd. Het doel is hierbij een regelaar te ontwerpen die
(vanwege de genoemde onzekerheden) niet erg nauwkeurig kan en zal
zijn, maar weI onder aIle omstandigheden stabiel is. De theorie
betreffende dit onderwerp is van zeer recente datum.

Kosut [Kosut 85] geeft een beschouwing betreffende de
globale stabiliteit en robuustheidseigenschappen van adaptieve
regelaars gegeven het feit dat het systeem ongemodelleerde
dynamische eigenschappen heeft. Deze beschouwing gaat uit van een
input-output-benadering, en lijkt daarom voor ons probleem heel
geschikt. Met behulp van passiviteitstheorie worden voorwaardes
afgeleid die stabiliteit garanderen. Een van deze voorwaardes
wordt echter nagenoeg altijd geweld aangedaan, juist door de
ongemodelleerde systeemdynamica. Middels een heuristische
beschouwing wordt hier een oplossing voor gevonden.

Gomart [Gomart 84] geeft een uitbreiding van de beschouwing
van Kosut voor het geval van tijd-variante systemen. De
beschouwingen van Kosut en Gomart zijn elegant, en door hun input
output-beschrijving uitermate geschikt voor ons probleem, daar bij
de bloeddrukregeling nagenoeg niets bekend is van het systeem
zelf. Een groot nadeel is echter dat de theorie erg nieuw is, en
dus nog volop in ontwikkeling, en niets bekend is over
implementatie in toegepaste regelsystemen.
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2.2.3.Expert systems.
Gezien het voorgaande zullen dikwijls ad hoc beslissingen

nodig zijn betreffende de instelling en werking van een gebruikte
regelaar. Dit leidt tot een derde mogelijkheid om een bloeddruk
regelaar te realiseren: het gebruik van een expert system. Een
expert system is een (regel)systeem dat met behulp van een
komputerprogramma beslissingen neemt op grond van kwalitatieve
logische redeneringen, in tegenstelling tot kwantitatieve
berekeningen. Deze redeneringen zijn gebaseerd op in het komputer
geheugen vastgelegde kennis van menselijke specialisten
("experts"). Een expert system bestaat dan ook altijd uit een
kennis-bank en een gevolgtrekkings-instrument.
Bouwen van een bloeddrukregelaar met behulp van een expert system
kent niet de nadelen van de vorige twee methodes:

een nauwkeurig model is niet nodig, een expert system werkt net
als een menselijke specialist met heuristische kennis;
de theorie betreffende expert systems is "volwassen", de eerste
commerciele toepassingen zijn op de markt.

Om deze redenen werd besloten om de toepassing van een expert
system in de realisatie van een bloeddrukregelaar nader te
onderzoeken.
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3.EXPERT SYSTEMS: EEN INLEIDING

Om intelligente beslissingen te kunnen
nemen "denkt" de komputer nog niet
slordig genoeg.

Expert Systems Z1Jn de eerste praktische toepassingen van
"kunstmatige intelligentie", het vakgebied dat zich bezighoudt met
het nabootsen van (aspecten van) menselijke intelligentie met
behulp van komputerprogramma's. Hieruit komt meteen naar voren dat
AI een controversieel vakgebied is:

door de zeer verschillende invalshoeken (psychologie respek
tievelijk komputerwetenschappen);
door de ethische aspekten verbonden aan het gebruik van intel
ligente machines (acceptatie van zo'n machine door de
gebruiker, mogelijk ontstaan van een 'Big Brother');
door strafrechtelijke aspekten (zou bijvoorbeeld een medisch
specialist strafbaar zijn als hij een foute diagnose stelt
terwijl er een intelligent komputerprogramma beschikbaar was
dat (bij dezelfde a priori gegevens) de juiste diagnose stelde,
of andersom, wie is verantwoordelijk voor een geaccepteerde
foute diagnose van een Expert System?);
door de zeer verschillende toepassingen (van medische
consultatie tot procesregeling van chemische installaties of
kernreaktoren, en militair gebruik in "intelligente oorlogs
voering" (hoewel onzes inziens oorlogsvoering nooit intelligent
is)).

Feit is dat wereldwijd hard gewerkt wordt aan uitbouw van de
kennis en toepassingen van Artificial Intelligence (AI), waar
schijnlijk niet in de laatste plaats door de mogelijke militaire
toepassingen (met name in het "Star Wars" programma). Een
belangrijke injektie in AI was zeker ook de start door de
Japanners van hun 5th-Generation Computer programma in 1982 (zie
ook [Feigenbaum 83]). Een goede inleiding op het gebied van
Artificial Intelligence is [Rich 83].
Vele (technische) disciplines kennen hun eigen jargon, zo ook het
vakgebied van Expert Systems. In dit hoofdstuk wordt geprobeerd zo
veel mogelijk Nederlandse terminologie te hanteren, maar soms zal
gebruik van Engelstalige termen echter niet te vermijden zijn.
Verder zal de term Expert System(s) telkens afgekort worden tot
ES(s).

3.1.1nleiding.

ESs z1Jn komplexe komputerprogramma's die hun werking
baseren op het manipuleren van kennis, om op die manier problemen
in een nauwbegrensd vakgebied zo efficient en effektief mogelijk
op te lossen. Net als menselijke experts gebruikt een ES
symbolische logica en vuistregels om oplossingen te vinden. Ze
kunnen (en zullen gewoonlijk) dus ook fouten maken, maar daar zo
mogelijk weer van leren.

Het bouwen van een ES wordt beschreven door de term
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"knowledge engineering": het proces van interaktie tussen de ES
bouwer (knowledge engineer) en de menselijke expert. De knowledge
engineer "onttrekt" aan de expert strategieen, vuistregels en
andere kennis, en bouwt die in in het ES. Dit proces is schema
tisch weergegeven in figuur 3.1.

engineer

knowl.

~vragen,

EJ
prcblemen

ES

zeer schematisch aan
gegeven in figuur 3.2,
gebruiker is aange-

antwoorden,oplossingen

Fig.3.1. Het proces van knowledge engineering.

Dit knowledge engineering is verreweg het belangrijkste
proces in het bouwen van een ES. Het geeft ook aan wat het
primaire kenmerk van een ES is: de accumulatie van in een
komputerprogramma expliciet vastgelegde heuristische menselijke
expertise.
In figuur 3.1 is het bouwen van een ES
gegeven. Een iets uitgebreider schema wordt
waarbij ook de positie van de uiteindelijke
geven.



12

Expert

System

expert .~ .. kn.eng. ~ user., IF

" t

FS - kna-;l. base
~

building tool
.. IF

inf.engineFS tool -- ~ ...,. ...

t ! ~builder

ES building Support Environrrent- .
tool -

Fig.3.2. Overzicht van de betrokkenen bij een ES.

kennis-bestand, dat gemakkelijk
moet het moeizame proces van
worden.

wordt niet befnvloed door
slecht humeur, of door het feit

Het eigenlijke ES is een systeem, het bevat namelijk behalve
het eigenlijke probleemoplossende programma ook een ondersteunende
(E:support) komponent, voor onder andere interaktie met de
gebruiker. De knowledge engineer bouwt het ES met behulp van een
ES-building-tool, een programmeertaal op hoog nivo, met
faciliteiten voor kennis-representatie-concepten, debugging,
editing en gewoonlijk ook uitgebreide graphics. De knowledge
engineer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de expertise
van de menselijke expert (door middel van observatie, interview,
literatuurstudie), en de organisatie en representatie van de
kennis in het ES. Hoewel het ES-building-tool en het eigenlijke ES
gemeenschappelijke ondersteunende faciliteiten kunnen hebben, zijn
het twee geheel verschillende dingen!

Wat is het nut van Expert Systemen?
Doordat een ES bestaat uit in een komputerprogramma vastgelegde
menselijke kennis, zijn meteen een aantal gunstige eigenschappen
van ES in verhouding tot menselijke experts te geven.

Een ES is permanent aanwezig, denk aan concentratie
vermindering, vermoeidheid, ziekte bij een mens; een mens heeft
geregeld oefening en bijscholing nodig.
Een ES is gemakkelijk te verplaatsen en/of reproduceren: bij
mens en is dit het langdurige, arbeidsintensieve en dure proces
dat onderwijs heet.
Een ES bevat een konsistent
toegankelijk is; bij mensen
knowledge engineering doorlopen
De effektiviteit van een ES
emotionele faktoren zoals een
of het maandagochtend is.
Een ES is goedkoop in het gebruik, in tegenstelling tot de
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(betere) menselijke experts.
Er zijn natuurlijk ook een aantal menselijke eigenschappen die
ontbreken bij ESs. Daarom zal een ES ook vaak door cq. met een
mens gebruikt worden. Denk aan dingen als adaptief reageren op
onverwachte gebeurtenissen, het (kreatief) ontdekken van analo
gieen, menselijke brede common-sense kennis, waaronder het weten
wat je niet weet!

De struktuur van een ES is in principe eenvoudig. We kunnen
een ES namelijk altijd opgebouwd denken uit twee delen. Het ene
deel is de knowledge base, de kennisbank die de specifieke vak
kennis van de menselijke expert bevat, terwijl het tweede deel
algemene kennis bevat, namelijk kennis omtrent konklusies trekken
en probleemoplossen met behulp van gegeven specifieke kennis: de
inference engine. Zie ook figuur 3.3.

Fl----.l.~1 interpreter

~".:'-__I scheduler
'-------........

knONledge base inference engine

Expert Systan

Fig.3.3. Principiele opbouw van een ES.

