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SUMMARY

- 2 - Summary

This report contains two only remotely related parts: the first part deals with the moral

aspects of modern technology and the responsibility of the engineer. Technology became

very successful after introduction of the scientific approach, but the belief in 'science

and technology' as bringers of redemption is a serious threat to non-material values.

Over-emphasizing the need of efficiency leads to 'one-size-fits-all' production: people

have to conform to products with uniformal properties. Furthermore this large-scale

production methods tend to concentrate the power over technology. It is up to the

people to decide wether they want (to develop) a specific technology or not, but the

means for the individual to influence the course of developments are limited.

The engineer is responsible for informing the public and thus giving them insight in

problems and the pros and cons of alternative solutions. The attitude of the engineer

towards technology should be a critical one: not everything that can be made ought to

be made.

The second part of this report deals with a physical model of the lungs. This computer

controlled apparatus is designed to implement various mathematical models of the lungs,

and aimed at the evaluation of bodyplethysmographical techniques. The mechanical beha

viour of the model is analysed and parameter values are determined. The realisation of a

compressible segment in the airways is discussed and preliminary results are presented.

Measurements with fix.ed resistors in the airways both with and without a compressible

segment are discussed and results presented.

A manual to the software -for controlling the lungmodel and for measuring the parame

ters of the lungmodel- is supplied.
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SAMENVATI1NG

- 3 - Samenvatting

Het eerste hoofdstuk van dit verslag is gewijd aan de morele aspecten van moderne tech

nologie. De introductie van de wetenschappelijke methode maakte van techniek technolo

gie, maar het geloof in de verlossing door wetenschap en technologie is een bedreiging

van immateriele waarden in de samenleving. De nadruk op efficiente grootschalige produk

tie leidt tot produkten met uniforme eigenschappen: de mensen passen zich aan de pro

dukten aan. Daarbij wordt de macht over de technologische ontwikkelingen sterk gecon

centreerd. De mensen zullen moeten uitmaken welke technologie ze willen (ontwikkelen)

en welke niet, maar de mogefijkheden voor een individu om invloed uit te oefenen op de

technologische ontwikkelingen zijn zeer beperkt.

Het is de taak van de ingenieur het publiek en de pofitiek te informeren over mogelijke

technologische ontwikkelingen en de consequenties ervan, inclusief de voor- en nadelen

van eventuele alternatieven. De houding van de ingenieur tegenover technologie zal een

kritische moeten zijn: niet alles wat gemaakt kiln worden is ook goed om gemaakt te

worden.

In het tweede gedeelte van dit verslag wordt een fysisch model van de longen beschre

Yen. Dit computerbestuurde model is ontworpen om verschillende mathematische modellen

van de longen te implementeren om Iichaamsplethysmografische technieken te evalueren.

De mechanische eigenschappen van het model worden geanalyseerd en de parameterwaar

den bepaald. Een mogeJijke realisatie van een samendrukbaar segment met een zogenaam

de korte Starling resistor in de luchtwegen wordt besproken en meetresultaten aan een

dergelijk element worden gepresenteerd.

Melingen aan hel longmodel met vaste weerstanden in de luchtwegen zowel met als zon

der een samendrukbaar segment worden gepresenteerd en geanalyseerd. Suggesties voor

verdere metingen en verbeteringen aan het model worden gedaan.

De software voor de aansturing van het longmodel en het meten van de parameters van

het longmodel wordl besproken.
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VOORWOORD

- 4 - Voorwoord

Een voorwoord is vrij ongebruikelijk in een afstudeerverslag, maar ik heb gemeend op

dezt' manier een even ongebruikelijk hoofdstuk in te moeten leiden. Het eerste hoofdstuk

van dit verslag is gewijd aan de ethische aspecten van de moderne technologie, met als

voorheeld de medische techniek. Het staat als zodanig los van het vervolg, hetgeen een

zuiver technisch verslag van mijn afstudeerwerk is.

Het idee om een scriptie over een ethisch onderwerp te schrijven is ontstaan na een

serie colleges van prof.dr.ir. E. Schuurman over de filosofie en ethiek van de techniek.

Deze colleges verhelderden veel van de rol van de techniek in de hedendaagse samenle

ving, maar lieten nog meer vragen onbeantwoord. Het was duidelijk, dat de vragen die de

modernc technologie oproept zeer moeilijk te beantwoordeo zijn.

Om mij verder in de problematiek te kunnen verdiepen, en een formeel kader om deze

studie te scheppen. werd met prof.dr.ir. J.E.W. Beneken overeengekomen, dat een gedeelte

van mijn afstudeerwerk aan dit onderwerp gewijd werd. Ik ben prof.dr. G.A. van der Wal,

ethicus ann de Erasmus Universiteit te Rotterdam, zeer dankbaar voor de begeleiding in

dit ethisch avontuur. De toch beperkte tijd kon niet meer opleveren dan een inventari

satie van hoe er over techniek in het algemeen en medische techniek in het bijzonder

vanuit ethische optiek wordt gedacht, eo een globale stellingname. Het hoofdstuk is voor

mij dan ook nog niet afgesloten.

Dit Iijkt mij ook de geschikte plaats om een woord van dank te richten tot ir. Ton

Verbraak, die in meer dan aileen technisch opzicht een voorbeeld was, waarvan ik veel

heb geleerd. prof.dr.ir. J.E.W. Beneken dank ik voor zijn begeleiding, kritisch commentaar

en bereidheid aan onorthodoxe plannen zijn medewerking te verlenen. Dr. Jan Bogaard wit

ik graag bedanken voor de open deur waarachter waardevolle adviezen kosteloos werden

verstrekt, en de longfunktie-assistentes voor het geduld dat zij opbrachten wanneer expe

rimenten met computer-apparatuur de routine-metingen verstoorden. Ing. Henk Starn wil

ik danken voor de moeite die hij zich getroostte links en rechts vermiste onderdelen bij

mij terug te komen halen.

