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AN ESTIHATION-ALGORITHM APPLIED TO MEASURE AND IMPROVE THE

QUALITY OF DIRECT BLOODPRESSURE MEASUREMENT

SUMMARY

The main problem with direct measurement of blood pressure

by means of liquid-filled catheter manometer systems is

distortion of the bloodpressure waveform.

When the catheter manometer system is approximated by a

second order model, the distortion can be compensated

electrically on condition that the natural frequency (Fn)

and damping coefficient (@) are known.

This report presents an algorithm that estimates the two

unknown parameters from the transducer signal after a fast

flush.

By means of a predefined quality area it is decided whether

correction of the estimated parameter combination is

necessary.
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SAKENVATTING

Ret probleem bij invasieve bloeddrukmetingen met vloeistof

gevulde katheter-manometersystemen is, dat er vervorming van

het bloeddruksignaal optreedt.

Indien het katheter-manometersysteem met een tweede orde

model benaderd wordt, kan de vervorming elektrisch

gecorrigeerd worden, als de resonantiefrequentie (Fn) en de

dempingsfactor (@) bekend zijn.

Dit verslag presenteert een algorithme, dat de twee

parameters schat uit het transducersignaal na een fast

flush.

Aan de hand van een vooraf gedefinieerd kwaliteitsgebied,

wordt hierna bekeken of voor de gevonden combinatie van de

parameters correctie nodig is.
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Bij het meten van bloeddrukken zijn twee principieel

verschillende methoden te onderscheiden. De invasieve en de

niet-invasieve bloeddrukmeting.

Deze laatst genoemde meetmethode, waarbij geen

chirurgische ingreep nodig is, wordt vooral gebruikt voor

het routinematig bepalen van de bloeddruk. Slechts in een

beperkt aantal vaten kan de niet-invasieve meting gebruikt

worden. Als resultaat van de meting worden twee waarden

gevonden, de zogenaamde systolische en diastolische

bloeddruk.

Bij de invasieve ofwel bloedige meting zijn twee

meetsystemen te gebruiken, de kathetertipmanometer of de

vloeistof gevulde katheter-manometer. De

kathetertipmanometer wordt zelden gebruikt o.a. vanwege zijn

hoge prijs. Het katheter-manometersysteem wordt onder

klinische omstandigheden veelvuldig gebruikt. De te meten

druk wordt via een met vloeistof gevulde katheter

overgebracht naar een manometer, die zich buiten het lichaam

van de patient bevindt. De manometer levert een elektrisch

signaal, dat op een oscilloscoop of recorder geregistreerd

kan worden. Het hydrodynamische deel van het systeem

vertoont echter resonantie bij een frequentie, die in het

bloeddruksignaal aanwezig is, zodat vervorming van de

geregistreerde bloeddruk optreedt. De methoden om deze

vervorming te bestrijden zijn naar de plaats van toepassing

in het meetsysteem in te delen in hydrodynamische en

elektrische methoden.
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Oit afstudeerverslag concentreert zich op de invasief

gemeten bloeddruk, m.b.v. een vloeistof gevuld katheter

manometersysteem, waarbij elektrische kompensatie

plaatsvindt.

In fig. 1-1 is het uiteindelijke meetsysteem weergegeven.

AAL

1
KATHETER-

OMETER-PATIENT
SYSTEEM

~
CORRECTIE-
FILTER

I MEETSIGN
I
I rI
I---

SCHATTEN
VAN DE
PARAMETERS

fig.l-l HET UITEINOELIJKE MEETSYSTEEM

Het grootste deel van dit verslag richt zich op de signaal

analyse. Hiermee dienen de karakteristieke parameters van

het katheter-manometersysteem geschat te worden. Uit deze

gevonden parameters moet bepaald worden of correctie

noodzakelijk is. Mocht dit zo zijn, dan worden de parameters

gebruikt voor de ins telling van het correctiefilter.

Hoofdstuk 2 behandelt al eerder uitgevoerde

onderzoeken, waarbij het katheter-manometersysteem en het

correctiefilter aan de orde komen.

Uit welk signaal en op welke manier de parameters

geschat worden, wordt in hoofdstuk 3 behandeld.

In hoofdstuk 4 wordt het ontworpen schattingsalgorithme

m.b.v. simulaties getest.

Verschillende simulatie-resultaten van het totale

meetsysteem uit fig. 1-1 worden in hoofdstuk 5 behandeld •
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Het doel, dat met het schrijven van dit afstudeerverslag

nagestreefd wordt, is het presenteren van een algorithme,

dat de parameters van een conventioneel vloeistof gevuld

katheter-manometersysteem schat. Verder is er getracht

inzicht te geven in de problemen en fouten, die bij het

gekozen schattingsprincipe optreden.
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REEDS UITGEVOERDE ONDERZOEKEN

In dit hoofdstuk wordt het katheter-manometersysteem in een

model ondergebracht, wat inzicht verschaft over het

dynamisch gedrag ervan. Aan de hand van de twee

systeemparameters kan het begrip kwaliteit van een

bloeddrukmeting toegelicht worden. Verder wordt in het kort

besproken, hoe een correctiefilter aan een katheter

manometersysteem aangepast wordt.

$2.1 HET KATHETER-MANOMETERSYSTEEM

$2.1.1 De modelvorming

Een vloeistof gevuld katheter-manometersysteem heeft veelal

de opbouw uit fig. 2-1 waarbij:

de canule het deel is, dat in de bloedbaan verdwijnt.

de stopcock dient om de canule en de druklijn te

verbinden.

de drukzak zorgt voor het schoonspoelen van de druklijn

van canule naar transducer.

het flushdevice als het ware een schakelaar is, die het

schoonspoelen regelt.

--- de transducer het hydrodynamische signaal omzet in een

elektrisch signaal.
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STOPCOCK - DRUKLIJN r-- TRANSDUCER -

REGIST~ATIE

APPARATUUR

DRUKZAK

300 mmHg

FLUSH 

DEVICE

DRUKLIJN

INFUUS

0,9% NaCl

fig.2-1 EEN VLOEISTOF GEVULD KATHETER-MANOMETERSYSTEEM

Het principe van de bloeddrukmetingen bestaat uit het

inbrengen van een canule in de bloedbaan bij de patient. De

bloeddruk wordt, via de vloeistof in het systeem,

overgebracht naar een buiten de patient (extracorporaal)

geplaatste transducer, die de druk omzet in een elektrisch

signaal.

Het dynamisch ged~ag van de vloeistof gevulde katheter

manometersystemen wordt beschreven door vloeistofstromingen

in elastische "buizen". Vaak spreekt het (elektrotechnici)

meer tot de verbeelding, als de hydrodynamische grootheden

vertaald worden naar elektrische grootheden. Hieronder wordt

een overzicht gegeven van equivalente grootheden.

ELEKTRISCH

V:aspanning

I:astroom

Q=lading

R=weerstand

L:azelfinductie

C:acapaciteit

HYDRODYNAMISCH

p:adruk

F:aflow

V:avolume

R:aweerstand:aP/F
-J

L:ainertantie=P(dF/dt)

C:acompliantie:adV/dP
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Volgens De Beer(1984) kan fig. 2-1 door het rekenmodel uit

onderstaande figuur vervangen worden.

Rc

p(t)

Ld

Cd
2'"""

Rd

Cd
'2 Ct

Rven Rd

Cd
'2

Ld

Cd
'2

Rdr

V301

fig.2-2 HET MEETSYSTEEM BENADERD DOOR EEN DERDE ORDE MODEL

waarin:* Rc=stromingsweerstand canule

* Rd=stromingsweerstand druklijn

* Rven=stromingsweerstand flushventiel

* Rdr=stromingsweerstand infuuszak-aansluiting

* Ld=inertantie druklijn

* Cd=compliantie druklijn

* V300=spanning van de drukzak (300 mmHg)

* P(t)=de te meten bloeddruk

* Ct=compliantie transducer

Hierbij zijn de volgende benaderingen toegepast:

1. Bij het bepalen van de stromingsweerstand

Rd=8,1/pi.r~ wordt een parabolisch stromingsprofiel

verondersteld. Bij het afleiden van de inertantie Ld=Fl/A is

daarentegen uitgegaan van een vlak stromingsprofiel.

2. Rd en Ld zij n bepaald voor niet pulserende

vloeistofstromen, wat zeker niet geldt bij

bloeddrukmetingen. Door het aanbrengen van de zogenaamde

Womersley-correcties kan de frequentie- afhankelijkheid van

Ld en Rd meegenomen worden.
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3. Elastische wandverliezen en niet laminaire

stromingen zijn verwaarloosd.

4. Het stukje druklijn is benaderd door een korte

transmissielijn waarvoor geldt: d«Y of w«v/d t met d=lengte

druklijn t Y=golflengte druklijn; w=hoeksnelheid t

v=voortplantingssnelheid van de golven.

5. Aileen kringen met lage eigenfrequenties zijn

meegenomen. Zodoende komt de inertantie van de canule en de

stopcock niet in het model voor t evenals de

stromingsweerstand van de stopcock en de intraflo lek.

Het derde orde rekenmodel uit fig. 2-2 kan voor bepaalde

frequenties vereenvoudigd worden tot het tweede orde model

uit fig. 2-3.

pet)

L R

C

Rd

Cd
"2

Ld

Cd
2

Rdr

V300

fig.2-3 HET KATHETER-MANOMETERSYSTEEM ALS TWEEDE ORDE MODEL

Dit rekenmodel is geldig voor frequenties tot 2 a: 3 maal de

eigenfrequentie van het model t wat door De Beer(1984) met

metingen geverifieerd is. De eigenfrequentie van het

ongedempte systeem (Fn) en de dempingsfactor (@) worden

gegeven door

1
Fn= "2nJiC' en @=R.L£'!V'"""-r:

Uitgedrukt in de systeemgrootheden uit fig. 2-2 wordt dit:
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1
Fn= 21TVI.cl(Cd/2+Ct) +Rc.Cd/2.Rd (Cd/2+Ctfl 2(1 )

2( 2)

Externe factoren, die het model een tijdsafhankelijkheid

geven, zijn:

1• De a a n we zig he i d ~ 1 u c h t bell en: In vee 1 g e v all en, z eke r

onder klinische omstandigheden, zal het meetsysteem

luchtbellen bevatten, die zowel afkomstig zijn van een

onzorgvuldig vulproces, als van het feit, dat de vloeistof

zelf altijd een zekere hoeveelheid lucht bevat. Een

luchtbel kan in het model van fig. 2-2 voorgesteld worden

door een compliantie Cb parallel aan de

transducercompliantie. Hierbij moet opgemerkt worden, dat

theoretisch gezien, de plaats van de luchtbel in het systeem

moet corresponderen met de plaats van de bel-compliantie in

het rekenmodel. Een luchtbel dicht bij de transducer heeft

meer invloed dan een luchtbel in de canule. Een verband

tussen de luchtbel-compliantie en de afstand van de bel tot

de transducer is dusdanig gecompliceerd, dat dit nog niet is

afgeleid. Door de aanwezigheid van luchtbellen in het

me e t s y 5 tee m nee mt F n a fen @ nee mt toe.

2.Het klonteren van bloedcellen: Door het stollen van

geaspireerd bloed in de canule kunnen verstoppingen

ontstaan. Deze zijn in het model mee te nemen door de

stromingsweerstand van de canule, Rc, als functie van de

tijd te vergroten. Dit klonteren resulteert in het afnemen

van Fn en het toenemen van @.
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Eigenschappen van een tweede orde ~erk

De overdrachtsfunctie van een tweede orde netwerk is

eenduidig te schrijven als :

Wn2
C ( j w ) = --2.....------~2--.

(jw) +2.11 .jw.Wn+Wn
2( 3)

met Wn de eigenfrequentie en @ de dempingsfactor. Een tweede

orde overdrachtsfunctie ligt vast als Wn (of Fn) en @ bekend

zijn. In onderstaande figuur zijn de modulus van C(jw) (fig.

2-4a) en het argument van C(jw) (fig. 2-4b) uitgezet tegen

de genormaliseerde hoeksnelheid.

I 0'_ w.""'a

f

WI,J"Ja

fig.2-4a MODULUS C(j w) fig.2-4b ARGUMENT C(jw)

Vooral bij invasieve bloeddrukmetingen is het een vereiste

dat de gemeten druk V(t) een niet vervormde afbeelding is

van de te meten bloeddruk P(t). In het tij dsdomein is deze

eis als voigt te formuleren: V(t)=K.P(t-Td)

met K enTd constanten. De complexe overdrachtsfunctie van

het systeem (C(jw» wordt dan

C(jw)=V(jw)/P(jw)=K.exp(-jw.Td) 2(5)
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met modulus C(jw)=K en argument C(jw)=-w.Td

Voor onvervormde overdracht moet de modulus constant zijn en

het argument moet lineair met de frequentie verlopen.