Om bruikbaar te zijn moet een ES dus over twee soorten
kennis beschikken: specifieke toepassings gerichte kennis, en de
kennis (en middelen) om die kennis te kunnen gebruiken op een
intelligente, effektieve manier. Hieruit voIgt ook dat een "leeg"
ES (dat wil zeggen een ES zonder specifieke expert-kennis) door
het toevoegen van zulke kennis in principe voor diverse toepas
singen geschikt gemaakt kan worden. De opbouw van de knowledge
base en de inference engine wordt in de volgende paragraaf nader
uitgewerkt.

We kunnen nu ook aangeven waarin een ES, dat in principe ook
maar een komputerprogramma is, nu verschilt van konventionele
programma's:

Een ES bevat expertise, de eigenschap die experts zo waardevol
maakt: snel de juiste oplossing kunnen vinden. Deze kennis is
expliciet vastgelegd (bijvoorbeeid in de vorm van rules), in
tegenstelling tot de impliciet vastgelegde kennis zoals die
aanwezig is in "gewone" subroutines of procedures. Behalve deze
expertise in de diepte moet een ES ook in de breedte kunnen
werken, op basis van meer algemene kennis redenerend, als niet
genoeg gegevens voorhanden zijn. Deze eigenschap is echter nog
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verschillende gebieden
gegeven worden voor wat

vangeven
gegeven situatie;
uit observatie, het
uitvoeren daarvan;
voorwaarden;

maar nauwelijks ontwikkeld.
Een ES maakt gebruik van symbolische concepten en past hierop
diverse strategieen, vuistregels of logicaregels toe.
Een ES bevat soms enige meta-kennis: kennis over kennis. Ret
systeem kan "nadenken" over bereikte konklusies, de nauwkeurig
heid, consistentie en zin hiervan beoordelen. Een heel belang
rijk aspekt hiervan is de mogelijkheid om uitleg te geven aan
de (menselijke) gebruiker betreffende gevolgde redeneringen en
bereikte konklusies, hetgeen een belangrijke bijdrage levert
bij debuggen en de uiteindelijke acceptatie van het systeem.
Een toekomstige vorm van (meta-meta- •••• ) meta-kennis is de
mogelijkheid dat het ES zelf zijn kennisrepresentatie en -or
ganisatie en gevolgtrekkingsmechanisme kan bijstellen.
ESs zullen net als menselijke experts , uitgaande van bepaalde
(korrekte) gegevens, een foute oplossing produceren (zie figuur
3.7) !

ESs zijn (en worden) op vele, heel
toegepast. Toch kan een algemene indeling
betreft de te verrichten aktiviteiten:

interpretatie van door sensoren geleverde gegevens, afleiden
van een situatiebeschrijving, vergelijken met de gewenste
situatie;
voorspellen van gevolgen van een
diagnose van defekte komponenten
reparatievoorschriften en/of het
ontwerp van objekten bij gegeven
planning van aktiviteiten;
onderwijs;
regeling van overall-systeemgedrag (dus een kombinatie van
bovengenoemde taken).

Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn landbouw, chemie, elek
tronika en komputersystemen, geologie, wetskennis, gezondheids
zorg, militaire toepassingen, procesregeling.

3.2.Expert system tools.

3.2.1.Kennisrepresentatie.
De drie meest gebruikte en bekendste methoden om kennis te

representeren binnen een ES zijn respektievelijk rules, frames en
semantic nets. Deze worden hierna uitgewerkt.

De meest populaire vorm is die door middel van rules. Rules
worden voorgesteld door een if-then statement, bijvoorbeeld:

if "smoke detected" then "call the fire department".

De if-then rules bevatten de expertise, en worden vergeleken met
een aktuele database. Als de premisse van een regel waar blijkt te
zijn, wordt de konklusie uitgevoerd, hetgeen bijvoorbeeld kan
gebeuren door het toevoegen van een nieuw feit aan de database.
Dit nieuwe feit kan weer in een andere regel als premisse voor
komen, en op deze manier kunnen grotere konklusie-ketens worden
opgebouwd. We onderscheiden twee manieren waarop regels kunnen
worden gebruikt: forward- en backwardchaining.
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Bij forwardchaining wordt bij een regel getest of de premisse(n)
geldig is (zijn). op basis van de database. Ais dit zo is wordt de
konklusie uitgevoerd (toegevoegd aan de database). Zo worden aIle
regels afgewerkt. en dit telkens opnieuw. totdat geen nieuwe
feiten meer kunnen worden afgeleid. Hiermee is meteen duidelijk
dat deze methode veeI (reken)tijd kan kosten.
Bij backwardchaining wordt uitgegaan van het feit dat afgeleid
moet worden. Dan wordt gezocht naar een rule die dit feit als
konklusie bevat. en er wordt gecheckt of de premissen van die rule
geldig zijn (dat wil zeggen. voorkomen in de database). Ais dit
niet zo is. wordt verder gezocht naar rules die deze premisse(n)
als konklusie(s) hebben. enzovoorts. totdat het gevraagde feit is
afgeleid. of duidelijk is geworden dat dat op grond van de rules
en de database niet mogelijk is. Zie ook figuur 3.4. Forward
chaining is dus event- cq. datadriven. en backward chaining is
hypothesis-driven.

AI', B ~ C
it'
CvE +-M

forward chaining

backward chaining

Fig.3.4. De principes van forward- en backwardchaining.

Een representatie met behulp van een semantisch net duidt op
een netwerkstruktuur. bestaande uit knooppunten verbonden door
takken. De knopen staan voor objekten. gebeurtenissen of
concepten. De takken beschrijven de relaties tussen de knoop
punten. Deze relaties realiseren een impliciete hierarchie in het
netwerk: lager gelegen delen van het net "erven" eigenschappen van
hoger gelegen delen. zonder dat deze eigenschappen expliciet vast
liggen. Dit bespaart een hoop geheugenruimte omdat een gezamen
lijke eigenschap van knopen maar op een punt vastgelegd hoeft te
worden. Zie ook figuur 3.5. Deze representatiestruktuur wordt dan
ook toegepast bij problemen die gekenmerkt worden door een hier
archische systematiek.
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inkaren

college
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Fig.3.5. Voorbeeld van een semantisch net.

De representatie door middel van frames lijkt veel op die
van een semantisch net: dezelfde netwerkstruktuur is aanwezig. De
concepten op de knooppunten van een frame worden nu echter
gedefinieerd door een verzameling attributen (E: slots) met een
bij het attribuut behorende waarde. Hierbij kan een slot ook nog
verbonden zijn met een of meerdere procedures (programma code),
die uitgevoerd wordt wanneer de data in het slot verandert. Zie
ook figuur 3.6. Drie veel gebruikte vormen van procedures
verbonden aan een slot zijn:

if-added procedure: wordt uitgevoerd wanneer data in het slot
geplaatst wordt;
if-removed procedure: wordt uitgevoerd wanneer data uit het
slot verwijderd wordt;
if-needed procedure: wordt uitgevoerd wanneer data van het slot
nodig maar niet aanwezig is.
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!
concept

I I,
I if-added procedureI I

slot 1 • value ,
if-rerroved procedure

• ,
, I,

, ,,
I .
I I, I if-needed procedure

slot n , value I
I ,, •

Fig.3.6. Een knooppunt in een frame-representatie.

Frame-gebaseerde methoden worden toegepast in systemen waar de
verwachting omtrent vorm en inhoud van data een belangrijke rol
speelt.

3.2.2.Gereedschappen voor ontwikkeling van ESs.
ES-ontwikkelgereedschappen (E: tools) zijn programmeer

omgevingen die de konstruktie van een ES vereenvoudigen. We kunnen
een onderverdeling maken als voIgt: programmeertalen, knowledge
engineering talen, en hulpmiddelen voor systeemontwerp.

Bij de programmeertalen onderscheiden we probleem
georienteerde talen zoals Fortran en Pascal, en symbool-manipu
lerende talen zoals Lisp en Prolog. Deze laatste kategorie is
speciaal bedoeld voor AI applikaties. Lisp is in deze toepassing
weI het populairste. Lisp wordt gekenmerkt door een flexibele
symbool manipulatie, automatisch geheugen management, en doordat
er geen onderscheid tussen data en programmacode bestaat, waardoor
een Lispprogramma zijn programmacode als data kan behandelen, en
dus veranderen!

Een knowledge engineering language is een geraffineerd
gereedschap voor de ontwikkeling van ESs, en bestaat uit een ES
ontwikkeltaal binnen een uitgebreide ondersteunende programmeer
omgeving. Het kan een "leeg" ES zijn, dat wil zeggen een ES waar
aIle specifieke expertise uit verwijderd is (E: skeletal system),
of een meer algemeen systeem, dat daardoor een grotere
flexibiliteit biedt maar daardoor tegelijkertijd moeilijker te
gebruiken zal zijn. Een heel belangrijk aspekt van een knowledge
engineering taal zijn de programma's die als hu!pmiddel gebruikt
worden bij het verkrijgen en representeren van de expertise.