Verder heb ik veel te danken aan de medewerkers van de Centrale Research Werkplaat

sen, met name van de instrumentendienst. die het longmodel hebben gebouwd en later

gewijzigd. van de glas-afdeling voor last-minute reparaties en van de Automatische Sig

naal Verwerking, die programmatuur ontwikkelen. o.a. voor het longfunktielaboratorium.

De door hen ontwikkelde programma's waren een voorbeeld en de samenwerking was

prettig.
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"Jell glaube. solange uns die Sorgfalt bei de,. Prufung der Riickwirkungen unserer Er:fin

dungen auf das menschliclle Leben nicht ebenso selbstverstiindlich ist. wie die Sorgfalt

beim Experimentieren. sind wir zum Leben im techniscllen Zeitalter nicht reif." (Weizsac

ker, [1957]).

i. Inleiding

In tegenstelltng tot zo' n vijftien jaar geleden worden wetenschap en techniek niet meer

unaniem gezien als zegeningen voor de mensheid. De positivistische houding tegenover de

'meest succesvolle activiteit, ooit door de mensheid ontplooid' heeft, zeer terecht, plaats

gemaakt voor een kritische.

Deze kritiek richt zich niet aileen tegen de wetenschap en de techniek. maar ook tegen

de beoefenaars ervan. Wie -als technicus- deze kritiek serieus neemt zal zich in de on

derliggende problematiek moeten verdiepen. om zijn beroep op een geloofwaardige en

verantwoordelijke wijze uit te kunnen oefenen.

Aan de basis van deze bezinning staat de behoefte 'goed' te handelen. De wetenschap die

zich al een res pectabe I aantal eeuwen met de vraag naar 'het goede handelen' bezighoudt

is de ethiek. niet te verwarren met een bepaald stelsel van normen en waarden dat in

een cultuur inhoud geeft aan de begrippen 'goed' en 'kwaad'. De ethiek bestudeert morele

oordelen, en tracht de daarin vaak impliciet aanwezige systematiek in ethische stelsels

vast te leggen. De ethiek doet uitspraken over fundamentele waarden, interne consistentie

van de morele systemen en de ermee samenhangende mens- maatschappij- en wereldbeel

den. Op deze wijze worden onuitgesproken -vaak zelfs onbewuste- waarde-oordelen on

derwerp van systematische rationele reflectie: wat zijn de achtergronden en consequen

ties, waar Jiggen de grenzen? Het is om deze reden. dat vanuit de ethiek een stroom van

publicaties op gang komI. die de eerder genoemde kritiek op de technologische ontwik

kelingen verdiept en verheldert.

Ais onderwerp heb ik de medische techniek gekozen. deels omdat dit veld al lang mijn

interesse heeft, deels echter omdat op geen terrein de kritiek zich zo heeft toegespitst

op de confrontatie tussen een zich snel ontwikkelende techniek en een samenleving die

niet in staat lijkt deze ontwikkelingen te sturen in de richting die men wenselijk acht.
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Dat juist in de medische sector deze confrontatie zo uitdrukkelijk naar voren komt, is te

verklaren uit de grote waarde die de mens aan het menselijk leven en de gezondheid

toekent. De medische wereJd is ook bij uitstek de plaats waar de vraag naar de ~in van

het menselijk bestaan aan de orde is: de patient wordt geconfronteerd met de kwets

baarheid van zijn leven. Daarnaast speelt de vraag naar zinvol medisch handelen een

belangrijke rol. Deze zinsvragen moeten onderling onderscheiden worden, maar houden

weI onderling verband.

De problematiek aJs zodanig is echter niet beperkt tot de medische wereld:

"De vraag doel zich voor of de wereld van de geneeskundige zorg (mel daarin ook de

paliif/llell) Iliel eell afspiegelill8 laal ziell van eell algemene o/llwikkelillg in de samellle

villg, waarbij we aI/ell sleeds ellger begrensde rol/en vervu/len mel sleeds minder per

soonlijke vrijheid en oll/plooiingsmogelijkheid ell waarbij we ons sleeds onmachliger voe

len om onze wereld Ie begrijpell en in haar olllWikkeling Ie sluren." (Moll. [1979])

In dit hoofdstuk zullen dan ook regelmatig verwante problemen uit andere sectoren van

de samenleving worden aangehaald.

ii. Probleemverkenning

Moderne technologische ontwikkelingen grijpen diep in op het funktioneren van de sa

menleving. Op zeer veel fronten rijzen vragen, ingegeven door nieuwe technische moge

lijkheden, waarop dringend een antwoord gevonden moet worden. De centrale probleemge

bieden zijn (Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving, [1986]):

- de organisatie van de arbeid

- de regulering v.d. voortplanting en de incorperering van toekomstige generaties

- de omgang van mensen met elkaar

- de verdeling van de welvaart

- de beheersing van macht en geweld

Op al deze gebieden worden bestaande instituties bedreigd door technologische ontwik

kelingen, terwijl nieuwe structuren nog niet zijn ontstaan. In dit verband kunnen de

volgende ontwikkelingen genoemd worden:
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automatisering bedreigt bestaande instituties m.b.t. de inkomensverdeling, die immers

is gekoppeld aan arbeid. De arbeids-structuur wordt door de automatisering echter

drastisch gewijzigd. Er is behoefte aan een nieuwe arbeids-ethos.

de pil. in vitro ferilisatie, draagmoederschap en evt. genetische manipulatie zetten

grote druk op bestaande instituties aJs familie en gezin. De scheiding tussen verant

woordelijkheden van ouders en samenleving vervaagt.