In fig. 2-4(a en b) is duidelijk te zien, dat vooral als

@(0,5 de overd racht verre van ideaal is. Bij

bloeddrukmetingen resulteert dit in overschatten van de

systolische bloeddrukwaarde en het versterken van

artefacten. Schilt (1983) heeft gemeten, dat bij een Fn van

5,2 Hz en een @ van 0,25 de gemeten systolische

bloeddrukwaarde 22-27% te hoog is.

Onder klinische omstandigheden kan vrijwel altijd aangenomen

worden dat @(1 (zie De Beer, Gardner, Schilt, Shapiro), vaak

geldt zelfs dat @(0,7.

Algemeen wordt er in de literatuur (Hansen, Fry, McDonald,

Geddes, Gabe) van uitgegaan, dat vanaf frequenties groter

dan 10 ~ 15 maal de hartfrequentie, het bloeddrukspectrum

weinig informatie bevat. Bij een maximale fysiologische

hartfrequentie van 3 Hz, zou de overdrachtsfunctie van de

katheter-manometer dus vlak moeten zijn tot 30 ~ 45 Hz. Deze

grensfrequentie wordt de maximale informatiebandbreedte van

het bloeddruksignaal genoemd. Voortaan wordt met een waarde

van 30 Hz gerekend.

Vervorming van het bloeddruksignaal treedt nu dus op, als:

1. er opslingering (@(0,5) plaats vindt binnen het hierboven

genoemde frequentiegebied.

2. de bandbreedte van het katheter-manometersysteem kleiner

is dan 30 Hz. Figuur 2-5 verduidelijkt dit.
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db

IP (j1J)1
0-------- f

db

IC(jlJ)1
01---_- - --

db

f

f f

fig.2-S OORZAKEN VAN VERVORMING VAN HET BLOEDDRUKSIGNAAL

$2.1.3 De kwaliteit van invasieve bloeddrukmetingen.

In de voorgaande paragraaf is besproken, dat voor een

onvervormde overdracht van het katheter-manometersysteem de

modulus constant moet zijn en het argument lineair met de

frequentie moet verlopen. Dit houdt in, dat theoretisch

gezien aileen een systeem met @=O,7 hieraan voldoet, mits de

bandbreedte groot genoeg is.

Gardner (1981) heeft onderzoek gedaan naar het dynamlsch

gedrag van katheter-manometersystemen.
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Uitgangspunt was te onderzoeken in hoeverre het mogeiijk is

gebieden voor Fn en @ te vinden, waarbinnen het katheter

manometersysteem een toereikende kwaiiteit heeft. Resuitaat

was, dat de vorm van de te meten bioeddruk invioed had op de

kwaiiteitsgrenzen van Fn en @. Het is dus niet mogeiijk om

eenduidige grenzen voor @ en Fn te hanteren om zodoende

gebieden aan te geven, waarbinnen de kwaiiteit voidoende

goed is. In fig. 2-6 is dit duideiijk te zien. Inhet grijze

gebied is de kwaiiteit voor bioeddruk A (een typische

arterieie puis) voidoende goed. Voor puisvorm B (sneiiere

hartsiag, sneiie upstroke) is het gebied met voidoende

kwaiiteit met zwart aangegeven. Het is mogeiijk om het

zwarte gebied ais aigemeen kwaiite~tsgebied te nemen. Bij

een combinatie van @ en Fn in dit gebied is geen correctie

van het signaai nodig •

...
1.2..za l.a

t..
0.... ...
z
I:•i!J ...

a.•

G.2

a
a

~H"~1'
I. I SEC .1

fig.2-6 KWALITEITSGEBIEDEN VOOR VERSCHILLENDE BLOEDDRUKKEN

Besiissingen over correctie kunnen aan de hand van de

voigende regeis gebeuren:

1. Uit fig. 2-4 biijkt, dat bij een maximaie reiatieve

frequentie van f/Fn=O,5 de signaien ruim binnen de 3-dB band

biijven.
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Een "vlakke" overdrachtsfunctie tot 30 Hz komt dan overeen

met een overdrachtsfunctie, die vlak is tot Fn=60 Hz.

Systemen met een resonantiefrequentie groter dan 60 Hz

behoeven voor bloeddrukmetingen niet gecorrigeerd te worden.

2. Systemen met @<0,28 of Fn<13 Hz hebben altijd correctie

nodig.

3. Als de ondergrens van het zwarte gebied benaderd wordt

door een rechte lijn, is geen correctie nodig, als Fn en @

aan beide volgende voorwaarden voldoen:

@<=0,027.Fn+0,114

@)=-0,00S.Fn+0,S37

In fig. 2-7 zijn een aantal bloeddrukcurven gegeven met de

daarbij behorende Fn en @ van het katheter-manometersysteem.

Aan de hand van bovenstaande correctieregels behoeven aileen

bloeddruk b,c en d geen correctie, wat voor situatie b en c

overeenkomt met de visuele interpretatie. Situatie d is een

grensgeval. Het beslissen voor correctie hangt hier samen

met de keuze van de maximale informatiebandbreedte.

$2.2 HET CORRECTIEFILTER

Om het correctiefilter op de juiste wijze in te stellen

moeten Fn en @ van het katheter-manometersysteem bekend

zijn. Voor een onvervormde weergave van het werkelijke

signaal, pet), dient de totale complexe overdrachtsfunctie

T(jw) een constante modulus en een lineair argument te

hebben, zie $2.1.2.
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fig.2-7 VOORBEELDEN VAN GEMETEN VERVORMINGEN

(Overgenomen van Plasman en Timmers)

Als F(jw) de complexe overdrachtskarakteristiek van het

correctiefilter is, dan moet gelden:

T(jw)=C(j'w).F(jw)=Y(jw)/P(jw)=K.exp(-jw.Td) 2( 6)

Met andere woorden: F(jw)= K·Yl~-r·Td)
CJW-

=B(jw)/C(jw)

Hieruit blijkt, waarom het correctiefilter ook vaak

inversfilter genoemd wordt.
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Verschillende overdrachtsfuncties B(jw) voldoen aan

K.exp(-jw.Td). Een goede keus hie~voor is een vierde orde

laagdoorlaatfilter met @=O,7 en resonantiefrequentie Fb.

(Wb2) 2
B ( j w) =....----.;,;",;;",-------

«jw) 2+ v'2'.jw.VbrWb2) 2
2( 7)

Hierin is meteen verdisconteerd, dat het benaderen van het

katheter-manometersysteem door een tweede orde netwerk

slechts geldig is tot frequentie Fb. Voor frequenties groter

dan Fb gaat F(jw) naar nul toe. Dit deel van het signaal zou

niet betrouwbaar zijn. Voor een juiste instelling vanhet

correctiefilter moeten Fn, Fb en @ bekend zijn.

$2.3 INVENTARISERING

De laatste jaren is er binnen de vakgroep Medische

Elektrotec,hniek (EME). bij het servo-anesthesie project,

onderzoek gedaan naar elektrische compensatie m.b.v een

correctiefilter. Dit onderzoek heeft geresulteerd in

1. Een goed model voor het katheter-manometersysteem.

2. Een werkend correctiefilter, waarbij echter @ en Fn

expliciet opgegeven dienen te worden.

3. Een onnauwkeurige methode om @ en Fn van het systeem te

schatten. Dit gebeurde door het grafisch interpreteren van

een aanwezig signaal. Het is de bedoeling om het schatten

van de dempingsfactor en de resonantiefrequentie te

automatiseren (m.b.v. een microprocessor), zie fig. 2-8.
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fig.2-8 EEN MEETSYSTEEM MET ELEKTRISCHE COMPENSATIE

KATHETER- CORRECTI E-
REGISTRATIEPATIENT I-- f----I'IANOI'IETER- FIL TER

SYSTEEI'I

aanpassen van:
* demping
* resonantiefreouent
* bandbreedte

SIGNAAL -
~

ANALYSE

ie
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BET SCBATTINGSALGORITBHE

In dit hoofdstuk wordt het algorithme beschreven, dat de

twee parameters, @ en Fn, van het katheter-manometersysteem

schat. Uit Fn en @ kan een conclusie over de kwaliteit van

het meetsysteem gemaakt worden en indien dit nodig is, wordt

net correctiefilter aan de nand van deze twee parameters op

de juiste wijze ingesteld.

$3.1 EEN SCHATTINGSPRINCIPE VOOR Fn EN @

$3.1.1 Het fast flush-principe

Twee veel gebruikte methoden om de overdrachtsfunctie van

een netwerk te bepalen zijn:

Gebruik een ingangsstap of een ingangsimpuls om daarna

uit de responsie van dit signaal de twee parameters te

bepalen.

--- Varieer de frequentie van het ingangssignaal. Uit de

verhouding van het in- en uitgangssignaal volgen de gezochte

parameters.

Beide methoden kunnen slechts gebruikt worden als de patient

niet aangesloten is op het katheter-manometersysteem. Aileen

dan is nl. de ingang bereikbaar. De twee parameters kunnen

zo dus aileen vooraf bepaald worden uit een eenmalige

meting, die veranderingen van het katheter-manometersysteem

in de tijd (dichtslibben, verplaatsing van luchtbellen) niet

onderkent. Dit maakt bovenstaande methoden ongeschikt.
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Een goede oplossing 1s de zgn. "fast flush"-methode van

Gardner(1970), waarbij de parameters u1t een flushrespons1e

te bepalen zijn, terwijl de patient aangesloten b11jft. Het

grote voordeel van de fast flush-methode 1s het feit, dat

deze in klin1sche situaties toepasbaar is zonder toevoegen

van extra apparatuur en zonder het aanbrengen van

veranderingen in het meetsysteem. Daarbij wordt het gehele

katheter-manometersysteem getest, van de tip van de katheter

tot en met de transducer. De fast flush-methode steunt op de

werk1ng van het flush-apparaat (type 1ntraflo).

Zoals ook u1t fig. 2-2 blijkt, mag het flush-apparaat met

drukzak door het onderstaande elektr1sche model voorgesteld

worden.

Rven Rd

Cd
"2

Ld

Cd
'2

Rdr

V300

fig.3-1 MODEL VAN HET FLUSH-APPARAAT.

B1j een fast flush, voortaan flush genoemd, doorloopt de

schakelaar de standen 1-2-3-1. Als de schakelaar 1n stand 1

staat 1s het flushvent1el gesloten. De transducer meet de

bloeddruk. Met de schakelaar in stand 2 is het vent1el open.

Het meetsysteem wordt schoongespoeld onder druk van de

drukzak. 'Stand 3 komt slechts zeer kort voor, als het

vent1el snel genoeg sluit. De stroombron I ontstaat door

snelle voortstuwing van de vloeistof tussen het ventiel en

de behuizing, bij het sluiten van het vent1el. De schakelaar

belandt nu weer in stand 1.
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Het transducersignaal is op dit moment een superpositie van

de bioeddruk en de responsie op een spanningsstap en een

stroomimpuis. Overgang van stand 2 naar stand 3 veroorzaakt

de spanningsstap. De stroomimpuis ontstaat in stand 3.

De responsie t die de stroomimpuis en de spanningsstap

veroorzaken t is in bijiage 1 berekend. In formulevorm wordt

de responsie gegeven door formule 3(1) (zie ook fig. 3-2)

3(1 )

Hie rin is 0(

C

U300

Wd

Td

de hoogte van de stroomimpuis maal de

tijdsduur van toestand 3.

Ct + Cd/2.

de spanning van de drukzak.

v"1=r327Wn
de periodetijd van het uitdempende

signaal.

Ie

fig.3-2 TRANSDUCERSIGNAAL TIJDENS EN NA EEN FLUSH

Al s n i etaand e v 0 0 r wa a r d e Z" <<Td 'l old a ani s t met T d e

tijdsduur van toestand 3 t Ievert de stroomimpuis geen

stapresponsie op. Het is daarbij dan nog zeer de vraag t of

de spanningsstap niet verandert in een spanningsheIIing.
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Het is zeer waarschijnlijk, dat, of beide'verschijnselen een

stapresponsie opleveren, of geen van twee een ~tapresponsie

teweeg brengt.

Uit de responsie op een flush kunnen de parameters @ en Fn

bepaald worden. Geregeld flushen is nodig om de kwaliteit

van de metingen goed te kunnen beoordelen (be waken). Er moet

in ieder geval geflusht worden na iedere verplaatsing van

delen van het meetsysteem en na bloedopzuigen via de

katheter.