Hulpmiddelen bij het systeemontwerp zijn eigenlijk een
onderdeel van de knowledge engineering taal: elke taa! moet ze in
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meer of minder uitgewerkte vorm hebben. Ze maken de taal
gemakkelijker cq. vriendelijker en efficienter in het gebruik. We
rekenen hieronder:

Debugging zoals tracing faciliteiten (het systeem geeft een
listing van de rules die achtereenvolgens geldig worden
bevonden) en break packages (door de gebruiker gespeciflceerde
plaats waar programma executie stopt).
I/O faciliteiten zoals bijvoorbeeld interaktieve invoer van
benodigde geKevens, of toegang tot het operating system,
waardoor het ES andere processen op dezelfde komputer kan
beheersen.
Uitleg mogelijkheden: retrospektieve of "terugwerkende" uitleg,
hoe het systeem een bepaalde toestand of konklusie bereikt
heeft; uitleg betreffende een hypothese, wat gebeurt er als
•••• ; counterfactual reasoning, uitleg waarom het systeem een
bepaalde konklusie niet bereikt heeft.
Knowledge base editor: in het eenvoudigste geval een gewone
text editor, maar bij voorkeur uitgebreid met automatische
boekhouding, syntax kontrole en kontrole op de konsistentie.
Onder deze kategorie valt ook de mogelijkheid om onervaren
personen (in vergelijking met de knowledge engineer) nieuwe
kennis in te laten voeren (deze personen kunnen bijvoorbeeld de
uiteindelijke gebruikers zijn).

3.3.Het bouwen van een ES.

3.3.1.De keuze voor een ES.
Heel voor de hand liggend kiezen we aIleen

toepassing van een ES als dit mogelijk, gerechtvaardigd
is.

voor de
en passend

Toepassing van een ES is lang niet altijd mogelijk. We
kunnen een aantal karakteristieke eigenschappen aangeven waaraan
het probleemgebied moet voldoen:

Menselijke experts moeten bestaan; iemand wordt gezien als
expert als hij/zij 10 a 15 jaar werkzaam is in het vakgebied,
hierin een grote kennis en ervaring heeft opgebouwd, en
daardoor duidelijk sneller en betere oplossingen vindt dan een
"beginneling".
De experts moeten ook in staat zijn hun methoden uit te leggen,
omdat anders het proces van knowledge engineering niet zal
slagen.
De experts moeten (globaal) overeenstemmen bij oplossen van
problemen. Dit probleem wordt in de praktijk vaak omzeild door
maar met een expert in zee te gaan.
Het probleem moet op te lossen zijn met cognitieve vaardigheden
(in tegenstelling tot fysieke vaardigheden), met behulp van
specialistische kennis, geen common-sense kennis. Het probleem
moet niet te moeilijk zijn (de expert moet het op kunnen lossen
in een tijdsbestek van minuten tot uren, geen weken), maar ook
niet te eenvoudig!

We moeten beoordelen of het toepassen van een ES zinvol is.
We kunnen denken aan hoge payoff, situaties waar expertise schaars
is (en dus duur), het voorkomen van verloren gaan van expertise,
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expertise die nodig is op veel en/of mens-gevaarlijke lokaties.
Een benadering met behulp van een ES moet passend zijn. De

aard van het probleem moet zodanig zijn dat het op te lossen is
met behulp van symbolische benaderingen. heuristische redeneringen
gebruik makend van vuistregels. Problemen die opgelost kunnen
worden met slimme (rekenkundige) algorithmes zijn daarmee veel
beter af. Het probleem moet de juiste omvang hebben. Het moet
voldoende begrensd zijn om handelbaar te blijven. en tegelijk
omvangrijk genoeg om enige praktische waarde te hebben. Dikwijls
wordt in eerste instantie een te omvangrijk probleemgebied
gekozen; het bepalen van de juiste omvang is het moeilijkste
probleem voor de ES-bouwer!

3.3. 2. Ontwerp-overwegingen.
Het is niet mogelijk precies aan te geven hoe een ES gebouwd

moet worden. In de praktijk blijkt een ES te evolueren van een
(relatief) snel gebouwd eenvoudig prototype tot het uiteindelijke
systeem. Ter indikatie: een prototype bevat 50 tot 100 rules.
werkt goed bij een paar karakteristieke voorbeelden. en kan
gebouwd worden in enkele maanden. Een uiteindelijk (kommercieel)
systeem bevat 500 tot duizenden regels. werkt goed in meer dan 90%
van de gevallen waarvoor het bedoeld is. en kost minimaal vier
manjaren werk. Als we uitgaan van een redelijk goed stuk
ontwikkelgereedschap is de bottleneck in de ontwikkeling de
knowledge engineering.

WeI zijn een aantal fasen in het bouwen van een ES aan te
geven. Hierbij is duidelijk een link te leggen naar de discipline
van software engineering. hetgeen niet verwonderlijk is.

Tijdens de identifikatie-fase worden de belangrijke kenmerken
van het probleem op een rijtje gezet: definitie van (de omvang
van) het probleemgebied. de betrokken experts. beschikbare
hardware. het doel dat men wil bereiken met het te bouwen ES.
Bij de conceptualisatie beslissen de knowledge engineer en de
expert welke concepten. relaties en regelmechanismen nodig zijn
bij het probleemoplossen. Deeltaken. strategieen en beperkingen
worden verkend.
Formalisatie behelst het formeel uitdrukken van de concept en en
relaties. gewoonlijk binnen het raamwerk dat gesuggereerd wordt
door de beschikbare ontwikkeltaal. Hierbij moet de knowledge
engineer dus al enig idee hebben van een geschikte programmeer
omgeving cq. tool.
Bij de implementatie moet de geformaliseerde kennis omgezet
worden in een werkend komputerprogramma. De implementatie van
het prototype moet snel gebeuren. omdat de voornaamste taak van
het prototype is te kontroleren of de eerder genomen ontwerp
beslissingen de juiste waren. Er is dus een grote kans dat deze
eerste proggrammacode drastisch veranderd zal worden.
Testen!

In elke fase hebben we "terugkoppelpaden" naar voorgaande fases!

Nagenoeg even moeilijk. maar zeker zo belangrijk als het
kiezen van de juiste probleemomvang. is het kiezen van het juiste
ES tool. We kunnen stellen dat er voor elk tool een probleem is
wat er optimaal bij past. Het omgekeerde is helaas niet waar. Het
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kiezen van een tool omdat de engineer er
omdat het toevallig beschikbaar is, is
richtlijnen gelden bij de keuze van
gereedschap.

Voorziet het tool in de behoeften van het ontwikkelteam? Als
algemene regel moeten we een tool kiezen dat komplementair is
met de kapaciteit en ervaring van het ontwikkelteam. Kiezen
voor een programmeertaal (Lisp of zelfs Fortran) betekent
maximale vrijheid omdat de knowledge engineer alles zelf moet
bouwen, dus het systeem precies op de behoefte kan afstemmen,
maar zal daarom ook een langer ontwerpproces tot gevolg hebben.
Een knowledge engineering language biedt minder vrijheid en
meer faciliteiten, waardoor het ontwerpen sneller en gemakke
lijker kan verlopen.
Kies een ontwikkelgereedschap dat z'n betrouwbaarheid heeft
bewezen, dat dus niet meer in een ontwikkelingsfase verkeert,
en dat niet door de knowledge engineer zelf moet worden onder
houden.
Als het probleem bepaalde eigenschappen suggereert, stem de
keuze van het tool dan daarop af. We kunnen denken aan aspekten
als dataflow, -representatie, benodigde interface met de
gebruiker.
Het gereedschap voor ontwikkeling hoeft niet noodzakelijk het
meest geschikte te zijn voor de uiteindelijke opzet! In de
ontwikkeling kunnen heel andere supportmogelijkheden nodig
zijn, en het is dus mogelijk dat ergens tijdens de bouw het
werkend prototype wordt omgezet op een heel ander tool (E:
paradigm shift)!

3.3.3.Knowledge engineering.
De knowledge engineering, het verkrijgen en in bruikbare

vorm vastleggen van de expertise, is het belangrijkste en meest
arbeidsintensieve deel in het bouwen van een ES. Er bestaan (nog)
geen bruikbare systematische en/of geautomatiseerde methoden om
dit te doen. De knowledge engineer kan kennis verkrijgen uit
boeken, databestanden, karakteristieke voorbeelden en wellicht uit
eigen ervaring. De voornaamste bron is echter door middel van
interviews met de expert. Over langere tijd (typisch maanden tot
een jaar) interviewt de knowledge engineer de expert door hem
reele voorbeelden en problemen voor te leggen, hierover en over de
oplossingsmethode te diskussieren en daaruit de benodigde kennis
te destilleren, en deze kennis weer terug te koppelen naar de
expert. Het is dus nodig dat de knowledge engineer zich verdiept
in het vakgebied (bijvoorbeeld door middel van de eerder genoemde
bronnen) om tenminste te kunnen begrijpen wat de expert bedoelt.

De experts zijn meestal nauwelijks in staat om, als antwoord
op een direkte vraag, de regels en methoden die ze gebruiken aan
te geven. Dit "onvermogen" is dikwijls evenredig met de deskun
digheid van de expert op zijn terrein!
Als een expert gevraagd wordt naar een strategie of methode, zal
hij dikwijls een plausibele redenering produceren, die echter
nauwelijks overeen komt met het werkelijke redenatieproces. Dit
impliceert enkele belangrijke dingen:

De expert heeft de knowledge engineer nodig om het denkproces
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te verduidelijken, hetgeen voor de knowledge engineer betekent:
don't be your own expert!
Voor de knowledge engineer geldt dus: geloof niet zomaar wat de
expert zegt, maar formaliseer een mogelijke strategie en koppel
die dan terug naar de expert, door de expert nieuwe voorbeelden
op te laten lossen en daarmee te laten bewijzen dat de
strategie of regel klopt.