communicatietechnieken maken het contact met mensen over grotere afstanden mo

gelijk, maar dit contact wordt onpersoonlijker. Tevens werken deze technieken de

individualisering in de hand. Saamhorigheidsgevoelens en hulpbereidheid nemen af.

vereenzaming en gevoelens van onveiligheid nemen evenredig toe.

de verdeling van welvaart is aan de orde. als blijkt dat nieuwe technieken steeds

kostbaarder worden, en daardoor slechts bereikbaar zijn voor een kJeine groep men

sen. Denk hierbij aan kostbare medische voorzieningen. maar ook aan de groeiende

kloof tussen Noord en Zuid, ,eerste , en 'derde' wereld.

beheersing van macht en geweld staat in onze democratie onder druk, als de moge

Jijkheden van centrale opslag en verwerking van persoonsgegevens toenemen. Daarbij

neemt de complexiteit van de samenJeving drastisch toe. waardoor de besJissingscap

aciteit van de burger in twijfel wordt getrokken.

De maatschappij Iijkt voortdurend achter de technische ontwikkelingen aan te hobbelen.

Enerzijds Iijken de ontwikkelingen zich daardoor autonoom te voltrekken, anderzijds

stapelen de onbeantwoorde vragen zich op. De legitimiteit van de bestaande sociale orde

neemt hierdoor af: gevoelens van onbehagen en onrust nemen toe. De techniek, die zich

als dienaar en weldoener der mensheid opwerpt, gaat het gezicht van de samenleving

bepalen, krijgt meer en meer een overheersend karakter.

iii. Wetenschap en techniek

Techniek. als methode tot inrichting van de natuurlijke omgeving naar de behoeften van

de mens. is veranderd in technologie met de introductie van de wetenschappelijke metho

de. Waar de techniek voorheen ambachtelijk was. waar oplossingen voor unieke en sped

fieke technische problemen werden gezocht. is de technoJogie. gesteund door de weten

schappelijke methode, zich gaan richten op het vinden van algemeen toepasbare oplossin

gen.



- II - Mediscbe techniek eo etbiek

Wetenschappelijke kennis wordt gekenmerkt door een viertal abstracties
l
):

I. De wetenschapper abstraheert uit de samenhang van de realiteit een aspect of fun

ktie (bijv. het fysische, biologische of economische).

2. De wetenschapper ziet af van het concrete, het bijzondere of unieke gegeven. maar

heeft binnen het kader van de eerste funktioneJe abstractie slechts aandacht voor

het aJgemene, het unlversele.

3. Objectiviteit: de wetenschapper steJt wetten op die voor de werkelijkheid gddcn,

d. w.z. die juisl zijll. Het waarhcidsgchalte van deze uitsprakenkan echter laag zijn:

De uitspraak dat de mens een zoogdier is, kan wetenschappelijk juist zijn, maar de

mens kan niet met deze uitspraak gekenmerkt worden -zij gaat voorbij aan de we

zenlijke eigenschappen van de mens- en deze uitspraak is dus maar in beperkte zin

'waar'.

4. Onbaatzuchtigheid: De wetenschapper behoort af te zien van eigen of andermans

baten en interessen. De wetenschap wordt gevoed door nieuwsgierigheid. op zoek

naar theoretische kennisverwerving.

Om tot goede wetenschappelijke resultaten te komen moet de weg van de vier abstracties

bewandeld worden. Deze abstracties reduceren en versnipperen echter duidelijk de wer

kelijkheid. De wetenschapper vervaardigt a.h.w. een plattegrond van de werkelijkheid

(Toulmin) -in tegenstelling tot de opvatting van Popper, die ervan uitgaat dat de weten

schap een vangnet is, waarmee steeds meer van de werkelijkheid gevangen kan worden-.

Naast het feit, dat dus slechts een klein gedeelte van de ervaringswereld in wetenschap

pelijke termen uitgedrukt kan worden, komt de onbaatzuchtigheid van de wetenschapper

de laatste tijd in het geding, als politieke en economische belangen in toenemende mate

het wetenschappelijke onderzoek sturen. De wetenschap is dan duidelijk niet meer waar

denvrij.

Naarmate de specialistische, wetenschappelijke kennis aan invloed wint in de maatschap

pij, raakt het belang van andere vormen van kennis, zoaJs ervarings en geJoofskennis. op

de achtergrond. Vanwege het reductionistische karakter van de wetenschappelijke kennis

gaat dit gepaard met een verarming: menselijke eigenschappen. die zich niet in weten

schappelijke termen Jaten beschrijven komen in de maatschappij onder druk te staal!:

liefde, medeleven en geborgenheid richten zich aile op het unieke, het specifieke.

l) Schuurman. [1985]. p.21-22
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"Hel lechnicisme is de grondhouding van de mens om heel de werkelijkheid nQQr zijn

hand Ie zellen en 0111 alle problemen mel de welenschappelijk-Iecltnisclte belteersing op Ie

lossen." (Sch uurman, [1985]).

Dit technicisme wordt door Schuurman de geestelijke achtergrond van de wetenschappe

Iijk-technische cultuur genoemd. In tegenstelling tot de wijdverbreide opvatting, dat

technologie toegepaste wetenschap is, komt in het begrip technicisme de visie tot uiting,

dat de beheersingsgedachte centraal staat in de technologie, en dat deze gedachte ook de

wetenschap is gaan beheersen. Niet de techniek is verwetenschappelijkt, maar de weten

schap is vertechniseert.

Deze visie opent de deur voor een brede opvatting van het begrip technologie: aile acti

viteiten, die op beheersing gericht zijn kunnen als technologie worden opgevat. In deze

zin spreekt men over gespreks-technieken, organisatie-technieken, etc.