Gebruik van de fast flush-techniek eist enige technische

randvoorwaarden.

1. De front-end apparatuur moet een voldoende groot

dynamisch bereik hebben, daar pieken van 400 mmHg en groter

op kunnen treden.

2. Front-end apparatuur moet over voldoende bandbreedte

beschikken, daar de flushresponsie meer hogere frequenties

bevat dan het bloeddruksignaal.

3. Het gebruik van transducers met een groot lineair bereik,

zowel voor positieve a~s negatieve drukken, verdient de

voorkeur.

De !,ijze van schatten

Zoals in de voorafgaande paragraaf vermeld is, is het de

bedoeling om de parameters @ en Fn te schatten uit het

transducersignaal direct na een flush. Dit signaal bestaat

uit een stapresponsie en een op dat moment ongewenst

bloeddruksignaal.

De nauwkeurigste schatting wordt (theoretisch) verkregen

door de bloeddruk uit de gemeten responsie te elimineren.

Daarna kunnen uit het overgebleven signaal de parameters

bepaald worden.
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Eenvoudiger is het echter om de aanwezigheid van de

bloeddruk in het gemeten signaal te accepteren en dit als

(deterministische) ruis te beschouwen. Te verwachten is, dat

de nauwkeurigheid van de schatting hierdoor minder zal

worden. Mocht deze afname te groot worden dan, kan nog

altijd voor eliminatie gekozen worden. De afname in

kwaliteit wordt vooral bepaald door de verhouding in

amplitude van de stapresponsie en de bloeddruk, de

verhouding in frequentie van responsie en bloeddruk en als

laatste in welke fase het bloeddruksignaal verkeert op het

moment van flushen.

Een vrij eenvoudige en in de literatuur (Gardner(1981);

Schilt( 1983); Plasman( 1981); De Beer( 1984)) vaak genoemde

schattingsmethode is het bepalen van de resonantiefrequentie

en de dempingsfactor uit de extrema van de stapresponsie.

Door de naar de tijd gedifferentieerde stapresponsie 3(1)

nul te stellen, wordt voor de extrema het volgende gevonden:

_ - rl.k TT

V( t ext r ):= (-1) k. e ';1-52-' (~+ U300) 3 ( 2 )
.C

textr=
k. TT

3( 3)

met minima voor k=1,3,S, ••••

en maxima voor k=O,2,4, •••••

De resonantiefrequentie volgt direct uit de stapresponsie

volgens:

1
Fn = --J-==='ll:'2'

'I'd. 1-11
3(4)

De demping @ kan bepaa1d worden uit de verhouding van de

amp1itudeverschi11en van de extrema, voortaan gamma genoemd.

Minimaa1 drie extrema zijn nodig om op deze manier een

d emp.i ng te kunnen be re kene n.
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Stel, dat gamma=O(a,b)/O(c,d), waarbij met respectievelijk

O(a,b) en O(c,d) het absolute verschil van extrema a en b en

het absolute verschil van extrema c en d bedoeld wordt.

Als gamma=O(x,x+p)/O(y,y+p) met x en y extremanummers en p

een constante wordt m.b.v. formule 3(2) gevonden:

@
In( ~)

== 2.j (y-x) TI2 + In2~

Als gamma=0(x,x+p)/0(x,x+2p) dan

Ie ~

fig.3-3 VIER OPEENVOLGENOE EXTREMA.

3( 5)

3(6)

Met vier opeenvolgende extrema genummerd volgens fig. 3-3

z ij n de volgende gamma's te kiezen:

gamma 1==10(1,2)/0(2,3)1 met @1 volgens formule 3( 5)

gamma 2=10(1,3)/0(2,3)1 met @2 volgens form. 3( 5)

gamma 3=~0(1,2)/0(3,4)1 met @3 volgens form. 3(5)

gamma 4==10(2,3)/0(3,4)1 met @4 volgens form. 3( 5)

gamma 5== ID( 1,2) / O( 1,3) 1 met @5 volgens form. 3(6)

g.~mma 6-10(2,3)/0(3,4)1 met @6 volgens form. 3(6)
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Door invullen van de uitdrukking voor gamma 5 en gamma 6 in

@5 en @6 blijkt, dat @1=-@5 en @4=@6. Uit vier opeenvolgende

extrema zijn dus slechts vier dempingsfactoren te berekenen,

u its 1 u it end met for m. 3 ( 5) •

Hieruit blijkt, dat de geschatte demping ongevoelig is voor

ruis met een constante grootte. Met andere woorden: als de

bloeddruk constant verondersteld mag worden -wat een juiste

benadering is, als de resonantiefrequentie vele malen groter

is dan de bloeddrukfrequentie- zal de kwaliteit van de

schatting zeer goed zij n.

Ret meest geschikte moment voor een fast flush is het

tijdstip, waarop de hartcyclus in de eind-diastolische fase

verkeert. Ret bloeddruksignaal is hier n1. zeer vlak. De

realisatie van een apparaat met het bovengenoemde effect zou

hiervoor een oplossing kunnen bieden. Nadeel is echter, dat

hiervoor extra apparatuur nodig is.

Berekening van @ volgens form. 3(5) is in zoverre

onafhankelijk van de hoogte van de staPJ (O</C+U300), dat deze

waarde niet bekend hoeft te zijn om de demping te kunnen

berekenen. Wel is het zo, dat hoe groter de stap is, des te

nauwkeuriger de schatting wordt. De signaal-ruisverhouding

verbetert.

Stel, dat de extrema uit fig. 3-3 de volgende waarden

hebben: extr(l)=-789,9; extr(Z)=--416; extr(3)=-Z19,1;

extr(4)=--115,4,Hieruit volgt:gammal=gammaZ=gamma4=1,9

gamma3=3,61 en @1=@Z=@3=@~=0,Z. Theoretisch gezien zijn de

vier dempingsfactoren altijd gelijk en er kan dus over de

dempingsfactor gesproken worden. In de praktijk echter

zullen, door de aanwezigheid van ruis (waartoe de

gesuperponeerde bloeddruk dus ook wordt gerekend), de vier

dempingsfactoren in het algemeen niet aan elkaar gelijk

zijn. Er dient afgesproken te worden, wat nu onder de

dempingsfactor verstaan wordt. Een voor de hand liggende

mogelijkheid is om het gemiddelde of het gewogen gemiddelde

van de vier dempingsfactoren als schatter te nemen.
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De be s t eke u sis be p a a 1 d met e ens i mu 1 at i e. Met be h u 1 P van

een computerprogramma wordt de superpositie van

stapresponsie en (gestileerde) bloeddruk nagebootst, waarbij

uit de eerste vier extrema de vier @'s, de gemiddelde @ en

de gewogen @ berekend worden. De gewogen beta wordt gevonden

door @1 tm @4 te sommeren, hier de grootste en kleinste @

van af te trekken en te delen door 2. Na de hierboven

beschreven hoeveelheid rekenwerk wordt de bloeddruk telkens

een sampleperiode t.o.v. de stapresponsie verschoven.

Uiteindelijk wordt de gemiddelde procentuele fout gevonden

van de zes variabelen. De resultaten uit tabel 3./1 worden

gevonden bij een simulatiesignaal volgens fig. 3-4.

40 mmHg I~
T/3 T=1

t
sec.

·--300 mmHg,

Td

fig.3-4 DE GESIMULEERDE BLOEDDRUK EN STAPRESPONSIE

Uit de resultaten volgt, dat het gewogen gemiddelde steeds

nauwkeuriger is dan het gemiddelde. Een schatting voor ~

dempingsfactor wordt voortaan uit het gewogen gemiddelde van

de vier beta's bepaald.

In de resultaten uit tabel 3./1 vallen de volgende feiten

op:

Vergroten van de resonantiefrequentie leidt inderdaad

tot een betere nauwkeurigheid.

Bij vergroten van de beta neemt de procentuele fout

eerst af, daarna toe. De absolute fout echter is in het

begin vrijwel constant.
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De toenemende demping veroorzaakt dus dit afnemen van de

procentuele fout. Bij groter wordende beta's wordt de

amplitude van de extrema steeds kleiner t waardoor ruis meer

invloed krijgt met als gevolg een procentuele fout t die

groter wordt.

- - - Du ide 1 i j k is t d a t b i j e e n @.: O. 5 5 e ens c hat tin g m. b •v •

drie extrema een nauwkeuriger resultaat geeft dan een

schatting met vier extrema.

faut in % t.a.v. werkelijke beta

Fn=10 Hz

(2,12)
(2,00)
( 2, 54 )
a
a
a
a
a
a
a
(21,96)

lJER:<ELIJKE GEMIDDELDE GEWOGEN BESTE
3ETA 9ETA 8ET.~ SCHA TTER

0,05 35,31 5,47 beta 3
0,1 12,27 3,46 beta 3
0,15 7,27 2,87 beta 3
0,2 5,17 2,62 gew.bet
0,25 3,89 2,47 gew.bet
0,3 2,79 2,30 gew.bet
0,35 3,47 3,28 gew.bet
0,4 7,22 6,27 gew.bet
0,45 19,76 13,5 gew.be".:
0,5 21 ,15 15,53 gew.bet
0,55 37,12 31,98 beta 1

0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55

6,43
2,22
1,29
0,88
0,59
0,30
0,22
0,97
2,34
5,10
13,44

0,89
0,54
0,43
0,36
0,28
0,18
0,13
0,53
1,32
3,02
9,40

beta 3 (0,18)
beta 3 (°,2 5 )
beta 3 (°,3 7 )
gew.beta
gew.beta
gew.beta
gew.beta
gew.beta
gew.beta
gew.beta
beta 1 (5,7)

Fn=60 Hz

tab.3./l SIMULATIERESULTATEN VOOR HET BEPALEN VAN DE BESTE

SCHATTER
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DE OPBOUW VAN HET SCHATTINGSALGORITHME

Sij invasief meten is er een versterkt risico aanwezig voor

complicaties. Nauwkeurige gegevens zijn absoluut nodig. Het

schattingsalgorithme moet daarom 100% betrouwbaar werken. Is

er geen schatting mogelijk, die betrouwbaar genoeg is, dan

wordt de bestaande instelling van het correctiefilter

gehandhaafd. Het is dus goed mogelijk, dat er een aantal

maal achter elkaar geflusht moet worden, voordat er een

volgende instelling mogelijk is.

De opbouw van het programma wordt behandeld m.b.v.

zogenaamde Nassi-Schneiderman diagrammen, die het voordeel

hebben om zeer compact, gestructureerd en duidelijk te zijn.

Een kort overzicht van de voornaamste symbolen is in bijlage

2 te vinden. Het programma valt in een data-acquisitiedeel

en een analysedeel uiteen.

$3.2.1 De data-acquisitiefase

In fig. 3-5 is het transducersignaal voor, tijdens en na een

fast flush weergegeven.

Het programma zal moe ten detecteren, wanneer een flush

begint. Vanaf het moment, dat er een extra stap gesignaleerd

wordt, moet het transducersignaal in het geheugen

overgenomen worden, zodat het achteraf mogelijk is de

flushresponsie te analyseren. De programma-opzet is in fig.

3-6 zichtbaar. De nummering in een actie duidt de nadere

uitleg aan.
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-300

t

I

I
flushresponsie l

fig.3-S HET TRANSDUCERSIGNAAL BIJ FLUSHEN.

-1-. Het programma wacht, totdat er een sample geconverteerd

is. Dit sample wordt op de aangegeven plaats in een

ringbufier opgeslagen. Er is gekozen voor een

samplefrequentie van 1 kHz. Bij een te grote frequentie

wordt het ringbuffer onnodig groote Een te kleine

samplefrequentie introduceert fouten bij het bepalen van de

extrema.