Ret interviewen door de knowledge engineer moet dus bestaan
uit een aantal verschillende onderdelen en technieken die elkaar
aanvullen, bijvoorbeeld:

Observatie: de knowledge engineer observeert de expert als die
in de praktijk bezig is, en kan zich een idee vormen omtrent
komplexiteit van het probleem en de benodigde interface voor
het ES.
Diskussie: een informele gedachtenwisseling tussen expert en
knowledge engineer om een idee te krijgen welke kennis nodig is
en hoe deze kennis gestruktureerd is (zou kunnen worden).
Formulering van een of meerdere karakteristieke voorbeelden.
Probleem-analyse: de expert lost een aantal voorbeelden "hardop
denkend" op, zodat de knowledge engineer de oplossingen kan
formaliseren.
Verfijning van de verkregen kennis door de expert een aantal
problemen op te laten lossen met die kennis en regels.
Evaluatie van het geimplementeerde systeem: de expert geeft
kommentaar op de gebruikte regels en struktuur, eventueel
kijken nog andere experts naar de prestaties van het systeem.

Zie ook [Waterman 86] voor een (geidealiseerd!) voorbeeld van dit
knowledge engineering proces.

3.3.4.Moeilijkheden bij het bouwen van een ES.
Hoewel in het voorgaande al enige belangrijke aspekten bij

de bouw van een ES zijn aangegeven, is het zinvol om nog op enkele
(mogelijke) moeilijkheden te wijzen.

Ontwikkeling en planning:
Goed personeel is schaars en dus duur, speciaal in de AI-branche.
Dit geldt zowel voor knowledge engineers als voor tool bouwers.
Voor de bouw van een ES is echter altijd ter zake geschoold
personeel nodig. Er geldt: een knowledge engineer is een software
engineer, maar een software engineer is nog geen knowledge
engineer!
Ret is al eerder benadrukt dat de keuze van het tool heel belang
rijk is. Knowledge acquisition is nog steeds niet geautomatiseerd
en blijft voorlopig de bottleneck. Men moet zich dus niet
verkijken op de benodigde ontwikkeltijd. Ret is niet goed mogelijk
om een tijdschema voor de ontwikkeling aan te geven, hooguit kan
een ervaren knowledge engineer een indikatie geven.

De expert:
Wees er zeker van dat de expert ook echt een expert is. Zo'n
expert heeft het altijd druk, maar er moet voor gezorgd worden dat
hij genoeg tijd vrij maakt voor de knowledge engineer, en
gemotiveerd is om mee te werken. Motivatie wordt in de praktijk
vaak opgebouwd doordat het geimplementeerde systeem(pje) steeds
beter gaat werken.

"Werk in het begin maar met een, hooguit twee experts, en ga
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daarmee intensief aan de slag. In een later stadium (testen)
kunnen meerdere experts gevraagd worden om het systeem te
beoordelen, nieuwe cases te bedenken, enzovoorts.

De bouw:
De implementatie van een ES is een (langzaam) convergerend proces,
waarbij in aIle stadia uitvoerig getest moet worden. Een of andere
mogelijkheid van uitleg door het systeem is hierbij onontbeerlijk.
Bouw een set van standaard cases op, van eenvoudige tot
ingewikkelde, die door het systeem in de diverse fases goed
opgelost werden. Deze set kan bij modifikatie van de rule base
dienen om de korrekte werking te onderzoeken.
Naarmate de bouw vordert zal ook een steeds grotere ins panning
nodig zijn om een (kleine) verbetering in het systeemgedrag te
realiseren.

3.3.5.Literatuur.
Dit hoofdstuk is grotendeels gebaseerd op [Waterman 86], een

zeer goede inieiding op het gebied van ESs. Deze auteur geeft ook
nog beschrijvingen van bestaande ESs en ES-tools en een zeer
uitgebreide literatuurlijst, van algemene inleidingen op het
gebied van AI tot zeerspecialistische ES-problemen. Wij verwijzen
dan ook naar deze ~~~r.

Fig.3.7. Expert Systems zullen net ais menselijke experts
ook fouten maken!
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4.EEN RULE-BASED ADAPTIEVE BLOEDDRUKREGELAAR

When a design has been completely defined
and all avenues of inquiry exhausted, an
uninformed, independent, amateur
experimenter will discover a fact that
either abolishes the need for the design
or expands the scope of the design.

Murphy's Engineering Law.

4.1.Welke expert?

Bij het bouwen van een op een ES gebaseerde bloeddruk
regelaar ligt het voor de hand om als expert een anesthesist te
nemen. We kunnen echter ook het probleem regeltechnisch blijven
benaderen en dus regeltechnische expertise gebruiken. Voor beide
benaderingen geldt dat (zie paragraaf 3.3.1) de benadering
geschikt is voor toepassing van een ES (specialistische kennis,
heuristische redeneringen, vuistregels) terwijl ook de omvang van
het probleem geschikt lijkt. Experts bestaan, zijn beschikbaar en
stemmen (in het algemeen) met elkaar overeen.
Echter, naar uit ervaring is gebleken, zijn medici en
anesthesisten in het bijzonder niet in staat hun expertise
eenduidig te formaliseren op een zodanige wijze dat deze kennis
bruikbaar zou zijn in een ES. Oak uit de literatuur blijkt dat dit
een struikelblok is bij de ontwikkeling van medische ESs [Lei 86].
Daarom, en gezien de aanwezige regeltechnische kennis van het
"systeem" patient (zie hoofdstuk 1), is besloten om van regel
technische expertise uit te gaan als basis van de te ontwikkelen
knowledge base.

Een op een
punten wezenlijk
ESs:

Door het real-time aspekt: tot nu toe zijn nog geen ESs bekend
die gebruikt worden bij real-time procesregeling. De meeste ESs
hebben een adviserende funktie die weliswaar niet te veel tijd
mag vragen, maar zeker niet strikt tijdgebonden is.
Ret systeem zal autonoom moeten (kunnen) werken, omdat gezien
de hoge werkdruk van anesthesisten tijdens operaties er niet
gerekend mag worden op invoer van gegevens door de anesthesist.
Ret systeem zal ook nauwelijks uitleg kunnen geven aan
gebruikers (=anesthesisten) omdat deze de gebruikte regel
technische expertise niet begrijpen.

De rule-based bloeddrukregelaar zal dus meer lijken op een "magic
black box" dan op een gebruikersvriendelijk, interaktief, (semi)
intelligent programma.

4.2.Expert Systemen voor procesregeling.

Gebruik van
onderwerp waarover
Toepassingen hebben

ESs voor
weinig

betrekking

real-time procesregeling is een
bekend is uit de literatuur.

op omvangrijke processen zoals
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chemische fabrieken of nucleaire installaties [Palowitch 85].
Gezien de komplexiteit van zulke installaties, het grote aantal
mogelijke alarmeringen en de veiligheids- en ekonomische aspekten
hieraan verbonden, worden ESs toegepast als diagnostisch
hulpmiddel voor de procesoperator. Deze toepassing is hier niet
aan de orde (zie ook figuur 4.19). Er is weI een duidelijke
analogie met ons probleem, en daarom lijkt de systeemopzet zoals
die in bovengenoemde toepassingen gebruikt wordt [Moore 84, Moore
85] goed bruikbaar.

Er wordt uitgegaan van een kombinatie van forward- en
backward chaining inference. Onder normale omstandigheden wordt
met behulp van forward chaining (data driven) cyclisch een aantal
belangrijke procesgrootheden gekontroleerd. Als procesgrootheden
signifikant afwijken, of situaties optreden die mogelijk
belangrijk (zullen) worden, wordt dit met de heuristische kennis
gedetekteerd en wordt een alarm getriggerd. Dit alarm aktiveert
een ander gedeelte van het ES, dat met behulp van backward
chaining (hypothesis driven) de (mogelijke) oorzaak en passende
maatregelen zal afleiden. Zie ook figuur 4.1.

ocess

recess

cyclic .. real-tinE data
scanning

.,
data analysis

4

(data driven)
pr

~trigger "I'

focussering
hyp::>thesis ....,

testing
I

I

~
I,
I
I

user ... I
, I

interface I controlI •I,
P4r- ,

-- -- -- - ---'infornation
,t

r-------- -- ----f~ Expert Systan

I
I
l
I
I

1 _

operator
Fig.4.1. Opzet van een ES voor procesregeling.

Het datR driven deel van het ES is gebaseerd op patroon
herkenning [Palowitch 85, Kraus 84]. In de heuristische regels
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zijn patronen vastgelegd en de procesgegevens worden hiermee
vergeleken. In het hypothesis driven deel wordt uitgegaan van een
model van het proces, gebaseerd op oorzaak- en effektmodellen,
regeltechnische kennis en fundamentele chemische- en/of fysische
wetten. Op grond daarvan kan een gedetekteerde storing gerelateerd
worden aan een defekt instrument, een lek in een transportmedium
of andere oorzaken. Daarmee kunnen dan meteen passende maatregelen
afgeleid worden.

4.3.Beschrijving van de gebouwde ES-shell.

Zoals in paragraaf 3.3.2 is aangegeven kunnen we de
mogelijke realisatie van een bloeddrukregelaar met behulp van een
ES onderzoeken middels de weg van "quick prototyping". In
diezelfde paragraaf is ook aangegeven dat, gezien de onervarenheid
met het bouwen van ESs, we de beschikking zouden moeten hebben
over een bestaand, hoog-nivo ES tool (cq. een lege shell) met
uitgebreide faciliteiten voor debugging, I/O, uitleg en knowledge
editing. Zo'n ontwikkelomgeving is echter niet beschikbaar, noch
de financiele middelen om zulks aan te schaffen. Ook het feit dat
het hier gaat om een feasability study, en het dus nog lang niet
zeker is dat een aanpak met behulp van een ES zinvol is, fungeert
als rem op de aankoop van een geschikt package. De konklusie is
dan ook dat het (prototype) ES zelf gebouwd zal moeten worden.