Van dit technicisme gaat een verlossings-belofte uit: de mens zal in staat zijn zichzelf

van aile lijden te verlossen, door een perfekte beheersing van zijn omgeving. Dat is het

doel, waarop de Vooruitgang gericht is. Vanuit deze positivistische grondhouding ten

aanzien van technologie en de produkten ervan is een industriele samenleving opgebouwd.

waarin het streven naar efficientie heeft geleid tot grootschalige maatschappelijke struc

turen. Uiteraard is grootschalige produktie vaak een economische eis: men kan onmogelijk

kJeinschalig auto's of vliegtuigen ontwerpen en produceren. De keerzijde van de groot

schaligheid echter wordt 0.01. door Ivan IIIich belicht in een aantal boeken, aan de hand

van het begrip contraproduktiviteit. Contraproduktiviteit is een gevolg van de overpro

duktie die de consumptiemaatschappij kenmerkt. Het doel, wat met een bepaald produkt

wordt nagestreefd wordt door de overproduktie niet langer meer bereikt, en kan in zijn

tegendeel omslaan. Zo worden auto's geproduceerd om mensen en goederen snel te ver

voeren, maar overmatige produktie leidt tot lange files. waarmee het potentiele nut van

de auto voor een deel teniet wordt gedaan. De contraproduktiviteit is moeilijk te bestrij

den: het wordt gevoed door het geloof dat meer en betere materiele voorzieningen ook

tot een verhoogd welzijn zal leiden: als men dan tot de conclusie komt. dat in bepaalde

gevallen het tegendeel het geval is. ziet men zich geplaatst tegenover grootschalige

maatschappelijke structuren die dank zij hun enorme economische macht ook politiek vele

middelen hebben om hun belangen veilig te stellen.
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Men beseft onvoldoende dat technologie 'slechts' voorwaardenscheppend is: technologie

kan de omgeving dusdanig beheersen. dat een situatie ontstaat waarin de mens zich opti

maal kan ontplooien, maar kan nooit die ontplooiing zelf bewerkstelligen. Daarom zal de

techniek zich moeten richten naar de mens.

v. Technicisme in de gezondheidszorg

Ook in de gezondheidszorg is het technicisme gaan overheersen. In toenemende mate

concentreren artsen zich op de technisch-wetenschappelijke aspecten van hun professie:

de vraag rijst, of het hele medische handelen als technologie opgevat moet worden. De

kritiek op de gezondheidszorg is grotendeels terug te voeren op deze ontwikkeling, waar

bij de arts geen oog meer heeft voor de existentiele crisis die de zieke mens doormaakt.

Dat ook in de gezondheidszorg de vertechnisering tot contraproduktiviteit leidt wordt

door Illich ([1978]) aangetoond. Hij onderscheidt drie vormen van iatrogenese
2

):

I. Klinische iatrogenese: ongewenste gevolgen die een direct gevolg zijn van het me

disch handelen . zoals bijwerkingen van medicijnen.

2. Sociale iatrogenese: sociaal gezien is de rol van patient de enige mogelijkheid

waarop mensen gelegitimeerd hun narigheid kunnen uitdrukken. De arts krijgt in

vloed buiten het medisch veld. denk aan bedrijfskeuringen. Dit verschijnsel wordt

ook wei aangeduid als hospitalisatie van de samenleving.

3. Culturele of structurele iatrogenese: ten gevolge van aile medische ontwikkelingen

is/wordt de mens de verantwoordelijkheid voor het eigen leven, lijden. ziekte en

dood ontnomen. Ziekte en dood worden uit het gemeenschapsleven verwijderd.

Met name de structurele iatrogenese is zeer ernstig: ziekte en dood raken de mens in

zijn diepste wezen: zijn existentie. De omgang met de eigen existentie en sterfelijkheid is

van groot belang voor de zingeving van het eigen bestaan. Voor aandacht voor deze

zijns- en zinsvragen is geen ruimte in een vertechniseerde gezondheidszorg.

2) Iatrogenese: aile negatieve gevolgen die door het medisch handeJen op (kunnen) treden.
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vi. De autonomie van de technische ontwikkeling

Medische teehnjek eo ethjek

Aile kritiek op de technologische ontwikkelingen is vrij zinloos, als deze ontwikkelingen

zich autonoom voltrekken; als de samenleving er geen invloed op uit kan oefenen. Er is

veel onderzoek gedaan naar de factoren. die invloed uitoefenen op de technologische

ontwikkelingen, en dat blijken er heel wat te zijn. In "Technologie als Mensenwerk"

(Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving. [1986]) worden de volgende factoren

opgesomd:

1. Diffuus aanwezige invloeden. macro-niveau:

de immateriele cultuur. waarin sommige waarden en normen domineren. bijv.

snelheid of veiligheid bij de ontwikkeling van auto's

het economische stelsel.

welvaartspeil. produktie-structuur. distributiestelsel

overheidsinvloeden. zoals infrastructuur, algemene wetgeving etc.

2. Directe stimulansen en beperkingen, meso-niveau:

specifieke wetten. zoals veiligheidsvoorschriften. octrooiwetten etc.

overheidsbeleid (wapen-aankopen)

groepen (potentiele) afnemers met hun voorkeuren en eigenschappen (zoals

geografische spreiding)

ondernemingen en financierende instanties met zeer gevarieerde en vaak con

currerende belangen

3. Technische gegevens:

de stand van beschikbare kennis en ervaring

de algemeen gevolgde standaard zoek-processen

de beschikbare technologische trajecten, zoals produktiemethoden

3. Individuele actoren. micro-niveau:

degenen die direct bij de ontwikkeling van nieuwe technologieen betrokken zijn

(onderzoekers. ontwerpers. ondernemers. investeerders. stimulerende overheids

funktionarissen. etc.)

indirect betrokkenen: (potentiele) afnemers. vertegenwoordigers van belangen

groepen (vakbonden. actiegroepen).