-2-. Het begin van een fast flush wordt gedetecteerd, als

een (vooraf instelbaar) niveau wordt overschreden. De meest

logische oplossing zou zijn om te kijken of de

transducerdruk gelijk is aan de druk van de drukzak (300

mmHg), wat altijd geldt tijdens het flushen. Voorzichtigheid

is hierbij geboden, daar het goed denkbaar is, dat de druk

van de drukzak langzaam afneemt, of dat de drukzak niet op

300 mmHgingesteld is. Beter is het om het detectieniveau

voor de zekerheid een stuk lager te kiezen. Als

standaardwaarde wordt 220 mmHg voor het detectieniveau

genomen.
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1

zet sample op de aangewezen geheugenplaats

- is begin

~
fast flush

gedetecteerd
Ja ? Nee

4 3

neem het volgende sample verhoog
geheugen-

5 pointer

DO UNTIL stapresponsie modulo
bu ffer-

6 lengte
zet sample op de aangewezen
geheugenplaats

verhoog geheugenpointer 7

modulo bufferlengte

8

DO UNTIL 2 seconden voorbij

9

DO UNTIL flushresponsie in het geheugen opgeslagen

10

ga met de pointer 2 seconden terug

11

stop het converteren van samples

ANALYSEER-FASE

fig.3-6 DE OPZET VAN DE DATA-ACQUISITIEFASE
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-3-. Blijkbaar is er nog niet geflusht, dus verhoog de

geheugenpointer. De bufferlengte is als voigt gekozen. Als

er nu al rekening gehouden wordt met het feit, dat het later

wenselijk kan zijn om de bloeddruk te elimineren (m.b.v.

subtractie) moet het buffer twee bloeddrukcurven en de

flushresponsie op kunnen slaan. Bij een minimale

hartfrequentie van 30 slagen per minuut zijn 4000

geheugenplaatsen nodig om twee curven in op te slaan. Om op

zeker te spelen wordt hiervoor 5000 genomen. Er van

uitgaande, dat de minimale resonantiefrequentie 3 Hz is en

dat er vijf perioden van de responsie (10 extrema)

opgeslagen dienen te worden, is hiervoor ongeveer 2 seconden

nodig. De totale bufferlengte bedraagt dus 7000 plaatsen.

Een gedeelte van het signaal met een lengte van zeven

seconden kan hierin dus opgeslagen worden.

-4-. Gedurende het flushen zelf is de waarde van de samples

niet van belang. De pointer wordt niet verhoogd.

-5-. Op het moment, dat de waarde van het binnengehaalde

sample ineens met een extra stap toeneemt, is de

flushresponsie begonnen. Een standaardwaarde voor deze

minimale stijlheid is moeilijk te geven. Proefondervindelijk

zal hiervoor een juiste waarde bepaald moeten worden.

-6,7,8-. De flushresponsie wordt 2 seconden lang in het

ringbuffer gecopieerd.

-9-. Afhankelijk van de gevolgde route is wei of geen

responsie in het ringbuffer opgeslagen.

-10,11-. De geheugenpointer moet naar het begin van de

responsie gaan wijzen, daar dit het signaal is, dat nadere

analyse krijgt.
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In het schattingsalgorithme zullen verschillende eisen

verwerkt moeten worden om te testen, of de flushresponsie

goed genoeg is om een betrouwbare schatting van Fn en @ te

garanderen. Er moet voorkomen worden, dat @ en Fn geschat

worden aan de hand van een verschijnsel, dat in eerste

instantie op een flush lijkt, maar het niet is. Extra eisen

om de betrouwbaarheid te vergroten luiden als voIgt:

eis-I. Een bruikbare flushresponsie heeft een beginamplitude

nodig, dat niet te klein mag zijn, omdat anders de signaal

ruisverhouding voor heel de responsie zeker te slecht is.

eis-2. Op het moment, dat het verschil tussen twee extrema

te klein wordt, biedt het laatste extremum van deze twee en

aIle volgende extrema geen informatie meer. De momentane

signaal-ruisvernouding is te slecht. Deze extrema mogen niet

gebruikt worden bij het schatten.

eis-3. In fig. 3-5 is duidelijk zichtbaar, dat bij sommige

extrema de transducer vastloopt tegen zijn bereik. Voor de

meeste transducers is het positieve bereik 300 mmHg. Extrema

met een waarde groter dan deze grenswaarde worden niet

meegenomen. Vaak is het mogelijk om uit de overige extrema

toch de demping en de resonantiefrequentie te be palen.

eis-4. De periodetijd van de flushresponsie moet constant

zij n.

eis-5. Bij een flushresponsie neemt de amplitude van de

maxima in de tijd af en de amplitude van de minima toe.
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De principewerking van de analysefase is als voigt. Probeer

m.b.v. vier opeenvolgende extrema de parameters te schatten

terwijl aan eis 1 tm 5 voldaan wordt. Wordt niet aan eis 4

of 5 voldaan dan wordt getracht om de parameters m.b.v. de

eerste drie opeenvolgende extrema te schatten. In fig. 3-7

is deze opzet in een Nassi-Schneiderman diagram weergegeven.

-12-. Het detecteren van de locale extrema gebeurt op de

manier, zoals die in fig. 3-8 aangegeven is.

Hierbij wordt een geheugenpointer gebruikt, die de samples

van de flushresponsie in het ringbuffer aanwijst. In het

data-acquisitiedeel is er voor gezorgd, dat de pointer in

eerste instantie naar het eerste sample van de

flushresponsie wijst.

~ De varia be le "cons til gee f t aan, hoevee 1 sa mp le s e r na een

locaal maximum (minimum) moe ten komen, die aile een waarde

hebben kleiner (groter) dan het maximum (minimum) om het

maximum (minimum) definitief als een locaal extrema te

beschouwen. Gekozen is const=5.

B. Als eerste wordt er naar een maximum gezocht. Hierna om

en om naar een minimum en maximum.

C. Het zoeken naar een extremum kan op twee manieren gestopt

worden. Ten eerste doordat het maximale aantal extrema (10)

gevonden is. Ten tweede als door het verhogen van de

geheugenpointer het einde van de flushresponsie bereikt

wordt.

D. Wordt er naar een maximum gezocht of naar een minimum?

E,F. De variabelen max (voor het momentane maximum) en tmax

(voor het adres/tijdstip van het momentane maximum) worden

gelnitialiseerd.

G,H. De waarde van het volgende sample uit het ringbuffer

wordt met het momentane maximum vergeleken.

I,M. De samplewaarde is kleiner dan het momentane maximum.

Dit versterkt het vermoeden, dat dit maximum een locaal

maximum is.



39

DATA-ACQUISITIE

detecteer de locale extrema

aantal extrema

Ja

12

is aan eis-1 voldaan

Ja

extrema met ee~ t~ klei~ onderling verschil worden 15

verwijderd

14/

?/~
31

1 7

aantal extrema ~ 3

Ja

~
ijn er vastlooende

extrema ?
Ja Nee

-

bepaal de gewogen halve
periodetijd (wper)

~
s aan eis-4 Z:u

voldaan
Ja ? ~ee

schat beta 19 2::3
op de beste
manier uit
de te
gebruiken
extrema

~
. s aan eis~52

voldaan bepaal de
Ja ? Nee gewogen halve

LL periodetijd uit de
bereken de,. eerste drie extrema
gewogen beta (1
uit (11 tm 114

~
an eis;;J?:5

2S

voldaan
Ja ? Nee

bereken 26
11 = n1

...
bereker; rn wit wper (Td/2) en (1

bepaal of er correctie nodig is

bereken indien nodig Wb

28

29

30

geen goede
schatting
mogelijk
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A
geef variabele "const" een waarde

8
ga dadelijk een maximum zoeken

C
DO WHILE maximaal aantal extrema nog niet gevonden

OR einde flushresponsie nog niet bereikt

~re~
maXImum mInImum

E
zet aangewezen sample in
max

sla het adres hiervan opF
in tmax

verhoog de G

geheugenpointer

~mPle?maX~ 1\____ .;---
= ~ I

max wordt J verhoog
samole teller
tms. l.,lorljtl(
aljres sample

L
reset teller

M
DO UNTIL teller=const

N
sla gevonden maximum als
extremum in EXTR( ) op

sla gevonden ad res van 0

maximum in TEXTR( ) op

P
reset teller

ga dadelijk een minimum Q

zoeken

R. . met pointer 1 eWIJS naar
sample na gevonden extr.

fig.3-8 DE OPZET VAN HET DETECTEREN VAN DE LOCALE. EXTREMA
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Pas als er vijf opeenvolgende samples gevonden zijn, die

kleiner zijn dan het momentane maximum, wordt de conclusie

getrokken, dat dit tevens een locaal maximum is.

J,K. Er wordt een nieuw momentaan maximum gevonden en ook

een nieuw adres hiervan.

L. Er is een nieuw maximum gevonden, dus reset "teller".

N,O. Plaats het gevonden locale maximum in de rij van

gedetecteerde extrema, EXTR( ) genaamd. Sla ook het adres

van dit maximum als tijdstip van het extrema op in TEXTR( ).

P,Q,R. Het volgende te detecteren extrema wordt een minimum,

reset "teller" en wijs met de pointer het eerste sample na

het laatst gevonden extremum aan.

Voor het deel, waar naar een minimum wordt gezocht, geldt

een analoge redenering.

Bij het op deze wijze detecteren van de extrema, is de

frequentie van het te analyseren signaal aan een maximum

gebonden. Het tweede maximum moet, voor goede detectie,

minimaal (const) samples van het eerste maximum verwijderd

liggen. De maximaal te detecteren frequentie moet kleiner

zijn dan de grensfrequentie Fg, waarvoor geldt: Fg=Fs/const.

Me t F s des amp 1 e f r e que n tie van 1 kHz en con s t = 5 w0 r d tee n

grensfrequentie van 200 Hz gevonden. De extrema van een

signaal met een frequentie van 200 Hz of meer worden bij

deze ins telling dus niet juist gedetecteerd.

Zoals onder punt H blijkt, wordt bij het vaststellen

van een locaal extremum gekeken naar de waarde van een

sample t.o.v. de waarde van het momentane extremum. Het is

ook mogelijk om te kijken naar het in waarde toe- of

afnemen van een sample t.o.v. zijn voorafgaande sample. Op

deze manier zou de detectie echter gevoeliger worden voor

hoogfrequente ruis.
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Vanwege het feit dat het eerste maximum altijd een

waarde heeft die groter dan 300 mmRg is -wat bij veel

transducers het maximale bereik is- wordt besloten om het

eerste maximum nergens mee te nemen in de berekening van Fn

en @.

De gevonden locale minima en maxima worden genummerd op

de manier, zoals die in fig 3-9 is aangegeven.

aximum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1', ,,~

,,1, 3 5 7 9 11 13 15 17 19
MUM( ) II

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

inimum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

m

m

EXTRE

fig.3-9 NUMMERING VAN DE EXTREMA.

-13,16-. Als het aantal gevonden extrema kleiner dan 3 is,

kan hieruit geen schatting gemaakt worden.

-14-. Eis 1. In plaats van de beginamplitude is het verschil

in grootte tussen extremum 2 en 3 gebruikt. Deze waarde is

vooraf instelbaar.

-15-. Zie eis 2.

-17-. Ret bepalen van een demping uit extrema waarbij

vastlopende zitten, kan in het algemeen niet uit de eerste

drie of eerste vier extrema gebeuren. Zie hiervoor -27-.

Als een maximum groter is dan 98 % van het maximale

positieve bereik of kleiner dan 98 % van het maximale

negatieve bereik van de transducer, wordt het extremum als

vastlopend bestempeld. Beide grenswaarden zijn instelbaar.
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-18-.Bepaal of beta uit vier of drie aaneengesloten extrema

bepaald wordt.

-19-. De gewogen periodetijd wordt bepaald. Als de waarde

van het eigenlijke extremum te klein wordt, is het mogelijk,

dat de ruis de grootte en het tijdstip van een vervangend

extremum bepaalt. De gewogen halve periodetijd (wper) wordt

als voIgt bepaald:

wper=3(textr(3)-textr(2))+2(textr(4)-textr(3))+textr(S)-textr(4)

6
-20-. De periodetijd van de flushresponsie moet binnen

zekere grenzen constant zijn. Dit wordt gecontroleerd door

de gewogen periodetijd te vergelijken met de drie halve

periodetijden, die uit de vier extrema te berekenen zijn. De

periodetijd wordt constant verondersteld, als aan de

volgende voorwaarden is voldaan.

Iwper-(textr(3)-textr(2)1<=const1.wper

Iwper-(textr(4)-textr(3)1<=const2.wper

Iwper-(textr(5)-textr(4)1<=const3.wper

met const1=0,10 , const2=0,lS en const3=0,2S • De laatste

extrema hebben minder invloed bij het bepalen van de gewogen

periodetijd. Dus moet er een grotere afwijking toegelaten

worden. De waarde van const1,2,3 zijn instelbaar.

Is de periodetijd niet voldoende constant, dan wordt

getracht, of dit met drie extrema weI het geval is.

-21-. Deze eis wordt aIleen toegepast op de eerste vier

extrema en komt altijd achter eis 2, daar een responsie

anders onnodig afgekeurd kan worden. Bij extrema met een

hoog nummer is het mogelijk (zoals al eerder bij -19

aangestipt is) dat de waarde bepaald wordt door de ruis.

Hierdoor is het voorstelbaar, dat niet meer aan eis 5

voldaan wordt, terwijl op grond van de eerste vier extrema

de parameters met voldoende kwaliteit bepaald kunnen worden.
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Eis 4 en 5 mogen in volgorde verwisseld worden. Ais niet aan

eis 5 voldaan wordt, is er misschien nog een betrouwbare

schatting met drie extrema mogelijk.