Het ligt voor de hand om een opzet analoog aan die geschetst
sektie 4.1 te kiezen. Gezien onze beperkte toepassing kunnen we

de zaak weI wat vereenvoudigen. De opzet wordt dan zoals aange
geven in figuur 4.2.

recess

cyclic real-tilre data
~

scarming " data analysis 04
(data driven) p

~ I, control ..
rI

I

I

... operator

Fig.4.2. Opzet van een prototype ES-bloeddrukregelaar.

De kennisrepresentatie in het ES gebeurt door middel van
rules: deze vorm is het best bekend en meest gebruikt, en het
probleem lijkt geen struktuur te hebben die een andere
(ingewikkelder) representatievorm (bijvoorbeeld frames) recht
vaardigd.
Het inference mechanisme is gebaseerd op forward chaining. Er
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ontstaat dan een redeneer struktuur a1s vo1gt:
In een ru1ebase staan de rege1s (schematisch weergegeven in figuur
4.3). Ret inference mechanisme onderzoekt de ge1digheid van de
premissen van een rege1 met behu1p van gegevens uit een database.
A1s a1le premissen van een rege1 ge1dig zijn, wordt de konk1usie
uitgevoerd, hetgeen neerkomt op het toevoegen van een nieuw feit
aan de database. 20 worden achtereenvo1gens a1le rege1s afgelopen,
en dit door10pen van de ru1ebase wordt herhaa1d totdat geen enke1
nieuw feit meer kan worden afge1eid. De eindigheid van dit
cyc1isch door10pen van de ru1ebase wordt gegarandeerd doordat
rege1s die ge1dig zijn bevonden worden "gemerkt" en daardoor in
vo1gende cyc1i niet meer onderzocht worden.
Dit cyc1isch door10pen van de ru1ebase is in principe geen
efficiente manier om de gewenste kennis af te leiden. Omdat het
hier echter gaat om een prototype met een beperkt aanta1 regels is
optima1isering in deze minder relevant. De konsistentie van de
ru1ebase moet gegarandeerd worden door de grijze massa van de
knowledge engineer.

role 1. if (pr€!Tli.sse 1~ pr€!Tli.sse 2~ •••• ~ pr€!Tli.sse n)

then (konklusie)

rule 2. if ( • • • . . .

then (konklusie)

rule N. if ( . . . . . . )
then (konklusie).

Fig.4.3. Schematische weergave van de ru1ebase.

Ret gebouwde ES-protoype is niet interaktief. Dit betekent
dat het ES geen uitleg kan geven aan gebruikers, en dat de
ru1ebase editing moet gebeuren met behu1p van een editor die a1
beschikbaar is op de gebruikte hardware. De redenen om met name de
bij ESs belangrijke moge1ijkheid van uit1eg niet in te bouwen
zij n:

het gaat om een a1lereerste prototype;
de expertise is rege1technisch van aard, en daarom heeft uit1eg
aan anesthesisten nauwelijks zin;
gezien de hoge werkdruk van anesthesisten tijdens operaties
hebben ze daar ook geen tijd voor.

Ret is bij de ontwikke1ing van het ES natuur1ijk we1 van be1ang om
de ge1digheid en betrouwbaarheid van de gelmp1ementeerde rules te
kunnen onderzoeken. Daarom wordt door het inference mechanisme een
file aangemaakt waarin aangegeven wordt wanneer welke regels
ge1dig werden bevonden. en wat de konk1usie was.
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Omdat het systeem helemaal zelf gebouwd moest worden, moest
ook een implementatie taal gekozen worden. Voor de hand liggende
talen zijn Lisp en/of Prolog; zie bijvoorbeeld [Tello 85] voor een
schets van de (on)mogelijkheden van beide talen. Hoewel Prolog
beschikbaar was, is gekozen voor implementatie in Fortran 77,
omdat Prolog niet de mogelijkheid heeft van interfaces naar
(rekenkundige) subprogramma's, die nodig zullen zijn in verband
met te berekenen signaalparameters. De implementatie in Fortran
levert bovendien een erg efficient inference mechanisme op,
hetgeen voor real-time toepassingen van belang kan zijn.
Tenslotte is in figuur 4.4 een voorbeeld van een gelmplementeerde
rule gegeven. De rule base moet dus met een gewone editor gemaakt
worden, en hierbij is geprobeerd een werkbaar kompromis te vinden
tussen leesbaarheid van de rulebase en het noodzakelijke strakke
format voor implementatie.

4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700

4
1

DELTAW.EQ.-1.00000E+oO
3

SMPLNR.EQ.DEWK28
1

DYDX26.LT. 0.21000E+00
1

OFFSET.GT. 0.33000E+00
3

AMPLlF AMPLT9

Fig.4.4. Een voorbeeld van een geimplementeerde rule.

De rule in figuur 4.4 moet als volgt geinterpreteerd worden:
Het eerste cijfer (hier een 4) duidt het aantal premissen van de
betreffende regel aan. In een premisse wordt een variabele
(aangegeven met behulp van een naam van 6 characters) volgens een
relationele operator vergeleken met een waarde. Het cijfer voor
elke premisse (hier respektievelijk 1, 3, 1 en 1) duidt aan
waarmee de variabele in de premisse wordt vergeleken:
1: een reeel getal;
2: een logische waarde (true of false);
3: een andere variabele.
Dan volgt de konklusie: een variabele krijgt een waarde, die weer
reeel, logisch of de waarde van een andere variabele kan zijn. In
leesbaar Nederlands luidt de regel als volgt:
als

er een setpointverandering naar beneden is opgetreden, en
het huidige sampletijdstip 28 sampleperioden na de setpoint
verandering is, en
de (genormaliseerde) helling van de responsie lager dan 0.21
is, en
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de gemiddelde offset groter dan 33 % is
dan
wordt de versterking van de regelaar een faktor 9 verhoogd.
De getallen helemaal links (4700-5700) zijn regelnummers van de
file waarin de rulebase staat. Aan het begin van een simulatie
wordt de rulebase eenmalig ingelezen en "gecompileerd" naar
diverse arraywaarden.

4.4.De geimplementeerde kennis.

voIgt samenvatten:
nauwkeurig mogelijk op de
de SNP-infuusflow. Realiseer
een automatische, gesloten

4.4.1.Probleemanalyse.
We kunnen ons regelprobleem als

Houdt de bloeddruk zo stabiel en
gewenste waarde, door regeling van
dit door de patient op te nemen in
regellus.
Karakteristieke eigenschappen van het regelprobleem zijn:

stabiliteit is (veel) belangrijker dan nauwkeurigheid;
de dynamika van het te regelen systeem komt globaal overeen
een tweede orde systeem;
het te regelen systeem is niet-lineair, tijdvariant, heeft
signifikante deadtime en een zeer grote spreiding in
gevoeligheid;
de metingen zijn van slechte kwaliteit.

met

een
de

Om een indruk te krijgen van een te verwachten bloeddruk
signaal is in figuur 4.5 een representatieve, authentieke
bloeddruk weergegeven. We zien in deze figuur een nogal grillig
signaal, met extreem grote storingen ten gevolge van flushe~

respektievelijk samplen. De bloeddruk is opgenomen tijdens een
open-hart operatie: ongeveer in het midden van de grafiek neemt de
hart-long machine de pompfunktie over en vallen diastolische-,
systolische- en gemiddelde bloeddruk samen.
In figuur 4.6 is de gesloten regellus weergegeven.
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Fig.4.5. Een authentiek bloeddruksignaal.

Expert

System

setp
regelaar

MAP

Fig.4.6. De gesloten regellus.

Voor de in figuur 4.6 aangegeven regelaar kiezen we een PI
regelaar, om de volgende redenen:

de PI(D)-regelaar heeft z'n betrouwbaarheid en bruikbaarheid
bewezen;
de PI(D)-regelaar is robuust, dat wil zeggen dat er rond de
optimale instelling een relatief groot gebied is waarin de
regelaar nog acceptabel funktioneertj
een ander type regelaar (cancellation-, dead-beat-, state
controller) is niet zinvol realiseerbaar gezien de slechte
kwaliteit van het bloedruksignaalj
vanwege de grote ruiskomponent en omdat het systeem een
signifikante deadtime heeft wordt geen D-element gebruikt.

ili t de literatuur zij n zogenaamde "tuning rules" voor PID
regelaars bekend (zie bijvoorbeeld [lsermann 81]). We kunnen deze
tuning rules globaal in twee kategorieen indelen:
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afregeling aan de hand van de responsie op een stapvormige
excitatie;
afregeling aan de hand van het net laten oscilleren van het
systeem.

De tweede mogelijkheid komt uiteraard niet in aanmerking. De
essentie van de eerste mogelijkheid is weergegeven in figuur 4.7.

1- - - -- --~--=-:---/1,
, I

~ I
I
I
I
I

1

- .....IIIIIIl::~--------------- .. t

Fig.4.7. Afregeling aan de hand van de responsie op een
stapvormige excitatie.

Uit de responsie worden de parameters T, en Tt bepaald, waaruit
tesamen met de bekende sampletijd Te de instelling van de regelaar
voIgt (NB. Deze methode wordt gebruikt in de Smith-dead time
regelaar [Smith 75]).
Schatting van T. en Ti wordt onbetrouwbaar geacht in ons geval.
Omdat met name Ta bekend moet zijn om de integratie-tijdkonstante
in te kunnen stellen wordt deze tijdkonstante vast ingesteld,
zodanig dat het integrerend element is geoptimaliseerd voor een
deadtime van drie maal de sampletijd, hetgeen de gemiddelde
deadtime is. Dit betekent dat het integrerend element gewoonlijk
goed ingesteld is, terwijl bij korte dead time (1 sampleperiode) of
zeer lange deadtime (groter dan 4 sampleperioden) de regelaar wat
te langzaam respektievelijk te snel is ingesteld.
AIleen het proportionele element van de regelaar moet nu ingesteld
worden. Dit gebeurt door de mate van responsie op een stapvormige
input te bekijken. Zie figuur 4.8.
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1

t

Fig.4.8. Mogelijke responsies op een stapvormige input.