In de diskussiepaper wordt verder gesteld. dat deze factoren slechts verschillende niet te

scheiden aspecten van de maatschappelijke werkelijkheid zijn: mensen zijn niet te schei

den van maatschappelijke factoren. Omdat mensen de dragers zijn van de diverse maat-
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schappelijke factoren kunnen mensen ook tot op zekere hoogte invloed op die factoren

uitoefenen. De huidige deterministische visie op de maatschappelijke ontwikkelingen is

volgens het diskussiestuk- wetlicht toe te schrijven aan het feit dat "De maalschappij (.. )

lo ingewikkeld geworden (is) 001 pOlenliifle veraJldcringsprocessen haasl niel Ie doorzien

zijn lOnder een zekere male van sociaal-welenschappelijk inzichl." En natuurlijk is het

zo, dat door individuen steeds minder invloed kan worden uitgeoefend. De concentratie

van de macht, die gepaard gaat met grootschalige produktiemethoden is ook debet aan

het gevoel van onmacht. Desondanks moet de mogelijke sturende werldng die uit kan

gaan van organisaties als actie/pressiegroepen, consumenten- en belangenorganisaties niet

onderschat worden. In dit verband kan worden opgemerkt. dat vanuit de vakbeweging

getracht wordt invloed uit te gaan oefenen op de wijze waarop technologie in de bedrij

yen wordt toegepast, in het beJang van de werknemers. Dit betekent een uitbreiding van

de verantwoordelijkheid van de vakbeweging. die kan leiden tot een mensvriendelijkere

arbeidsplaats.

vii. De verantwoordelijkJleid van de technicus

Ais de vraag naar de verantwoordelijkJleid van de technicus aan de orde komt, keren we

terug naar de ethiek. De Clercq [1980] trekt een parallel tussen de evoluties van de

medische deontologie
3) en de deontologie van de technische beroepen, in het kader van

deze scriptie erg interessant. Ik citeer:

I. de klassieke beroepselhiek werd en wordl gefonnuleerd in lennen van de geslolen

arts-patient relatie en in de vorm van een 'sociale plichlenieer van de ingenieur'

(d. i. plic!llen en rechlen van Zijll posilie binnen hel bedrijf); d. w.Z. de brede maal

schappelijke selling wordl nagenoeg helenwal builen beschouwing gelalen;

2. receote crisisverschijnselen, hel crisisbewuslzijn ell de reeds gevesligde nwalschap

pijkriliek hebben belrekking op de posilie ell de werking van de geneeskunde en de

lechniek in de vcrdae on/Wikkeling van de 'gel7ledicoliseerde sanlellleving' en de

'lechnisch-illdUSlriele beschaving'. De 'ialro-crolie' is in de visie van Illich de 001'-

3) Deontologie: ethische benadering. die stell dat ook de handelingen waarmee men een doel
nastreeft normatieve aspecten kent. Dit tegenover de teleologie. waarin men slechts het
doe! van de handeling in de ethische reflectie betrekt. In de meest extreme vorm is leidt
de deontologische benadering tot leefregels die -ongeacht de gevoJgen- moeten worden
nageleefd. Een extreem teleologische benadering is '!het doel heiligt de middelen".
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zaak vall 'ialro-genese' (Ioellemellde ziekleverwekking van de geneeskunde) , maar hij

ziel dil als slechls eell voorbeeld van cell vee! bredere 'illduslrial Nemesis';

3. de bewuslwording vall de maalschappelijke veraJ1lwoorde!ijkheid waarloe medici ell

lee/I/lici gedwollgell worden dwingl hell er ook loe hun ogenschijnlijke polilieke ell

maalschappelijke neulralildl ell zogenaamde onparlijdigheid op Ie geven, en deze

polilisering Iddl ons 101 een politieke polarisering;

4, ill hel geval van de medici wordl bijzonder klaar wal evenzeer voor de lee/zllici

geldl: de proble/1len van hun deontologie die zij gewend waren en nog sleeds pogen

voor eigell rekenillg ell in eigell behe(!/' Ie bellO/Idelen (de Orde van Geneesherell)

wordell 'gedemocraliseerd', d. w.z. gedefinieerd en ook opgeeisl als een problemaliek

waarin de bevolking in haar geheel betrokken is en die /1Ioel kWlnell meesprekell:

5. een be!angrijke Irend die veld schijnI Ie winllen bij deze herbezinnillg is in de

beidl! gevallen de relalivering en de reduclie. de heroribllering van gelleeskunde ell

lechniek, wal dan onverbrekelijk samellhangl mel een 'a1tematier globaal maat

schappijconcept. maar dil schijnI er vooralsnog niel in Ie kunnen slagen zichze~r Ie

formuleren als een coherel1/ en voldoende operaliolleel Ie makell model.

De Clercq werkt de klassieke beroepsethiek van de ingenieur uit aan de hand van de door

Van Hengel geformuleerde constanten:

I. Het technicistisch ideaal: de ingenieur staat 'objectief tegenover de maatschappij.

2. 'De mens als doelstelling': ingenieurs hebben geen specifieke kennis betreffende de

menselijke en maatschappelijke problemen en denken en spreken erover in zeer

algemene, ongereflecteerde categorieen of cliches die Iicht vervallen in de ideologie

van de heersende klasse.

3. Geringe belangstelling voor de eigen belangenbehartiging van de beroepsgroep.

4. Men hanteert bij voorkeur en a.h.w. spontaan het maatschappelijk 'harmoniemodel':

belangenstrijd wordt verworpen.