-22-. De geschatte demping~~~(@1+@2+@3+@4-@min-@max)j2

-23-. Ais -19- aIleen nu:

wper=2(textr(3)-textr(2»+textr(4)-textr(3)

3

-24-. Zie -20- aileen nu:

Iwper-(textr(3)-textr(2)1<~const1.wper

Iwper-(textr(4)-textr(3)1<=const2.wper

Ais niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, is de kwaliteit

van een te maken schatting te slecht.

-25-. Deze eis mag aIleen op de eerste drie extrema

toegepast worden. Ais de eis niet geldt, is de stapresponsie

te slecht om er enige conclusies uit te halen •

...
-26-. De geschatte demping=@=@1

-27-. Ret bepalen van de dempingscoefficient uit extrema,

waartussen vastlopende aanwezig zijn, gebeurt op de manier

zoals die in fig. 3-10 aangegeven is. Aan de hand van

onderstaande situatie zal dit deel doorgesproken worden.

1 3

fig.3-11 FLUSRRESPONSIE MET VASTLOPENDE EXTREMA.
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a. noteer de nummers van de vastgelopen extrema. Hier zijn

dit 1 en 3.

b. first wordt het nummer van het eerste goede extremum,

first==2. Second wordt gelijk aan het nummer van het eerste

goede extremum van het andere soort, hier second=5.

c. als het aantal extrema, gerekend vanaf het eerste goede,

minder dan drie bedraagt, kunnen de parameters niet bepaald

worden.

~ voigt het eerste goede maximum op het eerste goede

minimum? Als dit zo is, kan geprobeerd worden om de demping

uit drie of vier opeenvolgende extrema te be palen.

~ zijn er drie of meer bruikbare extrema?

f tm m zie -19- tm -26-.

~kijk of extremum met nummer first+4 bestaat. Is dit zo

dan kunnen uit minima 2,4 en 6 de parameters berekend

worden.

o. uit deze drie extrema is een demping, @', te berekenen.

textr(first+2)-textr(first) textr(first+4)-textr(first+2)
2 2 + 2

wper'==
3

i.!..E..:.. zie -20,21-.

s,t. als het eerste goede maximum op het tweede goede

minimum voigt, kan er nog een demping, @", bepaald worden

uit extrema 4,5 en 6.

u.
_2~(textr=:.::::.~(f:;;:ir::::'=s.::.t+.;.;3;.:.l_~.;:textr=':.:.:;::'';..:.(.;:;fJ.=:'r;.;;;s;.;;;t;...+,;;;,;2):..,:)_+_textr..;;..;.......;.......(f_i_r_s_t+_4..;,)_'-_textr__'..,;(_fJ.rS_'_t_+...;..3)

wpe r" == -
3

v,w. zie -20,21-.

x. een schatting voor de demping is gereed, @=(@'+@")!2.

~ een schatting voor de halve periodetijd (in

adresverschillen) is klaar, wper=(wper'+wper")!2.
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a

noteer de nummers van de vastgelopen extrema

first is nummer eerste goede extremum
second is nummer eerste goede"extremum andere soort

b

is aantal extrema ~ first+2

Ja

Ja

k u
bereken wper uit
de 3 extrema bereken wper"

c:
Q)

OJ
Cl

c:
co

.Y.

I-<
Q)

c:
OJ
"0
I-<
o
:3

+oJ
.Y.
III
co
E
Q)

O'l

Cl
c:
.~

+J
+oJ
III
.c
u
It.l

I-<
OJ
a.
:3
II
I-<
OJ
a.
:3

xn' +(3"
2

,.
n =

"woer'+lJoer' ,Y cC::::
IJper- 2

bep•• l Bt' uit ••tr..... t
nu•••r firet.2.+3 en .4

t

Ja

p
bereken de gewogen halve
periodetijd, wper

j 0
bepaal n, uit extrema met
nummer first,+2,+4

geen
schattin
mogelijk

,.
bereken n
uit extrema
met nummer
first,+1,+2

f

zijn bekendFn en

9

bereken wper

,.
bereken n
uit extrema
met nummer
first,+1,+2
en +3 door
het gewogen
gemiddelde te
nemen

fig.3-10 HET,BEPALEN VAN DE PARAMETERS UIT EXTREMA,WAARTUSSEN
VASTLOPENDE AANWEZIG ZIJN
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-28-. De periodetijd van net uitdempend verschijnsel, Td,

wordt uit wper berekend. Ret tijdsverschil tussen twee

opeenvolgende samples is l/Fs, dus Td=2.wper.1/Fs en

Fn=l/ (Td.~).

-29-. Als Fn>60 Rz is er geen correctie nodig, als

@<=0,027.Fn+0,114 en @>--0,005.Fn+0,537 is er ook

geen correctie nodig.

-30-. In $2.2 is besproken, dat het benaderen van een

katheter-manometersysteem door een tweede orde systeem

slechts geldig is tot een frequentie Fb=2.Fn • Ret is n~oit

nodig om het correctiefilter een bandbreedte Fb te geven,

die groter dan 30 Hz is, daar in dit gebied geen

frequentiecomponenten van de bloeddruk aanwezig zijn.

Dus als: Fn<15 Hz dan Fb=2.Fn

Fn>15 Hz dan Fb=30 Hz.

$3.2.3 De praktische realisatie van het algorithme

Ret schattingsalgorithme is gelmplementeerd op een PDP 11/23

computer met een RT-11 operating-systeem. Ret programma is

grotendeels in de programmeertaal FORTRAN IV geschreven met

uitzondering van enkele macro-routines. Ret programma is

geschikt voor een 12 bits AD-converter van het type ADC 600

LSI. De macro-routines verzorgen de communicatie tussen de

AD-converter en het FORTRAN IV-programma. Deze routines,

geschreven door Pfennings(1982), nebben de volgende

functies:

ADCINI: deze routine installeert de interrupt service

routine.

ADCSTP: hiermee wordt de interrupt service routine

verwijderd.
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ADCCNV( ): deze routine zorgt voor het bemonsteren, de

conversle en het opslaan van de verkregen data van de N

kanalen. De betekenls van de hierbij gebruikte varlabelen is

als volgt:

N geeft het aantal te sampelen kanalen.

ICHANN(N) geeft het kanaalnummer.

IBUFl is de naam van een databuffer.

M bepaalt de grootte van dit buffer.

NAVAIL geeft aan, hoeveel sets van N kanalen voor

verwerking ter beschikking staan. Als NAVAIL)M dan vindt er

overschrijving van data plaats. NAVAIL=-l geeft aan, dat er

een conversiefout is opgetreden. De samplefrequentie van 1

kHz moet extern aan de AD-converter aangeboden worden.

In bijlage 3 is een listing van het programma gegeven,

waarin op sommige plaatsen naar het overeenkomstig blok uit

de Nassi-Schneiderman diagrammen wordt verwezen.

De AD-converter werkt in het -5 V tm +5 V bereik.

Geconverteerde samples hebben een waarde tussen +2047(+5 V)

en -2048(-5 V). De variabele confac geeft aan, hoe een

waarde die in mmHg uitgedrukt is, omgerekend kan worden naar

een geconverteerde waarde. Stel dat het maximale bereik van

de transducer 300 mmHg is en dat deze waarde overeen moet

komen met de maximale geconverteerde waarde van 2047.

Hieruit volgt dan dat 1 mmHg overeen komt met 6,8233.

Met de hierboven gemaakte keus komt 300 mmHg overeen met +5

volt. De gevoeligheid van de transducer zou dus 5 V per 300

mmHg moeten zijn.
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Er zijn drie soorten fouten, die op kunnen treden tijdens

het schatten van de resonantiefrequentie en de demping.

1. Fouten veroorzaakt door ruis (dus ook t.g.v. bloeddruk).

2. Kwantiseringsfouten veroorzaakt door een beperkt aantal

bits van de AD-converter.

3. Samplefouten. Dit zijn fouten in het bepalen van de

grootte en de plaats van de extrema t.g.v. sampelen met een

frequentie van 1 kHz.

Over de fout t.g.v. de bloeddruk is in $3.1.2. al het een en

ander gezegd.

De absolute kwantiseringsfout bedraagt plus of min een halve

minst significante bit, bij elke conversie. Als

gamma=D(a,b)/D(c,d) dan wordt de absolute fout gelijk aan

(1/(a-b)+1/(c-d».((a-b)/(c-d»=((a-b)+(c-d»/(c-d)2

Bij kleine dempingsfactoren zullen de extrema een grote

waarde hebben, de invloed van de maximale kwantiseringsfout

is dan klein. Deze maximale absolute fout neemt toe met het

toenemen van @. De waarde van de extrema is onafhankelijk

van Fn. Dus als functie van Fn is de maximale absolu~e

kwantiseringsfout constant.

De maximale fout t.g.v. het sampelen in het bepalen van de

grootte van een extremum wordt gevonden uit de grootte van

het signaal, dat een halve 'sampletijd van het extremum

verwijderd ligt. Voor de maximale relatieve fout r% geldt:



v (textrl-v(texti+TS/2) =
r%=- v(textJ:')

=
met
~.textr=k.n

so

v (textr+Ts/2)
1- v(textr)

1
-rlWn.Ts/2- e •

3( 7)

= 1-
-f3,Wn.Ts/2

e 2 • sin (Wd.Ts/2+¢)
J"Hl '

Deze fout is dus onafhankelijk van het extremum-nummer. In

fig. 3-12 is het verloop van de absolute fout tegen Fn en @

uitgezet.
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fig.3-12 "'AXI"'AL,~_AS.?o.l,.UTe: SA"'PLE~FOUT IN WAARDEBEPALTNG VAN DE E.XTREI'lA
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Het werken met relatieve fouten kan gemakkelijk

verkeerde conclusies opwerpen. Bij een constante absolute

fout en een constante Fn zal de relatieve fout afnemen met

·toenemende demping. Dit zou tot een foute conclusie kunnen

leiden, dat het schatten nauwkeuriger is voor hogere

dempingsfactoren. Hoe de absolute fout in het bepalen van de

extrema doorwerkt bij het bepalen van de demping is niet

eenvoudig in een formule uit te drukken. Met behulp van een

simulatieprogramma is gepoogd om enig inzicht over deze fout

te verkrijgen. Hiertoe worden verschillende dempingsfactoren

@'1 tm @'8 uit drie extrema berekend volgens 3(5). In fig.

3-13 zijn de drie werkelijke extrema (y1 tm y3) getekend

evenals de drie extrema met een maximale afwijking (y1' tm

y3').

:I
I I
: I
J~~
~

fig.3-13 DE KEUZE UIT TELKENS TWEE WAARDEN VOOR EEN EXTREMUM

Bij het kiezen van een extremum is er telkens de keus tussen

het werkelijke extremum (w) of het extremum met maximale

afwijking (m). Uit fig. 3-14 blijkt, dat op deze manier acht

dempingsfactoren te berekenen zijn. De resultaten van deze

simulatie zijn in fig. 3-15 weergegeven.

b
c a mm m~ wm ~w

m ff1 ~'3 0'5 ~'7

~ 0'2 0'4 O'b 0

fig.3-14 DEFINITIE VAN DE ACHT DEMPINGSFACTOREN.
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fig.3-15 MAXIMALE ABSOLUTE SAMPLE-FOUT IN ~'3

Uit de resultaten blijkt

1. dat @'1=@, dus een demping bepaald uit drie extrema met

allemaal een tijdsafwijking van een halve sampleperiode

levert hetzelfde resultaat als de demping berekend uit de

drie werkelijke extrema. Dit is als volgt te verklaren.

yl'-y2'gamma'l= - -
y3 '-yl'

Uit het voorafgaande 3(7) is gebleken, dat yi-yi'/yi=c

voor vaste @ en Fn.
1.;. 2

Dit ingevuld in 3(8) levert gamma'l=gamma= Y3 YlY -y

3(8)

2. dat @'3 de grootste fouten geeft. Bij deze ongelukkige

combinatie wordt een maximale relatieve fout van 6 %

gevonden bij @=O,05 en Fn=60 Hz. Een combinatie, die in de

praktijk niet vaak zal voorkomen.
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De absolute fout is hier vrijwel onafhankelijk van de

demping, bij constante Fn. Bij constante @, neemt de

maximale absolute fout toe met de resonantiefrequentie, daar

gedurende 1 sampleperiode het te analyseren signaal sneller

verandert.