We onderscheiden een beperkt aantal verschillende situaties:
1: versterking korrekt;
2: versterking te laag, het systeem reageert langzaam;
3: versterking veel te laag, het systeem reageert niet of

nauwelijks;
4: versterking te hoog, het systeem reageert met oscillaties.
Het is bekend dat een optimaal ingestelde regelaar het systeem na
6,5 minuut (26 sampletijden) zonder overshoot op setpoint brengt.
We gaan uit van een mogelijk verschil in gevoeligheid van een
faktor 80. Op dit gevoeligheidsgebied kiezen we een vijftal
mogelijke versterkingsfaktoren voor de regelaar. Zie figuur 4.9.

1 3 9 27 81
,

• gevoeligheid

versterkingsfaktor

9 3 1 1/3 1/9

L • •• ,e I· U • •.... .... ..
''werkgebied"

Fig.4.9. Gevoeligheidsschaal met bijbehorende versterkings
faktoren.

Een nauwkeuriger bepaling van een versterkingsfaktor is niet
zinvol en door de robuustheid van de regelaar ook niet nodig. Met
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de in deze paragraaf weergegeven heuristiek kunnen we nu de nood
zakelijke regelakties aangeven.

4.4.2.Regelakties bij setpointverandering.
Vanwege de te verwachten niet-lineariteit (de gevoeligheid

neemt exponentieel af met toenemende input) moeten we nog
onderscheid maken naar positieve of negatieve set point
veranderingen. Dan volgt:

Bij inschakelen van de regelaar zal een negatieve set point
verandering optreden (namelijk van de normale bloeddrukwaarde
naar een lagere). De initiele versterkingsfaktor is de aller
laagste (vanwege de noodzakelijke voorzichtigheid). Na een
periode van 6,5 minuut (26 sampletijden) na deze setpoint
verandering wordt een schatting gemaakt van de reaktie van het
systeem. Als het systeem niet of nauweIijks reageert (geval 3
in figuur 4.8) wordt de versterkingsfaktor een faktor 9
verhoogd, als het systeem wel reageert maar te langzaam (geval
2 in figuur 4.8) een faktor 3. Deze aanpassing van de
versterkingsfaktor wordt 13 minuten na de setpointverandering
nog eens herhaald.
Bij een negatieve setpointverandering "on the run" is de regel
strategie dezelfde als die hierboven aangegeven, alleen is de
initiele versterkingsfaktor gelijk aan een eerder ingestelde
waarde.
Bij een positieve setpointverandering (de bloeddruk moet
verhoogd worden, of beter, minder verlaagd) wordt ook dezelfde
strategie gevolgd. Echter, vanwege de niet-lineariteit en de
daarom bij verminderde input te verwachten toegenomen gevoelig
heid, wordt de versterkingsfaktor altijd bij het begin van de
positieve setpointverandering een faktor 3 verlaagd. Hierna
wordt weer na 6,5 minuut gekeken of de versterking nog
aangepast moet worden.

4.4.3.Regelaktie bij storingen.
We onderscheiden twee soorten storingen op het bloeddruk

signaal. Ten eerste zijn er de veelvuldig optredende, kleinere
afwijkingen van het gewenste bloeddruknivo die te wijten zijn aan
zeer verschillende oorzaken zoals bijvoorbeeld positieverandering
van de patient, neveneffekten van geneesmiddelen of (al dan niet
bewuste) pijnprikkeis. Deze kleine bloedrukveranderingen behoeven
geen speciale aandacht van het ES, en (weg)regelen ervan wordt
overgelaten aan de PI-regelaar.

Ten tweede zijn er de zeer sterke, transient-achtige
storingen ten gevolge van flushen en samplen, zoais te zien is in
figuur 4.5. Hierop moet weI gereageerd worden door het ES. Van de
bioeddrukmetingen wordt een lopend gemiddeide bepaald en om dit
gemiddeide wordt een ruisband geprojekteerd. Grote, transiente
storingen zullen buiten deze ruisband komen en kunnen zo
gedetekteerd worden. Dit betekent ook dat grote maar Iangzaam aan
groeiende afwijkingen met dit mechanisme niet gedetekteerd worden,
en weggeregeld zullen worden door de PI-regelaar, hetgeen ook de
bedoeling is. We moeten onderscheid maken tussen positieve en
negatieve storingen.
Positieve storingen zijn in principe minder gevaarIijk, omdat de
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bloeddruk dus stijgt. Als een positieve transient wordt
gedetekteerd wordt de SNP-infuusflow konstant gehouden op de
waarde die die had juist voor de transient optrad. Deze konstant
flow wordt volgehouden totdat de bloeddrukwaarde weer binnen de
ruisband komt. Op deze manier wordt voorkomen dat de regelaar
"reageert" op de transient waardoor de bloeddruk na afloop van de
storing grote undershoot zou vertonen.
Ret is in principe mogelijk dat een stapvormige storing met grote
amplitude optreedt, die dan door dit mechanisme in eerste
instantie als een transient herkend wordt. Omdat tijdens de
transient het lopend gemiddelde gewoon tel kens opnieuw berekend
wordt, zal de grens van de ruisband na enige tijd boven de storing
uitkomen, waarna de regelaar zal reageren op de stapvormige
storing en er dus niet oneindig lang gewacht wordt op de dalende
flank van de transient.

Negatieve storingen zijn ernstiger van aard omdat een te
lage bloeddruk levensbedreigend kan zijn. Gewoonlijk zal een
negatieve transient optreden ten gevolge van samplen en is er dus
eigenlijk niets aan de hand met de echte bloeddrukwaarde. Omdat we
dit echter niet zeker weten wordt om veiligheidsredenen als voIgt
gereageerd:
Bij detektie van een negatieve transient wordt de SNP-flow meteen
gestopt. Als daarna de gemeten bloeddruk de setpointwaarde
passeert (al stijgende dus) wordt de SNP-flow gelijk gemaakt aan
de waarde die die had juist voor het optreden van de transient. De
flow wordt op deze waarde gehouden gedurende een tijd die
signifikant groter is dan de tijdkonstante van het systeem, om
mogelijke oscillaties (herhaald uit-aan schakelen van de
infuusflow) te voorkomen. Daarna wordt de regeling weer over
gelaten aan de Pl-regelaar. Deze regelstrategie zal aansluitend op
de stijgende flank van de transient overshoot tot gevolg hebben,
die we echter om veiligheidsredenen voor lief moeten nemen.

4.4.4.Diverse andere rules.
Behalve de genoemde regelakties bij storingen en setpoint-

verandering zijn nog enkele rules geimplementeerd:
begrenzing van de grootte van de SNP-input (maximaal toegestane
dosis) ;
als de regelaaroutput negatief zou zijn moet de SNP-flow op nul
gesteld worden, omdat het niet mogelijk is SNP aan de patient
te onttrekken;
ten gevolge van de tijdvariantie kan de regelaarversterking te
laag worden, hetgeen zal blijken door optreden van langzaam
groter wordende positieve offset. Als dit gekonstateerd wordt
kan in een stabiele situatie de versterkingsfaktor verhoogd
worden.

In Bijlage 1 wordt een leesbaar (dat wil zeggen: verNederlandst)
overzicht gegeven van de gehele rulebase.

4.5.Testen van het prototype.

Met de in sektie 4.4 gegeven "knowledge" en de in sektie 4.3
beschreven ES-shell was het mogelijk een prototype ES-bloeddruk
regelaar te bouwen. Gezien de toepassing kon zo'n prototype niet
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in de praktijk getest worden. Daarom werd een programma geschreven
om de regellus en de patient te simuleren. De gesimuleerde
regellus is weergegeven in figuur 4.10.

etp

PI-

Expert

System

systeemruis

n2 (k)

J--~ "patient t-----IN

rneetruis

n1 (k)

y(k)

'''-------_-1 rule-based regelaar

Fig.4.10. De regellus die gesimuleerd werd.

De patient werd gesimuleerd met behulp van de
differentievergelijking

tweede-orde

waarin de gevoeligheid b; exponentieel afnam met toenemende input
u(k) volgens

(A> O) (4.2)

en waarin bovendien bt lineair afnam met toenemend samplenummer k.
De Pl-regelaar werd voorgesteld door [lsermann 81J

u(k) = K{ -y(k) + y(k-l) TO }+ -fle(k) + u(k-l)
T.
~

(4.3)

waarin:
K de proportionele versterkingsfaktor;
T. de sampleperiode;
Ti de naar To genormaliseerde integratietijdkonstante;
e het foutsignaal (setpoint(k)-y(k».
Voor de meetruis n1 werd witte ruis genomen, voor de systeemruis
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n2 werd een grillig stoorsignaal genomen (onder andere om
transienten te simuleren), gekombineerd met witte ruis. De
initiele gevoeligheid bi' de mate van afname van bi (de
tijdvariantie), de niet-lineariteitsfaktor A en de amplitudes van
de ruissignalen konden voor een simulatie willekeurig,
onafhankelijk van elkaar, ingesteld worden. Bovendien werd de
deadtime d tijdens een simulatie gevarieerd.
Simulaties zijn uitgevoerd om de werking van de bloeddrukregelaar
te onderzoeken. Een zevental simulatieresultaten wordt gegeven in
figuur 4.11 tot en met 4.17. Om een indruk te krijgen van de
werking van de regelaar ten opzichte van uit de literatuur bekende
regelaars werd een simulatie altijd twee maal uitgevoerd, met de
tweede keer de ES-gebaseerde PI-regelaar vervangen door de
Sheppardregelaar [Sheppard 76]. Deze regelaar werd als referentie
gekozen omdat het de best bekende is uit de literatuur, en omdat
deze regelaar in de klinische praktijk wordt toegepast. In figuur
4.11 tot en met 4.17 zien we dan ook (van onder naar boven):

het bloeddrukverloop met set point bij de ES-bloeddrukregelaar;
de bij de ES-regelaar horende SNP-infuusflow;
het bloeddrukverloop met set point bij de Sheppardregelaar;
de bij de Sheppardregelaar horende SNP-infuusflow.