5. Negatie van het machtsaspect en beklemtoning van (versluiering door) informatie en

deskundigheid als doorslaggevende factoren van besluitvorming.

6. Gebrek aan een duidelijke maatschappijvisie.

7. Een internationalisme dat voorbij gaat aan nationale tegenstellingen.

Het toenemend bewustzijn van maatschappelijke verantwoordelijk heeft zoals eerder ver

meld geleid tot politiek polarisering: enerzijds is er een groep technici die beseffen, dat
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zij evenals arbeiders in loondienst zijn van de heersende klasse. en dit klasse-bewustzijn

uit zich in een streven naar een socialistische samenleving, waarmee men tracht de macht

over de technische ontwikkelingen in de handen van het vol k te leggen. Hiermee geeft

men echter geen antwoord op de essentiele vraag hoe techniek en wetenschappen op een

menswaardige manier als produktiekracht georganiseerd kunnen worden in een social is

tische maatschappij.

Anderzijds trachten wetenschappers en technici greep te krijgen op de ontwikkelingen

door het verrichten van Technology Assessment (TA) studies: een multidisciplinaire groep

wetenschappers tracht de invloeden van een nieuwe technologie op de maatschappij in te

schatten, en brengt dan advies uit. waarmee de negatieve gevolgen geminimaliseerd kun

nen worden. De systematiek van TA omvat het identificeren van de sectoren van de

maatschappij waarop de nieuwe technologie invloed zal uitoefenen. het analyseren van die

invloed, en het mee-evalueren van alternatieve technologieen. Het doel van TA is vroeg

tijdig betrouwbare informatie te kunnen verschaffen aan beslissingsorganen in het be

drijfsleven of de overheid.

De bezwaren tegen deze aanpak zijn samen te vatten (Tuininga. [1980]):

a. methodologie:

er zijn nog zeer weinig studies uitgevoerd

de sociale wetenschappen geven weinig gekwantificeerde informatie

welke onderwerpen te bestuderen. welke prioriteit

afbakeningsprobleem: welke factoren. grenzen en variabelen

vaak te veel aandacht voor een aspect. bijv. milieu

b. het gebruik ervan:

in hoeverre hebben dit soort analysetechnieken invloed op beleidsvorming

wie deed de assessment. geloofwaardigheid. objectiviteit

nog meer invloed overheid, welke participatieprocedures

c. filosofie:

technocratische aanpak. interdisciplinaire claim. maar opgezet vooral door tech

nologen

ondemocratische deskundologie. welke macht hebben de deskundigen

wordt de opdrachtgever niet naar de mond gepraat ?

Aan deze kritiek kan ik nog toevoegen, dat in deze opzet de invloed van wetenschappe

Iijke kennis op het besluitvormingsproces nog verder toe zal nemen. De reductie die
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inherent is aan deze vorm van kennis (door de abstracties v.d. wetenschap) maakt het

twijfelachtig of deze toename wenselijk is. De neiging van wetenschappers en technici om

de door wetenschap en techniek opgeroepen problemen op een wetenschappelijke, techno

logische wijze op te willen lossen is zeer dubieus:

" ... een schijnbare correctiemogelijkheid van eenzijdig technologische geneeskunde moet

afgewezen wordell: ongewenste efJecten van technologische on/Wikkelingen bestrijdell met

technologie. Te weinig oondadll in de zieken/wizen voor de individualiteit van de patient?

Geen probleem. we breiden de staven uit met psychologen. Te weinig oondacht voor de

stervellde patient? Geen probleem, de internist en chirurg nemen afscheid van de patient.

wallt hij is flU velwezen noo,. eell andere specialist, de stervensbegeleide,.." (Moll. [1979])

Toch is er ook veel voor TA aan te voeren: het getuigt van een groeiend besef van de

maatschappelijke verantwoordelijk.heden van wetenschappers en technici; het is een waar

devolle bron van informatie voor de politieke besluitvorming. Zolang de mogelijkheden

van de TA benadering in het juiste perspektief wordt gezien -d.w.z. als een advies vanuit

wetenschappeJijke kring op in wezen niet-wetenschappelijke vraagstukken- lijkt ze mij

zeer zinvol, en ligt hier een taak voor de ingenieur.

De onvermijdbare vraag is nu hoe de mens in zijn 1'01 van technicus invulling kan geven

aan zijn verantwoordelijkheden in de dagelijkse werksituatie. De mogelijkheden zijn dui

delijk zeer beperkt. daar de rol van de technicus een dienstverlenende is. Het is echter

wei duidelijk, dat de technische ontwikkelingen zich niet autonoom voltrekken, en dat in

dit proces de ingenieur een (machts-)positie inneemt waarvan hij zich nauwelijks bewust

is. Deze positie stelt hem in staat vroegtijdig de mogelijke gevolgen van nieuwe ontwik

kelingen te onderkennen. Het lijkt mij de taak van de wetenschapper en technicus het

publiek tijdig van voldoende begrijpelijke informatie te voorzien om de burger -wat men

thans in de geneeskunde noemt- beslissingsmacht te geven.

Daarnaast is het noodzakelijk dat de ingenieur zich blijvend verdiept in zijn maatschap

pelijke verantwoordelijkheden. Hierin is een taak weggelegd voor het onderwijs. In dit

verband is het dan ook zeer te betreuren. dat de met de herstructurering van het onder

wijs gepaard gaande verzakelijking het aandeel van de maatschappijwetenschappell in het

onderwijspakket onder druk komt te staan.
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De beperkingen om zich in de rol van ingenieur tegen ongewenste technologische ontwik

kelingen te verzetten kunnen worden omzeild. door vanuit een andere maatschappelijke

rol. bijv. als staatsburger. de deskundigheid aan te wenden om invloed op de besluitvor

ming uit te oefenen. Deze benadering leidt dan snel tot een twee-sporen-ethiek: men kan

in de werksituatie op grond van de verpliehtingen van de ingenieur jegens zijn werkgever

bepaalde activiteiten verantwoorden. die men vanuit een andere maatschappelijke rol

veroordeelt. Het lijkt mij zeer de vraag. of men met een dergelijke duale houding gewe

tensconflicten ook op lange termijn kan vermijden.