In fig. 3-16 is de tendens van be ide maximale absolute

fouten weergegeven, alsmede die van de absolute fout t.g.v.

de bloeddruk.

n

1 + canst +

+ .......__--1

fout t.g.v. bloeddruk

'-------~+
maximale samplefout

. 1 .. canst
max~ma e kwant~ser~ngsfout

--...... Fn

fig.3-16 DE TENDENS VAN DE FOUTEN.

De maximale absolute samplefout in het bepalen van" Td is

gelijk aan de sampleperiode. De relatieve fout wordt nu

p%=TS/Td~~.Fn/Fs • Maximaal bedraagt deze fout 6% bij

@=O en Fn=60 Hz. De maximale relatieve samplefout in het

bepalen van Fn wordt nu
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AFn ATd AlL f3 2
p %.. Fn =( TCi) + (11 ). 1-11,2 3(9)

Over de invloed van de ruis op de fout in de periodetijd is

niets te zeggen. Door kwantisering is het onmogelijk om uit

een aantal opeenvolgende samples t met een waarde t die

onderling minder dan een halve minst significante bit

verschillen, een extremum juist aan te wijzen. Deze fout kan

vele malen een sampleperiode bedragen en is het grootst bij

signalen met zeer vlakke extrema.
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HOOFDSTUK 4 SIHULATIES HET BET SCHATTINGSALGORITHHE

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van simulaties een indruk

gegeven over het bereik en de kwaliteit van het

schattingsalgorithme.

$4.1 UITBREIDINGEN NODIG VOOR HET TESTEN

Voordat met de simulaties gestart kan worden, zal het

algorithme uitgebreid moeten worden. Een flush en de daarbij

behorende flushresponsie, die uit de superpositie van een

stapresponsie, de bloeddruk en ruis bestaat, moeten

gesimuleerd worden, voordat de parameters te schatten zijn.

Hierbij moet opgemerkt worden, dat de bloeddruk voortaan

niet meer als ruis gezien wordt. Met de stapresponsie worden

de te schatten parameters ingesteld. De AD-converter wordt

nu niet gebruikt omdat de flushresponsie nu de samples

levert.

De lengte van de gesimuleerde flush is met de variabele

"flulen" instelbaar. Een aantal maal de waarde 2000 (293

mmHg) wordt als flush gegenereerd. Hierna wordt de waarde

4045 (593 mmHg) uitgezonden om het begin van de

flushresponsie aan te geven. Vervolgens wordt de uitgezonden

waarde naar keus samengesteld uit:

1. ~ stapresponsie: De waarde van de stapresponsie wordt

berekend volgens stapresp-2047.exp(-@.Wn.t).sin(Wd.t+fi)

V :t Imet fi-arctan( 1-@ /@).
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Gestart wordt met t=O en voor iedere volgende waarde wordt t

met 1 sampleperiode verhoogd.

2. De bloeddruk: Wederom wordt de gestileerde bloeddruk uit

fig. 3-4 gebruikt. Van 0-T/3 is dit een sinus en van T/3-T

is het een rechte.

0<t<T/3 bloeddruk=ampl.sin(1,5.pi.t.freq)+offset

T/3<t<T bloeddruk=1,5.ampl.(1-t.freq)+offset

met ampl: de instelbare amplitude (standaard 40 mmHg)

en freq: de instelbare frequentie (standaard 1 Hz). De

bloeddruk wordt verder verhoogd met een constante offset van

80 mmHg. Verder is het met de variabele "schuif" mogelijk om

de plaats van de bloeddruk t.o.v. de stapresponsie te

verschuiven. Er wordt gestart met t=schuif en voor een

volgende waarde wordt t met 1 ~s verhoogd ("modulo T).

3. De ruis: Als ruis wordt witte normaal verdeelde ruis

genomen. Daar aileen de extrema van de responsie gebruikt

worden bij het schatten, wordt de ruis hierdoor vanzelf

enigszins gekleurd. Bij het genereren van de ruis wordt

gebruik gemaakt van de random-generator uit de Fortran

bibliotheek van de PDP 11. De grootte van de ruis (in mmHg)

varieert van -6.sd tot +6.sd, met sd de te kiezen standaard

deviatie.

$4.2 DE TESTRESULTATEN

SIMULATIE 1

Als eerste wordt het algorithme aan een zelftest

onderworpen, zonder ruis, zonder bloeddruk. De resultaten

hiervan zijn in tabel D~/l uit bijlage 4 weergegeven. De

afwijkingen worden veroorzaakt door kwantiseringsfouten en

door samplefouten.
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De kwantiseringsfouten ontstaan door het omzetten van real

naar integer getallen en geeft een twee keer zo grote

kwantiseringsfout als de AD-converter. Alle cijfers achter

de komma worden afgekapt. De samplefouten ontstaan door het

nemen van discrete tijdstippen met onderlinge afstand van

1ms. De duidelijke tendens in de afwijking, zoals die in

tabel 3./1 en fig. 3-16 te zien is, wordt hier niet

gevonden. Dit komt, omdat in $3.4 de maximale fout berekend

is, terwijl bij simulatie de momentane fout gevonden wordt.

simulatie 2

In tabel D./2 zijn de resultaten van een simulatie

weergegeven, waarbij er ook een bloeddruksignaal (ampl=40,

freq=1) aanwezig is. De verschuiving is op nul ingesteld. In

deze resultaten is wederom geen logisch verband in de

afwijking te ontdekken. Blijkbaar heeft de bloeddruk geen

overheersend karakter, daar dan met het toenemen van de

resonantiefrequentie en het afnemen van de demping de

absolute fout kleiner zou moeten worden.

Over de kwaliteit van deze simulatie is het volgende te

zeggen. Buiten het in paragraaf 2.1.3 gedefinieerde

kwaliteitsgebied is de gemaakte fout in het bepalen van de

dempingsfactor bijna overal kleiner dan 8%. Alleen de

schatting bij Fn=20 Hz en @=O,4 wijkt dusdanig veel af, dat

deze combinatie na schatting binnen het kwaliteitsgebied

komt te liggen. Verder wordt bij Fn=10 en @=O,05 een fout

van 14% gevonden, maar deze ontstaat, zoals al eerder

vermeld is, hoofdzakelijk door de kleine waarde van de

demping. De schattingsfout van de resonantiefrequentie is

steeds kleiner dan 5%.

simulatie 3

In $3.1.2 is geopperd, dat de nauwkeurigheid van schatten

verband houdt met de fase, waarin het bloeddruksignaal

verkeert op het moment, dat de flushresponsie start.
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Dit kan bij simulatie onderzocht worden door de variabele

"schuif" te veranderen van 0 tot 1 in stappen van 0,1 bij

een vaste demping (0,2) en een vaste resonantiefrequentie

(20 Hz).

Uit de resultaten van tabel 0./3 blijkt, dat bij een

verschuiving van nul de grootste afwijking gevonden wordt.

Dit was ook te verwachten want, meteen vanaf het

begintijdstip heeft het bloeddruksignaal zijn grootste

helling. De extra waarde, die door de aanwezigheid van de

bloeddruk aan de grootte van de extrema wordt toegevoegd, is

afhankelijk van de helling. Hoe groter de helling, des te

groter de toegevoegde waarde en des te groter de fout wordt.

Op het moment dat de helling afneemt, zijn de eerste vier

extrema van de flushresponsie ruimschoots voorbij.

simulatie 4

Deze simulatie is grotendeels gelijk aan die van simulatie 2

met het verschil, dat hier ook ruis met een sd van 0,3 aan

de flushresponsie is toegevoegd. Net als bij simulatie 2 is

ook hier geen logisch verband voor de fout te vinden. De

gemaakte fout in het schatten van de demping is hier

praktisch overal kleiner dan 7%. AIleen bij een Fn van 20 Hz

en een @ van 0,35 en 0,4 is de gemaakte fout respectievelijk

12,3% en 15,8%. Verder is ook bij de combinatie Fn=10 en

@=O,05 de fout groter dan 7% om de reden, die ook bij

simulatie 2 vermeld is. De fout in het schatten van de

resonantiefrequentie valt m.u.v. de twee combinaties bij

Fn=20 ruim onder de 5%, zie tabel 0./4.

opmerkingen

Uit de vier simulaties is nergens een logisch verband voor

de gemaakte fout te vinden. Er is dus geen fout aan te

wijzen, die een overheersend karakter heeft. WeI is het zo,

dat invoeren van een bloeddruk de kwaliteit van de

resultaten enigszins verslechtert. Ook het bereik wordt

hierdoor verkleind.
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Uit de zelftest, simulatie 1, blijkt dat het algorithme voor

dempingsfactoren groter dan 0,55 niet werkt, terwijl hier

toch correctie nodig is. Dit is een tekortkoming, die door

het schattingsprincipe ge~ntroduceerd wordt. Ret schatten

gebeurt hier nl. aan de hand van minimaal drie extrema. Bij

een demping van 0,6 houdt dit in, dat de waarde van ieder

extremum slechts 9,5% van de waarde van het voorafgaande

extremum is. De afname in waarde van de extrema gaat

dusdanig snel, dat de extrema niet meer goed te

identificeren zijn. Een schattingsprincipe, dat de

parameters schat uit de eerste periode van de

flushresponsie, heeft deze beperking niet. Een voorbeeld van

zo'n principe is de methode van Warburg(1949). Door

afgekeurde flushresponsies aan deze methode te onderwerpen

is het waarschijnlijk mogelijk om grotere dempingsfactoren

(@)0,35) alsnog te schatten. Misschien is het dan ook

mogelijk om door het verzwaren van eis-2 de combinatie Fn=20

en @=0,4 als een slechte flushresponsie te bestempelen en

zodoende deze demping met de methode van Warburg te

schatten.

Ret blijkt, dat schattingen waarbij slechts drie extrema

gebruikt worden, veel onnauwkeuriger zijn dan de andere

schattingen met vier extrema. De reden hiervoor het

volgende. Bij schattingen met vier extrema die niet aan eis

4 en 5 voldoen, wordt alsnog gekeken, of er een schatting

met drie extrema mogelijk is. Verder is het zo, dat over het

algemeen gesproken de schatting met vier extrema

nauwkeuriger is, omdat de demping hier uit het gewogen

gemiddelde bepaald wordt.

Bij de resultaten van simulatie 2 en 4 dient benadrukt te

worden, dat de beginamplitude slechts 300 mmRg was. In

werkelijkheid wordt deze waarde vermeerderd met de factor

~/C, waardoor ook de waarde van de extrema toeneemt.
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De schatting wordt nauwkeuriger. Verder is bij de twee

simulaties de flushresponsie in het meest ongunstigste deel

geplaatst. In werkelijkheid zal dit op toeval berusten. Als

laatste dient opgemerkt te worden dat de hier gebruikte

bloeddruk geen juiste representatie van de werkelijke

bloeddruk is. Een verzachtende omstandigheid hierbij is, dat

niet zozeer de vorm van de bloeddruk van belang is maar de

helling van de bloeddruk in het begin van de flushresponsie.

In de volgende paragraaf wordt bekeken, welke

uitwerking eliminatie van de bloeddruk op de

simulatieresultaten heeft.

$4.3 ELIMINATIE VAN DE BLOEOORUK

In deze paragraaf wordt het schattingsalgorithme verder

uitgebreid met de mogelijkheid tot eliminatie van de

bloeddruk. Oit elimineren gebeurt door middel van

subtractie. Een standaard-bloeddrukperiode wordt van de

flushresponsie afgetrokken. Als standaardperiode wordt die

periode genomen, die het meest gecorreleerd is met het

bloeddruksignaal tijdens het begin van de flushresponsie.

Twee seconden na het begin van de flushresponsie is de

stapresponsie praktisch uit het gemeten signaal verdwenen.

Er wordt nu naar de bloeddrukperiode gezocht, die zo dicht

mogelijk voorbij het einde van de stapresponsie ligt. Oit

wordt de standaard-bloeddrukperiode. Ret is ook mogelijk om

de standaardperiode uit het transducersignaal te halen dat

aan een flush vooraf gaat. In de tijd gezien ligt deze

periode dan minimaal de tijdsduur van de flush verwijderd

van de stapresponsie. Oaar het flushen al gauw meer dan twee

seconden in beslag neemt, is niet voor deze oplossing

gekozen.



61

Gedurende de stapresponsie (ongeveer 2 seconden) en ook nog

twee bloeddrukperioden erna (maximaal 4 seconden bij een

hartslag van 30 per minuut) moet het transducersignaal

overgenomen worden in het ringbuffer. Het elimineren gaat

"\lolgens fig. 4-1 in zijn werk.

a Sla de flushresponsie gedurende zes seconden Ope

b,c,d Een standaardperiode is het deel van de bloeddrukcurve

tussen twee maxima. Als het signaal op het einde stijgend

is, moet er eerst een minimum gevonden worden voordat het

eerste maximum te vinden is. Het detecteren van de extrema

gebeurt in grote lijnen volgens de wijze uit fig. 3-8. Nu is

echter voor de variabele "const" 100 i.p.v. 5 gekozen.