De gesimuleerde periode is 300 minuten (uitgaande van een sample
periode van 15 sec.) om een reele invloed van tijdvariantie mee te
kunnen nemen. Er werd gesimuleerd met een gevoeligheidsfaktor (dat
wil zeggen de relatieve grootte van b.) van respektievelijk 1, 2,
5, 10, 20, 40 en 80. De simulaties worden verder gekenmerkt door
een met de gevoeligheid toenemende niet-lineariteit en een
gevoeligheidsvermindering over de gesimuleerde periode van een
faktor 4. Ter illustratie wordt tenslotte in figuur 4.18 nogmaals
de werking van de regelaar getoond (bij een gemiddeld gevoelige
patient), waarbij nu in plaats van de resultaten van de Sheppard
regelaar respektievelijk de systeemruis n2 en het verloop in de
deadtime d gegeven zijn.
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Fig.4.11. Simulatie met Sheppardregelaar en ES-prototype;
patientgevoeligheid: 1.
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Fig.4.19. Gebruik van ESs als diagnostisch hulpmiddel in
chemische fabrieken en nucleaire installaties.
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5.KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN

I know that most men - not only those
considered clever, but even those who
are really clever and capable of under
standing the most difficult scientific,
mathematical or philosofic problems 
can seldom discern even the simplest and
most obvious truth if it be such as
obliges them to admit the falsity of
conclusions they have formed, perhaps
with difficulty - conclusions of which
they are proud, which they have taught
to others, and on which they have built
their lives.

Leo Tolstoy, 1896.

5.1.Simulatieresultaten.

Uit de simulatieresultaten (figuur 4.11 tot en met 4.17)
blijkt nog eens duidelijk dat adaptatie van de regelaar
noodzakelijk is. De opvallenste verschillen tussen beide regelaars
zien we dan ook bij de meest ongevoelige en meest gevoelige
"patienten": hierbij is de Sheppardregelaar respektievelijk veel
te traag (hetgeen blijkt uit de grote offset) dan weI instabiel
(oscillaties).

Bij de simulaties met (ongeveer) gemiddelde gevoeligheid
(figuren 4.13 en 4.14) zijn de verschillen klein. In de normale
bedrijfssituatie (bloeddruk stabiel met kleine storingen) zijn
nauwelijks verschillen zichtbaar, maar door voorzichtige adaptatie
is de ES-regelaar bij inschakelen later bij de setpointwaarde dan
de Sheppardregelaar. Bij optredende grote storingen funktioneert
de ES-regelaar beter: bij negatieve storingen wordt de SNP-input
eerder afgeschakeld, bij positieve storingen treedt na afloop van
de storing nagenoeg geen undershoot op en bij beide soorten
storing is de ES-regelaar na afloop van de storing eerder terug
bij de setpointwaarde.
De SNP-infuusflow vertoont een stabiel en rustig verloop; er zijn
geen noemenswaardige verschillen tussen de regelaars voor wat
betreft het opvangen van de tijdvariantie. Hierbij kan nog vermeld
worden dat simulaties zijn uitgevoerd met de ES-regelaar waarbij
(in een stabiele situatie) de tijdkonstante van het integrerend
element van de PI-regelaar vergroot werd (dus de regelaar trager
gemaakt). Dit bleek zoals verwacht een nog rustiger verloop van de
SNP-infuusflow op te leveren, maar ook een te groot wordende
offset ten gevolge van de tijdvariantie.

5.2.Konklusies.

Gesteld kan worden dat het beoogde doel. namelijk het vinden
van een methode om een betrouwbare automatische bloeddrukregelaar
te realiseren en het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie
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betreffende de gevonden methode, bereikt is. Realisatie van een
bloeddrukregelaar op basis van een rule-based adaptieve PI
regelaar blijkt zinvol en haalbaar.

De gebruikte expertise is regeltechnisch van aard en
gebaseerd op patroonherkenning. Hoewel slechts twee "patronen"
zijn opgenomen in de rulebase (setpointverandering en sterke,
transiente storingen, beide nog verdeeld in positieve en negatieve
verandering respektievelijk storing) kunnen we op grond van
algemene, regeltechnische performance-kriteria «globale) stabili
teit, regelnauwkeurigheid, over- cq. undershoot en settling time)
konkluderen dat de adaptieve regelaar goed werkt, temeer daar de
simulaties een reele situatie weergeven.
Aan patroonherkenning zijn echter ook enige nadelen verbonden. Ten
eerste moeten aIle mogelijke storingen of fouten voorzien en in de
database opgenomen worden. Ten tweede zal een optredende storing
enige tijd moeten inwerken op het systeem teneinde de adaptieve
regeling in staat te stellen genoeg informatie te verzamelen. Bij
bepaalde (levensbedreigende) situaties echter zal er zeer snel
gereageerd moeten worden. De vraag is of deze twee eisen niet
zullen botsen. Ten derde is het moeilijk om met patroonherkenning
meerdere, tegelijk optredende fouten te herkennen. Voor de goede
werking van het gerealiseerde prototype is het dan ook vereist dat
setpointverandering en grote storingen niet tegelijk optreden.

Het punt settling time verdient hier nog enige aandacht.
Gewoonlijk zal de bloeddrukwaarde na ongeveer 10 minuten de
setpointwaarde dicht genaderd zijn. Afhankelijk van de
gevoeligheid van de patient kan dit tijdsinterval nog korter zijn.
Slechts bij zeer ongevoelige patienten zal de regelaar de eerste
10 minuten schijnbaar niet reageren, hetgeen voor verplegend
personeel over kan komen als slecht (weinig attent) regelgedrag.
Gezien de grote doses die bij zulke patienten toegediend worden is
deze voorzichtigheid weI op zijn plaats.
Verder is de initiele schatting van de gevoeligheid (dus de eerste
13 minuten na inschakelen van de regelaar) een belangrijke fase,
waarin geen grote storingen mogen optreden. Dit vereist het
opstellen van een strak te volgen gebruiksprotocol voor verplegend
personeel en anesthesisten.

De keuze om geen differentierend element te gebruiken in de
regelaar blijkt juist te zijn. Gebruik van een D-element zal de
infuusflow onrustiger maken ten gevolge van de ruis. Bij grote
storingen wordt het anticiperende karakter van het D-element over
genomen door de rulebase.
Optimalisatie van het integrerend element aan de hand van een te
bepalen deadtime blijkt niet nodig. Hoewel in de literatuur
gewaarschuwd wordt voor het niet meenemen van een schatting van de
deadtime is de voor een gemiddelde dead time ingestelde regelaar
robuust genoeg om een grote variatie in deze deadtime (zie figuur
4.18) op te vangen.

5.3.Aanbevelingen.

Howel de simulaties een betrouwbare regelaar laten zien,
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moet benadrukt worden dat het hier gaat om een prototype, waarmee
de haalbaarheid van de gekozen methode aangetoond wordt. Een
praktisch bruikbare en in de kliniek aanvaardbare regelaar zal
naast de regeltechnische kennis (en kennis van signaalanalyse)
mede gebaseerd moeten zijn op medische kennis. Een allereerste
stap in de realisatie van zo'n regelaar moet dan ook zijn dat de
performance van de regelaar beoordeeld wordt door anesthesisten en
dat medische kennis ingebouwd wordt. Een eerste inleiding in de
medische aspekten van het gebruik van SNP geeft bijvoorbeeld Nauta
[Nauta 85]. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat SNP wordt afgebroken
in weefsel en bloed tot natriumcyanide, een uiterst giftige stof.
Dit legt grenzen op aan de maximale momentane en cumulutatieve
dosis. Verder wordt gewaarschuwd voor te snelle, te sterke
bloeddrukdaling en voor een rebound-effekt dat op kan treden bij
plotselinge staking van de toediening van SNP.

Diverse andere kennis moet geimplementeerd worden om de
regelaar betrouwbaar genoeg te maken en daarmee de patient
veiligheid te garanderen (zie figuur 5.1). We kunnen denken aan de
volgende punten:

De korrekte werking van de regelaar moet ook in het geval van
tegelijk optredende setpointverandering en grote storing
gegarandeerd worden. Op de eerste plaats moeten zulke situaties
vermeden worden door middel van een gebruikersprotocol, maar de
regelaar moet ze toch kunnen ontdekken. In het geval dat een
setpointverandering wordt opgegeven terwijl de regelaar nog
"bijkomt" van een grote storing, kan de reaktie op de gewenste
setpointverandering gemakkelijk even uitgesteld worden totdat
de bloeddruk weer helemaal stabiel is. De omgekeerde situatie
zal meer problemen opleveren.
Onderzocht moet (in overleg met anesthesisten) of er nog andere
karakteristieke storingen mogelijk zijn waarop een niet
triviale reaktie gewenst is.
Zoals al is opgemerkt komt de parameterschattingsmethode door
middel van het laten oscilleren van het systeem niet in
aanmerking. Als echter de bloeddruk onverhoopt toch blijkt te
oscilleren kunnen we deze informatie natuurlijk goed gebruiken.
Grote transiente storingen worden gedetekteerd doordat ze boven
de ruisband uitkomen. Een ander karakteristiek kenmerk is
echter de grote flankstijlheid. Dit kenmerk moet zeker
meegenomen worden om de detektie van grote storingen
betrouwbaarder te maken.
Andere veiligheidsverhogende maatregelen zoals alarmering bij
een langdurig infuus van de maximale dosis en bij afwezigheid
of ernstige verminking van het bloeddruksignaal gedurende
enkele minuten.