Een oplossing. die slechts in tijden van grote werkgelegenheid bestaat. is het selecteren

van de werkkring. niet slechts op grond van interesse of carrieremogelijkheden. maar ook

op grond van de aard van de werkzaamheden: wat wordt er van mij verJangd. wie wordt

er beter van. wie wellicht slechter. en minstens even belangrijk: in hoeverre is er in

breng mogelijk over eventuele volgende projecten of opdrachten.

Deze afweging is echter verre van eenvoudig: alJereerst omdat men doorgaans in het

bedrijfsleven niet verlegen zit om mensen die niet 'algemeen inzetbaar' zijn, ten tweede

omdat men vaak bij de acceptatie van een baan onvoldoende zieht heeft op de conse

quenties van de werkzaamheden die men verlangt. ten derde omdat banen die vanuit

moreel oogpunt disputabel zijn vaak juist op andere punten (technisch interessant. moder

ne apparatuur. onafbankelijkheid La.v. technische beslissingen. royaal budget. hoge sala

riering. grote carrierekansen) hoog scoren. En het eigen belang is uiteraard een belang

rijke factor bij het nemen van beslissingen: het is weinig reeel van mensen te verwach

ten dat zij hun eigen positie ondergraven. WeI mag je van mensen verwachten. dat zij

trachten hun eigen belang te doen samenvallen met de belangen van hun medemensen.

De overige hoofdstukken van dit verslag beschrijven een fysisch model van de longen. en

de lezer zal zich wellicht afvragen. hoe dit afstudeerwerk in deze overwegingen ingepast

kan worden. Over het longmodel kan ik kort zijn: het is elders uitvoerig beschreven.

Zoals in technische verslagen gebruikelijk wordt het doel van dit model wat minder uit

gebreid uit de doeken gedaan: het afstudeerwerk wordt ingekaderd in een groter onder

zoek naar de mogelijkheden bepaalde afwijkingen en ziekten van longen en luchtwegen te

kwantiseren. Lb.v. een betere en wellicht snellere diagnose bij patienten. Daarnaast kan

het een bijdrage leveren aan een beter begrip van het funktioneren en mal-funktioneren

van de longen. Het longmodel zou van direct nut voor de patient kunnen zijn. als het
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wordt gebruikt om meetprocedures te ijken, waarvoor reeds plannen bestaan. De metingen

bij patienten worden dan betrouwbaarder.

Treden we wat verdeI' terug, dan zien we het zoveelste diagnostische instrument in ont

wikkeling, bestemd voor een weer kJeinere groep mensen, en daardoor oak vrij duur.

Naast deze directe relativering kan het waarschijnlijk worden geacht. dat betrouwbaarder

meetresultaten de aandacht van de arts oak meer naar deze resultaten zal trekken. waar

door de vertechnisering van de geneeskunde wordt versterk1. Uiteraard is het de verant

woordelijkheid van de arts zijn aandacht op een evenwichtige manier te verdelen over de

overvloed aan voor de diagnose potentieel belangrijke informatie. maar dat ontsJaat de

ingenieur niet van zijn verantwoordelijkheid. De houding van de ingenieur 1.a.v. zijn werk

kan weJ degelijk van invloed zijn op de houding van de arts. Een samenwerking op basis

van specialismen hoeft niet te betekenen. dat men eJkaar slechts op het resultaat van de

specialistische werkzaamheden ter verantwoording roept: een rollenpatroon mag m.L nooit

zo ver worden doorgevoerd dat men meent zich als mens niet meer te hoeven verant

woorden 1.0. v. de medemens. Ook om deze reden ben ik geen voorstander van een twee

sporen-moraliteit.

Concluderend zou ik willen stellen. dat het belangrijk is a//creerSf mells Ie zijll. ell als

mcns illgeniclll~ de belangen van mensen dienen technische belangen te overstijgen. en in

dit opzicht is niet aileen de aard van werkzaamheden maar wellicht meer nog de IlOuding

van ingenieur erg beJangrijk: in die houding kan technologie een menselijk gezicht tonen.

Ret inleidende citaat van c.P. von Weizsiicker uit 1957(!!) kan worden bekrachtigd met de

titel van zijn pas verschenen boekje: "Die Zeit driingt".
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In het longfunktielaboratorium van het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt te Rotterdam

worden diverse grootheden van de longen bij patienten gekwantiseerd t. b. v. van de diag

nose en de evaluatie van de therapie. Het betreft zowel longmechanische grootheden

(drukverschillen, gasstromen en volumina) als grootheden die de diffusie karakteriseren

(partie Ie drukverschillen, diffusie capaciteit).

Belangrijke grootheden uit de longmechanica zijn de luchtwegweerstand en longcomplian

tie. Deze grootheden zijn afgeleid van een zeer eenvoudig model van de longen, zie

fig. I. Ia. Het elektrisch equivalent van dit model is gegeven in fig. I. Jb, waaruit blijkt, dat

de compliantie een capacitief karakter heeft .

R
.

••--Vm

Fig. 1.1 ECn-kompartiment model van de longen.

Patienten met Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen (CARA) hebben meestal

een verhoogde luchtwegweerstand. Tot deze aandoeningen behoren asthma. bronchitis en

longemfyseem. De vaak met deze aandoeningen gepaard gaande ontstekingen geven aanlei

ding tot de vorming van bindweefsel (Iittekens) in de longen, waardoor het longweefsel

mindel' elastisch wordt. en de compJiantie zal afnemen.