Tevens wordt de responsie van achter naar voor doorlopen.

Waar de 'pointer voorheen verhoogd werd, wordt hij nu

verlaagd en omgekeerd.

e Noteer het adres van het gevonden maximum in tbegin.

f,x Als dit adres binnen de stapresponsie valt, is de

hartslag kleiner dan 30 per minuut. Er zijn te weinig

gegevens voor eliminatie.

~ Als deze stap overgeslagen wordt, dan zullen aile samples

uit de systole als (rand)maxima aangewezen worden.

h Zie d.

i,n Door verandering in de frequentie van de hartslag is het

mogelijk, dat het adres van het maximum binnen de

stapresponsie valt, wat niet de bedoeling is. Aanpassen van

de standaardperiode is nu niet nodig.

j ,k Er is een nieuwe standaardperiode gevonden.

1 Bepaal de momentane bloeddrukperiodetijd.

m Bereken de ruimte, die nog beschikbaar is om de gevonden

standaardperiode op te schuiven.

~ Stop met aanpassen van de standaardperiode, als de

beschikbare ruimte kleiner dan maxmax is.

p,q De grenzen van de standaardperiode zijn eenduidig

bekend.
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a

sla flushresponsie op

~ het signaal stijgend of b

dalend
dalend ? stijgend

zoek minimum
c

een

zoek maximum
d

een

noteer dit adres in tbegin
e

valt dit adres in deeerste 2 se~~
van de responsie

I'J e e ? Ja

zoek het volgende minimum 9 x

zoek het volgende maximum
h

""'It dit adres in eerste 2.se~
van de responsle

Np"" ?1,q

teind=tbegin
j n

tbegin is Iaatste maximum k Cl
adres II

OJ

I +J
E

noteer periodetijd bloeddruk in maxmax '.-i
::J

m H

noteer overgebleven vrije ruimte in
1"1 ; m+", :::t..,..,

0 '.-i

DO UNTIL ruim te < maxmax .-l
OJ
01
Cl

P E

begin=tbegin (ll

'.-i

eind=teind
q +J

ro
c

'.-ir E
'.-i

DO \JHILE begin ~ beginadres van de responsie -'
(ll

s c
bu f ( beg in) =bu f ( beg i n') - bu f ( e i nd ) (ll

(ll

01

begin=begin-1
t

eind=eind-1
u

v ----~nd=tbegin ~
1\1"""" ? ____ Ja

w
eind=teind

fig.4-1 OPZET VOOR HET ELIMINEREN VAN DE BLOEDDRUK



63

r Pas subtractie toe, tot de bloeddruk uit het eerste sample

van de responsie geelimineerd is.

s Bereken de nieuwe waarde van de samples uit de

flushresponsie en de standaardperiode.

t,u Pas de eliminatiepointers aan.

v,w De pointer "eind" wijst steeds een sample uit de

standaardperiode aan. Als de pointer naar het voorste sample

hiervan heeft gewezen, moet opnieuw achteraan begonnen

worden.

Als de resultaten van de simulatie in tabel D./5 uit bijlage

4 vergeleken worden met simulatie 2 en 4, dan blijkt, dat

het schatten van de demping nauwkeuriger is geworden. De

maximale fout buiten het kwaliteitsgebied is 2 %. De fout

in het schatten van de resonantiefrequentie blijft vrijwel

even groot. Eliminatie vermindert de invloed van de

bloeddruk op het schattingsgebeuren. De bloedd(uk

verslechtert dus de kwaliteit bij het schatten van de

dempingsfactor. Dit is in de vorige paragraaf al eerder

opgemerkt. De nauwkeurigheid van het schatten van de

resonantiefrequentie blijft vrijwel constant. Blijkbaar

heeft de bloeddruk hierbij weinig invloed op de fout. De

gevonden maximale fout van 4,2 % is kleiner dan de maximale

samplefout, die bij deze combinatie 5,9 % bedraagt (waarbij

de fout t.g.v. de onnauwkeurigheid in beta voor het gemak

verwaarloosd is).

Opgemerkt dient te worden, dat eliminatie bij deze simulatie

verbetering teweeg brengt. Voorzichtigheid is echter

geboden, daar hiermee niet gegarandeerd wordt, dat dit ook

in werkelijkheid het effect is. Testen onder klinische

omstandigheden zal dit uitwijzen.
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HOOFOSTUK 5 SIMULATIE VAN RET COMPLETE KEETSYSTEEH

Oit hoofdstuk laat enkele resultaten van simulaties zien,

waarbij het schattingsalgorithme met het correctiefilter

gekoppeld is. Oeze opbouw kan gebruikt worden om een indruk

van de te verwachten vervorming te krijgen. Tevens is het

mogelijk om met deze configuratie de invloed van fouten in

de parameters chatting op de weergegeven bloeddruk te

bestuderen.

$ 5.1 DE SIMULATIE-OPZET

BL

Het gesimuleerde meetsysteem is in fig. 5-1 getekend.

RU S 2 , CORRECTIE-...
FIL TER

OEDDRUK KATHETER- I'IEET-
,

I'IANOI'IETER-... + t , T SIGNAAL
SYSTEEI'I

1 n Fn Fb
'I'

I SCHATTER, ...
I
I I

I I ---0
I I 2
I I

I )1
,

J
I
I
I STAPRESP.
---------- Fn en n

fig.5-1 HET COMPLETE GESIMULEEROE MEETSYSTEEM
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Als bloeddruk wordt de reeds bekende gestileerde bloeddruk

genomen. Deze wordt door een tweede orde filter gevoerd, dat

het katheter-manometersysteem dient voor te stellen. Nadat

dit filter zich heeft ingesteld, wordt er eenmalig een

flushresponsie aangeboden. De schakelaar staat in stand 1.

De twee parameters, die in de responsie verscholen zitten,

zijn dezelfde, waarmee het tweede orde filter is ingesteld.

Het schattingsalgorithme doet zijn werk, waarna de

parameters aan het correctiefilter toegevoerd kunnen worden.

Tevens wordt "de schakelaar naar stand 2 overgeschakeld. Het

vervormde signaal wordt door het correctiefilter dusdanig

gecompenseerd, dat het meetsignaal een goed gelijkende

weergave van de bloeddruk zou moe ten zijn.

Het s1mulatieprogramma dient uitgebreid te worden met het

katheter-manometerfilter, het correctiefilter en een

mechanisme, dat de schakelaar bedient.

$5.1.1 HET DIGITALE KATHETER-MANOMETERFILTER

Het katheter-manometerfilter is digitaal gerealiseerd door

discretisering van een analoog filter m.b.v. bilineaire

transformatie. De discrete overdrachtsfunctie D(z) wordt uit

de Laplace getransformeerde overdrachtsfunctie gevonden

volgens

D( z ) = D( s ) Is = 2 z-l
T z+l

5(1 )

Het voordeel van deze transformatiemethode is, dat de

discrete overdrachtsfunctie vrij eenvoudig te berekenen is

en dat er bovendien geen rekening met aliasing gehouden

hoeft te worden.
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Nadeel ervan is, dat de analoge en discrete frequentie-as

niet op elkaar afgebeeld worden. Er geldt:

Q=2/T.tan(w.T/2)

met Q de analoge frequentie en w de discrete. Voor

laagfrequente signalen (bloeddruk) treedt er bijna geen

vervo rmi ng t u sse n Q en wop. Bi j w= 45Hz w0 r d t ere e n

analoge frequentie van 45,3 Hz gevonden.

Wn2
Door 5(1) te substitueren in D(s)= -'!Ir2-.....;;.;;.;.---~2

5 +2.s.Wn.11 +Wn

wordt de uitdrukking voor D(z) gevonden

aO+a1.z-1+a2.Z-2
D(z)= -1 -2bO+b1.z +b2.z

5( 2)

met Wn2
aO=a2=al/ 2=~r:ac

-8 + 2.Wn2-2
bl= T

fac

4 4 11 Wn + Wn2
? -

b 2= T
fac

Door twee toestandsgrootheden Xl en X2 te definieren geldt:

UIT(k) =aO.IN(k) + XI(k-l)

XI(k)::a al.IN(k) - bl.UIT(k)

X2(k) = a2.IN(k) - b2.UIT(k)

+ X2(k-l)
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HET DIGITALE CORRECTIEFILTER

Als correctiefilter is het inversfilter van De Beer

gabruikt. Daar dit filter volgens de impuls invariante

methode (z-transformatie) gerealiseerd is, dient er hier

rekening met aliasing gehouden te worden. De randvoorwaarde

hiervoor luidt: Fs)=20.Fb

$5.1.3 HET WISSELEN TUSSEN SCHATTEN EN CORRIGEREN

Natuurlijk bevat het programma geen schakelaars. Ret

omschakelen uit fig. 5-1 wordt sequentieel als voigt

gesimuleerd.

s tap 1

stap 2

stap 3

stap 4

stap 5

stap 6

stap 7

stap 8

Kies Fn en @.

Stel het katheter-manometerfilter in.

Voer drie bloeddrukperioden door het filter, zodat

dit zeker goed ingesteld is.

Genereer een eenmalige flushresponsie

gesynchroniseerd met de bloeddrukcurve door de

variabele schuif.

Schat uit de responsie Fn en @.

Stel het correctiefilter in met de berekende

waarden.

Reset het katheter-manometerfilter.

Voer de bloeddruk door het katheter-manometer en

·correctiefilter.

De ruis is naar keuze al dan niet aanwezig.
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ENKELE MEETRESULTATEN

In fig. S-2 zijn het meetsignaal en het bloeddruksignaal

weergegeven. De twee curven zijn opgenomen bij @=Ot2 t Fn=20
'" ...Hz t @=Ot20S en Fn=19 t 94 Hz. De curven zijn vrijwel gelijk.

a

\
b

fig.S-2 a: BLOEDDRUK (GESTILEERO) MET FREQUENT IE VAN 1 Hz

EN EEN TOPWAARDE VAN 40 mmHg.

b: GEMETEN S IGNAAL NA CORRECT IE.

De gecorrigeerde curve heeft echter geen scherpe overgangen t

die de orginele curve weI heeft. Verder blijkt t dat het

transducersignaal niet vervormd wordt bij deze gekozen Fn en

@. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn.

1. Het programma (en/of de filters) werkt niet goed.

2. De gekozen combinatie ligt binnen het kwaliteitsgebied en

heeft dus geen correctie nod1g.

3. Het gebru1kte bloeddruksignaal lijkt qua

frequent1espectrum niet op een werkel1jk bloeddruks1gnaal.

Ret is te laag frequent.
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het simulatie programma

Dat het programma juist werkt, is eenvoudig na te gaan.

Hiervoor wordt een sinus als bloeddruksignaal genomen. De

frequentie is nu bekend, dus de versterking-verzwakking van

de twee digitale filters kan exact berekend worden.

bloeddruk=273.sin(2.pi.freq.t) bij Fn=10 Hz en @=O,2.

het katheter-manometerfilter

Voor het tweede orde filter geldt:

Fma x = F n .J1 - 2 • r! I :0 9 , 5 9 Hz

Amax= l/tI@'J. - @4
i

= 2,55 X

waarbij Amax de maximale versterking is en Fmax de

frequentie, waarbij deze optreedt. Door nu de frequentie van

de bloeddruk gelijk aan 9,59 Hz te kiezen, zou het signaal

2,55 keer versterkt moeten worden. Uit de gemeten resultaten

wordt een maximale versterking van 696,12/273=2,55 gevonden,

zie fig.5-3. Uit visuele interpretatie van de resultaten

wordt geconcludeerd, dat de sinus niet vervormd wordt.

het correctiefilter

Het schattingsalgorithme is niet geschikt voor het schatten

van bloeddruksignalen met een frequentie groter dan de

resonantiefrequentie. Door de waarde van de gedetecteerde

extrema te veranderen worden de parameters als voigt
,. ...

bepaald: Fn=9,33 en @=O,211. De overdrachtsfunctie van het

correctiefilter wordt gegeven door:
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2 A 2
tj;:t) +2.:M.11. Wn +Wn

.. 2
Wn

met Wb=2.Wn en w=2.pi.9,59

Aile variabelen zijn bekend. Voor de totale versterking

IT (j w) I gel d t : IT(j w) I= 2, 5 5 x 0,4°9 = 1 , 043 Ge met en w0 r d tee n

totale versterking van 281/273=1,029 Dit wijst er dus op,

dat het programma goed werkt.