Een punt dat nog niet aan de orde is geweest is de hardware
waarop het uiteindelijke systeem moet draaien. Het prototype is
ge1mplementeerd op een mainframe, voor een in de kliniek bruikbare
versie moeten we echter denken aan een PC(-achtige). Omzetting van
het prototype op een PC zal weinig moeilijkheden opleveren omdat
geen speciale features uit Fortran 77 gebruikt zijn.
Het is echter de vraag of het prototype weI gebruikt moet worden
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in de verdere ontwikkeling. De implementatie is doorzichtig en
efficient. maar door z'n eenvoud ook beperkt. Met name de
onmogelijkheid om binnen een rule (eenvoudige) berekeningen uit te
voeren cq. een routine aan te roe pen verhoogt het aantal regels
dat nodig is om bepaalde kennis (akties) vast te leggen. omdat
extra regels en variabelen nodig zijn om toestanden te definieren.
Dit verhoogt ook het gevaar van inkonsistentie in de rulebase.
Verder is het telkens helemaal doorlopen van de rulebase
inefficient. hetgeen een mogelijkheid van strukturering van de
rulebase impliceert. Ook zal het tijdens de ontwikkeling
belangrijk zijn om anesthesisten toch enig idee te geven wat er
gebeurt in het ES.

Een laatste aanbeveling is dan ook om de ontwikkeling van de
bloeddrukregelaar te voltooien op een kommercieel verkrijgbare ES
shell. Systemen die. gezien bovenstaande opmerkingen, in
aanmerking komen zijn respektievelijk ESP/Advisor (distributeur:
Tido Data Systems bv.) en Sage (firma SPL). Van deze systemen is
enige dokumentatie beschikbaar. Zo'n shell zou bovendien ook
gebruikt kunnen worden in het onderzoeksprojekt Intelligente
Alarmering van de vakgroep.
Zo'n shell moet primair gezien worden als ontwikkelomgeving. maar
wellicht (gezien de begrensde toepassing) kan ook de uiteindelijke
implementatie hierin geschieden. Als blijkt dat executietijd een
probleem oplevert, zou als allerlaatste stap een ontwikkeld
systeem omgeschreven moeten worden naar een efficientere
implementatie.
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BIJLAGE 1. GEIMPLEMENTEERDE RULES

In deze bijlage wordt een overzicht geven van de
gelmplemeteerde rules. De volgende signaalgrootheden worden
gebruikt:

Het lopend gemiddelde over de laatste 26 samples (sampleperiode
= 15 sec).
De relatieve offset, gedefinieerd als de absolute offset (=
set point minus lopend gemiddelde) gedeeld door de setpoint
waarde.
De genormaliseerde helling van de responsie na een set point
verandering over de laatste 26 samples. Hiertoe wordt het
gemiddelde bepaald van respektievelijk de eerste 5 en de
laatste 5 samplewaarden van een interval van 26 samples. Noem
deze gemiddeldes respektievelijk max en min. Deze gemiddelde
bepaling wordt uitgevoerd om de hellingbepaling minder gevoelig
te laten zijn voor de ruis. De genormaliseerde helling is dan
gedefinieerd als (max-min) gedeeld door de grootte van de
setpointverandering.
De bovengrens voor de ruisband, gedefinieerd als het lopend
gemiddelde plus 20 (mmHg).
De ondergrens van de ruisband, gedefinieerd als het lopend
gemiddelde minus 15 (mmHg).

De volgende andere database grootheden zijn gedefinieerd:
het samplenummer van het huidige sample;
de versterkingsfaktor van de regelaar;
de integratie-tijdkonstante van de regelaar;
de output van de regelaar (gewoonlijk gelijk aan de SNP-flow);
een variabele die een setpointverandering aangeeft: positief of
negatief;
een variabele die de tijd na de laatste setpointverandering
aangeeft: aantal samples;
de versterkingsfaktor van de regelaar vermenigvuldigd met 3,
maar niet hoger dan de maximale waarde;
de versterkingsfaktor van de regelaar vermenigvuldigd met 9,
maar niet hoger dan de maximale waarde;
de versterkingsfaktor van de regelaar gedeeld door 3, maar niet
lager dan de minimale waarde;
een variabele die aangeeft of een transi~nt is opgetreden:
positief of negatief;
een variabele die de tijd na een negatieve transient aangeeft:
aantal samples;
een variabele die de SNP-input vasthoudt bij optreden van een
transient.

We kunnen de rules onderverdelen in vijf kategorieen: negatieve
respektievelijk positieve setpointverandering, negatieve- respek
tievelijk positieve transients en algemene regels.



NEGATIEVE SETPOINTVERANDERING

als
- er een setpointverandering naar beneden is opgetreden, en
- het huidige sampletijdstip 28 sampleperioden na de setpoint-

verandering is, en
- de helling van de responsie lager dan 0.65 is, en

de helling van de responsie hoger dan 0.21 is, en
- de gemiddelde offset groter dan 33 % is
d~

wordt de versterking van de regelaar een faktor 3 verhoogd.

als
- er een setpointverandering naar beneden is opgetreden, en
- het huidige sampletijdstip 28 sampleperioden na de setpoint-

verandering is, en
- de helling van de responsie lager dan 0.21 is, en
- de gemiddelde offset groter dan 33 % is
d~

wordt de versterking van de regelaar een faktor 9 verhoogd.

als
- er een setpointverandering naar beneden is opgetreden, en
- het huidige sampletijdstip 54 sampleperioden na de setpoint-

verandering is, en
- de helling van de responsie lager dan 0.60 is, en
- de helling van de responsie groter dan 0.18 is, en
- de gemiddelde offset groter dan 33 % is
d~

wordt de versterking van de regelaar een faktor 3 verhoogd.

als
- er een setpointverandering naar beneden is opgetreden, en
- het huidige sampletijdstip 54 sampleperioden na de set point-

verandering is, en
- de helling van de responsie lager dan 0.18 is, en
- de gemiddelde offset groter dan 33 % is
dan
wordt de versterking van de regelaar een faktor 9 verhoogd.
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POSITIEVE SETPOINTVERANDERING
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als
- er een
dan
wordt de

als

setpointverandering naar boven is opgetreden

versterking van de regelaar een faktor 3 verlaagd.

- er een setpointverandering naar boven is opgetreden, en
- het huidige sampletijdstip 28 sampleperioden na de setpoint-

verandering is, en
de helling van de responsie lager dan 0.60 is, en

- de gemiddelde offset groter dan 40 % is
d~

wordt de versterking van de regelaar een faktor 3 verhoogd.



NEGATIEVE TRANSIENTS

als
- de bloeddruk onder de ondergrens van de ruisband daalt, en
- er nog geen transient gedetekteerd is, en
- er geen setpointverandering is opgetreden, en
- de gemiddelde offset groter dan 10 % is
dan
wordt een negatieve transient gedetekteerd.

als
- er een negatieve transient is gedetekteerd
dan
wordt de regelaaroutput gelijk aan nul.

als
- er een negatieve transient is gedetekteerd, en
- de bloeddruk hoger wordt dan de setpointwaarde
d~

is de negatieve transient afgelopen.

als
- de negatieve transient is afgelopen, en
- het huidige sampletijdstip binnen 28 sampleperioden na afloop

van de negatieve transient valt
d~

wordt de regelaaroutput gelijk aan de waarde die die had juist
vQor detektie van de negatieve transient.
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POSITIEVE TRANSIENTS

als
- de bloeddruk boven de bovengrens van de ruisband stijgtt en
- er nog geen transient gedetekteerd iS t en
- er geen setpointverandering is opgetreden
dan
wordt een positieve transient gedetekteerd.

als
- een positieve transient is gedetekteerd
dan
wordt de regelaar output gelijk aan de waarde die die had juist
voor detektie van de positieve transient.

als
- er een positieve transient is gedetekteerd t en
- de bloeddruk valt binnen de ruisband
dan
is de positieve transient afgelopen.
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ALGEMEEN

als
- de regelaar output lager dan nul is
dan
wordt de regelaar output gelijk aan nul.
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als
- de regelaar output groter is dan de maximum toegestane dosis
dan
wordt de regelaar output gelijk aan de maximum toegestane dosis.

als
- het huidige sampletijdstip meer dan 300 sampleperioden na een

setpointverandering is, en
- de gemiddelde offset is groter dan 33 %, en
- er is geen transient gedetekteerd
dan
wordt de versterking van de regelaar met een faktor 3 verhoogd.

als
- het huidige sampletijdstip meer dan 300 sampleperioden na een

verhoging van de versterking tgv. tijdvariantie is, en
- de gemiddelde offset is groter dan 33 %, en
- er is geen transient gedetekteerd
dan
wordt de versterking van de regelaar met een faktor 3 verhoogd.
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