$5.2.2 Geen vervorming . het kwaliteitsgebied

Uit fig. 2-6 blijkt, dat de combinatie Fn=20 en @=0,2 binnen

het kwaliteitsgebied van de curve A ligt. Het.is dus

mogelijk, dat de gestileerde bloeddruk een A-curve is en dat

hierdoor geen vervorming optreedt. Verlagen van de

resonantiefrequentie naar 5 Hz zou volgens Schilt (zie

blz.6) een overschatting van 22-27 % geven. Uit de

resultaten van de simulatie bij Fn=5 Hz en @=0,25 blijkt dat

het signaal nu inderdaad vervormd wordt. De waarden gevonden

door Schilt kunnen hier echter niet gesimuleerd worden, daar

het katheter-manometermodel slechts tot 2.Fn=10 Hz geldig

is. Een werkelijk bloeddruksignaal bevat

frequentiecomponenten tot 30 Hz.

$5.2.3 Geen vervorming . een onjuiste bloeddruk

Als de maximale informatiebandbreedte van de gestileerde

bloeddruk vele mal en kleiner dan 30 Hz is, zal hierdoor

weinig tot geen vervorming optreden.
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19. 5-4 zijn de signalen weergegeven voor een

noeksspanning van 1 Hz, die zeker meer hogere

uenties bevat dan de gestileerde bloeddruk.

\
A

B

fig.5-4 A: INGANGSSIGNAAL MET FREQ=1 Hz
&: GESIMULEERO TRANSOUCERSIGNAAL
C: GECQRRIGEERD SIGNAAL

/
C
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COHCLUSIES EN AAHBEVELINGEN

Sammenvattend kan men de volgende conclus1es trekken:

Het schattingsalgorithme, dat in hoge mate steunt op het

fast flush-principe en het schatten van de parameters uit de

extrema van de flushresponsie, levert kwalitatief goede

schattingen (bij simulatie).

Ret bereik van het schattingsalgorithme dient vergroot te

worden. Voor dempingsfactoren groter dan 0,4 is het schatten

van de parameters uit de extrema vrij onnauwkeurig.

Een oplossing hiervoor is het toevoegen van een

schattingsmethode, die de parameters uit een klein deel van

de responsie bepaalt, b.v. de methode van Warburg(l949).

De waarde van de variabelen uit eis-l,2 en 4 moet zodanig

gekozen worden, dat een kompromis tussen kwaliteit en bereik

gevonden wordt.

Door de geschatte parameters op te slaan, is het

schattingsalgorithme ook geschikt om de kwaliteit van de

bloeddrukmeting te bewaken. Uit het verloop van de waarden

is een uitspraak mogelijk over de kwaliteit van het

meetsysteem.

Door het koppelen van het moment van flushen met de fase van

het bloeddruksignaal is de kwaliteit van het schatten van de

parameters te verbeteren.
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De fouten, die bij het schatten gemaakt worden, zijn

kwantiseringsfouten, samplefouten en fouten t.g.v. de

aanwezigheid van ruis (bloeddruk) in de flushresponsie.

Ondanks het feit dat de aanwezigheid van het

bloeddruksignaal de schattingsnauwkeurigheid verslechtert,

heeft geen van de hierboven vermelde fouten een overneersend

karakter.

Voor degene, die zich verder in de hier gepresenteerde

materie wil verdiepen, volgen nu een aantal aanbevelingen:

Test het schattingsalgorithme met werkelijke

bloeddruksignalen, waarbij voldoende geflusht wordt. Let

hierbij op, dat een transducer gebruikt wordt.met zowel een

positief als negatief bereik. De transducer dient een

gevoeligheid te hebben van 5 volt per 300 mmRg om het bereik

van de gebruikte AD-converter optimaal te benutten.

Ret flush-device van het type intraflo levert een bruikbare

flushresponsie. Onderzoek de bruikbaarheid van andere typen

flus n-devices •

Onderzoek de mogelijkheden om het schattingsalgorithme en

het correctiefilter real-time in dezelfde microprocessor

onder te brengen.



75

LITERATUURLIJST

Bart, A.J.M. and E. van Vollenhoven

NAUWKEURIGE BLOEDDRUKMETING MET EEN CATHETER-MANOMETER

SYSTEEM

Ziekenhuistechniek, nr.6, 1985, p.163-165

Beer, R.H.M. de

KWALITEITSBEWAKING VAN INVASIEVE BLOEDDRUKMETINGEN

Afstudeerverslag, Eindhoven, 1984

Brunner, J.M.R., L.J. Krenis, J.M. Kunsman and A.P. Sherman

COMPARISON OF DIRECT AND INDIRECT METHODS OF MEASURING

AKTERIAL BLOOD PRESSURE

Me die a 1. In s t r " vol. 15, 1 98 1, p. 1 1- 2 1

Fry, D.L., F.W. Noble and A.J. Mallos

AN EVALUATION OF MODERN PRESSURE RECORDING SYSTEMS

Circ. Res., vol. 5, 1957, p.40-46

Gabe, I. T •

PRESSURE MEASUREMENT IN EXPERIMENTAL PHYSIOLOGIE

In : "Cardiovascular Fluid dynamics", vol. 1, ed by D.H.

Bergel

Academic Press, London, 1972, p.1l-50

Gardner,. R.M.

DIRECT BLOOD PRESSURE MEASUREMENT-DYNAMIC RESPONSE

REQUIREMENTS

Anesthesiology, vol. 54, 1981, p.227-236



76

Gardner, R.M., H.R. Warner, A.F. Toronto and W.o. Gaisford

CATHETER-FLUSH SYSTEM FOR CONTINUOUS MONITORING OF CENTRAL

ARTERIAL PULS WAVEFORM

J. Appl. Physiol., vol. 29,1970, p.911-913

Ge ddes, L. A.

THE DIRECT AND INDIRECT MEASUREMENT OF BLOOD PRESSURE

Year Book, Chicago, 1970

Golden, J.T.

FORTRAN IV PROGRAMMING AND COMPUTING

Prentice-Hall, 1965

Hansen, A.T.

PRESSURE MEASUREMENT IN THE HUMAN ORGANISM

Acta Physiol. Scand., vol. 19, 1949, supp.68., p.I-227

Ka t z, P.

DIGITAL CONTROL USING MICROPROCESSORS

Prentice-Hall, 1981

Mc Don aid, 0 • A•

BLOOD FLOW IN ARTERIES

Edward Arnold, London, 1960

Nassi, Land B. Schneiderman

FLOWCHART TECHNIQUES FOR STRUCTURED PROGRAMMING

Sigplan Notices of the ACM, vol. 8, nr.8, 1973, p.12-26

Pfennings, J.M.F.G.

MACRO INTERRUPT SERVICE ROUTINE VOOR EEN ANALOOG DIGITAAL

CONVERSIE VAN 1 TOT 16 KANALEN M.B.V. AD-CONVERTER ADAC-I012

Stagerapport, Eindhoven, 1982



77

Plasman, J.L.C. and C.M.M. Timmers

DIRECT MEASUREMENT OF BLOOD PRESSURE BY LIQUID-FILLED

CATHETER MANOMETER SYSTEMS

EUT report 81-E-121, Eindhoven, 1981

Schilt, W.

VERFALSCHUNG VON BLUTDRUCKWERTEN BEl UNZUREICHENDER

ANPASSUNG DES SCHWINGVERHALTENS 1M KATHETER-TRANSDUCER

SYSTEM

Biomedische techniek, vol. 28, 1983, p.112-117

Shapiro, G.G. and L.J. Kravetz

DAMPED AND UNDAMPED FREQUENCY RESPONSES OF UNDERDAMPED

CATHETER MANOMETER SYSTEMS

Am. Heart. J., vol. 80, 1970, p.226-236

Warburg, E.

A METHOD OF DETERMINING THE UNDAMPED NATURAL FREQUENTIE AND

THE DAMPING IN UNDERDAMPED AND SLIGHTLY UNDERDAMPED SYSTEMS

OF ONE DEGREE OF FREEDOM BY MEANS OF A SQUARE WAVE IMPACT.

Acta. Physiol. Scand., vol. 19, 1949,p.344-349

Wijk van Brievingh, R.P. van

MEDISCHE TECHNOLOGIE

Delftse universitaire pers, Delft, 1979



78

,

Bij lage I DE STAPRESPONSIE

Als functie van de tijd zijn de spanningsstap en de

stroomimpuls in fig. A-I getekend. De responsie van beide

verschijnselen wordt berekend door superpositie van de

afzonderlijke responsies.

Ul
Uo

f
1 0 ----n........

r

---..t

---.t·

fig.A-I HET VERLOOP VAN DE SPANNINGSSTAP EN STROOMIMPULS

DE SPANNINGSSTAP

Als de invloed van de bloeddruk buiten beschouwing wordt

gelaten t mag de spanningbron P(t) als een kortsluiting

beschouwd worden. De negatieve spanningsstap is voor te

stellen door de condensator uit fig. A-2 een beginspanning

UO te geven.
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R L

+ + Ur- C----, - - - Uo

P(t) L-

fig.A-2 RESPONSIE OP EEN SPANNINGSSTAP

Er geldt nu :

Ur + Ul + Uc = 0

Ur = LR

Ul = L.(di/dt)

Uc = + ~ fi.dt

I(s)L.s.I(s)+R.I(s) I Cs.

-Uo 1
I(s)= 2 R 1

s +t.SIL.C

t

+h fi(O) .dt =0
o

R
-UO 1 - U·t .

i(t) = L Q (R)i2---, e .sm( m.t)

V~C (2.L)2

_ 1 (R) 2-,
m- L:C - (2.L) 2

di R t n
Uc ="R.i - ~ = UO.e- U· (cos (m.t) + ji=rF,.Sin(Wd.t))

l~

De overgang van schakelaarstand 2 naar 3 veroorzaakt dus een

stapresponsie bij de transducer.

DE STROOM IMPULS

De vorm van de stroomimpuls is in fig. A-3 aangegeven. Nu

geldt :
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Uc (s) =- [/i\ (-*-- /! (R+]'wL) )
]wC

als' &(t) gedefinieerd wordt als een puls met breedte l/h en

hoogte h geld t:

I. =- ex. h
T=- j/h

mi ts

uitwerken van Uc(s) en terugtransformeren levert:

Uc(t)

R-n· t 11
=~.e· (cos (W:l.t)+ 2,.sin(W:l.t))

"h-~

(

De stroomimpuls, veroorzaakt tijdans stand 3, resulteert dus

ook in een stapresponsie b}j de transducer, onder de

voorwaarde dat r-.O. Via andere afleidingen kan bewezen

worden dat een equivalente voorwaarde is : r«Td

De minimale Td wordt gevonden bij Fn=60 en @=O.

Als voorwaarde wordt dan gevonden r «16,6 ms.

fig.A-3 RESPONSIE OP EEN STROOMIMPULS

r--e:R::::r----J~L~---r_.. n ---10

• + Ur- • Ul- + -.J L-
.P(t) Uc
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EEN OVERZICHT VAN NASSI-SCHNEIDERMAN SYMBOLEN

Hieronder worden de overeenkomstige symbolen weergegeven van

de flow-diagram notatie en de Nassi-Schneiderman notatie.

FLOW-DIAGRAM

IPR~SSAI

NASSI-SCHNEIDERMAN

PROCESS
STATEMENT

IFTHENELSE

DOWHILE

ELSE
CLAUSE

THEN
CLAUSE

DO WHILE CONDITION

WHILE
PROCESS



FLOW-DIAGR.AM

DOUNTIL

82

NASSI-SCHNEIDER.MAN

UNTIL
PROCESS

DO UNTIL CONDITION

CASE

1-1
PROCESS

I- 2
PROCESS • • • ,-"

PROCESS
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PROGRAMMALISTING VAN HET SCHATTINGSALGORITHME

De listing van het schattingsalgorithme is verkrijgbaar op

de vakgroep E.M.E van de Technische Hogeschool Eindhoven.
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,.
5C HU IF 13 ASS.FOUT REL.FOUT (%)

0 0,20478 0,00478 2,39
0,1 0,20430 0,00430 2,15
0,2 0,20231 0,00231 1 ,1 6
0,3 0,19862 0,00138 0,69
0,4 0,19807 0,00193 0,97
0, 5 0,19807 0,00193 0,97
0,6 0,19807 0,00193 0,97
0,7 0,19807 0,00193 0,97
0,8 0,19807 0,00193 0,97
0,9 0,19740 0,00260 1 ,30

Fn=20 Hz ,13=0,2

1 0./3 SIMULATIERESULTATEN VAN HET SCHATTEN VAN DE DEMPING 8IJ

EREN VAN HET MOMENT VAN FLUSHEN.
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