Lichaamsplethysmografie. beschreven in hoofdstuk 2. is een methode waarbij men de -over

het longvolume- gemiddelde druk in de longen -tijdens de ademhaling- kan meten {pA(t».

Door geJijktijdig de flow aan de mond te meten cV (t», kan men de momentane weeI'-
m

standswaarde (R(t) =PA(t)Nm(t» bepaJen. Aileen als er sprake is van een lineaire relatie

tussen gemiddelde alveolaire druk en flow aan de mond is er een duidelijke interpretatie
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van de luchtwegweerstand mogelijk, zoals in het eenvoudige model van fig. I. I. omdat dan

R een konstante is.

Helaas blijkt juist bij de pathologische long deze relatie sterk niet-Iineair te zijn. De

afwijkingen duiden op onvolkomenheden van het model. Nu is het enerzijds niet eenvou

dig uit het gemeten tilA-Vm) verband eenduidig een waarde voor R af te leiden I); ander

zijds is de bepaling van een waarde voor R wellicht niet erg zinvol: de curve bevat veel

informatie. die voor het stellen van de diagnose van belang kan zijn. maar die in de

getalwaarde van R niet tot uiting komt.

Om deze reden is getracht modellen te ontwikkelen. die beter in staat zijn het gedrag

van de longen in pathologische omstandigheden te beschrijven. Belangrijke criteria bij het

opstellen van deze modellen zijn:

I. eenvoudige structuur: bevordert begrip en hanteerbaarheid.

2. parameters dienen een fysische/fysiologische interpretatie te hebben; dit om

het stellen van de diagnose te vereenvoudigen en het inzicht in pathologische

processen te verdiepen.

3. parameters dienen op eenvoudige wijze te bepalen zijn, met een nauwkeurigheid

die een diagnose mogelijk maakt. Hierbij dient vooral onderzocht te worden in

hoeverre discriminatie tussen ziektebeelden mogelijk is aan de hand van de

gevonden parameterwaarden.

ad I. behoeft geen nadere toelichting

ad 2. aan dit criterium kan worden voldaan door het model te construeren aan de

hand van de kennis die beschikbaar is over de structuur van de longen en de

erin optredende afwijkingen die kenmerkend zijn voor de diverse aandoeningen.

ad 3. parameterschattingstechnieken maken het mogelijk de parameterwaarden te

vinden uit het gemeten FA-Vm verband. Fig.I.2 toont het principe van deze

methode: de gemeten FA(t) wordt als input voor het model gebruikt. De para

meters van het model worden vervolgens bijgesteld. totdat de output van het

model de gemeten flow aan de mond zo dicht mogelijk benaderd (Verbraak.

[1983]).

I) Men heeft getracht dit te bereiken. door de arbeid te bepalen. verricht tijdens een adem
haling (inspiratie+expiratie) en hieruit een sooft effektieve weerstand (zoals in de elektro
techniek is gedefinieerd) af te leiden (Holland, [1986]).
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Fig_ J.2 Scbatting van long- en luchtwegparameters.

Het fysisch longmodel, dat onderwerp is van dit verslag, is ontwikkeld lob_v. de evaluatie

van de gehele meetprocedure, te weten: mathematisch model, Iichaamsplethysmograaf en

parameterschattingstechnieken_ Voor deze evaJuatie bleek men te willen beschikken over

een 'kunst-long' die zoweJ letterlijk als figuurlijk in staat is de plaats van de patient in

de lichaamsplethysmograaf in te nemen. Met deze 'kunst-long' kan men dan diverse ma

thematische modellen implementeren, en de parameters van deze modellen nauwkeurig

bepalen, c_q_ instellen_ Metingen aan dit fysisch longmodel in de Iichaamsplethysmograaf

moeten dan bruikbare gegevens opleveren over de reproduceerbaarheid, eenduidigheid en

nauwkeurigheid van de meetprocedure_

De afstudeeropdracbt kan worden geformuleerd. aJs bet analytiscb en empirisch bepalen

van de eigenscbappen van bet longmodel. zowel als zelfstandig systeem als in relatie tot

de apparatuur condom de Iicbaamsplethysmograaf. Vervolgens bet doorvoeren van de no

dige modificaties. en tenslotte een aanvang maken met bet evalueren van de diverse

mathematiscbe modeUen in combinatie met de parameterscbattingstechnielten.

Daarbij kon worden gebruik gemaakt van de voor de lichaamsplethysmograaf ontwikkelde

software voor het sampelen en analyseren van de signalen van de Iichaamsplethysmograaf.
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Foto I: Procfpersoon in de licbaamsplctbysmograaf.
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2. LICHAAMSPLETHYSMOGRAFIE

- 26 - Lichaamsplethysmografie

De lichaamsplethysmograaf is een luchtdichte kast. groot genoeg om er een persoon in te

laten plaatsnemen (zie foto I). De persoon zit in de kast en ademt door een pijp. waar

aan een pneumotachograaf is bevestigd om de flow aan de mond te kunnen meten. en

ademt in een dunne plastic zak. waardoor de zgn. BTPS condities gehandhaaft kunnen

worden. Dit houdt in: temperatuur. -gemiddelde- druk en vochtigheidsgraad gelijk aan die

van de longen. Het handhaven van deze condities voorkomt omrekeningsproblemen.

Verder bevindt zich in de pijp een klep waarmee de flow kan worden onderbroken en een

druksensor. waarmee de druk aan de mond kan worden gemeten.

Een normale meting in de Iichaamsplethysmograaf is in drie gebieden opgedeeld:

I. Normale ademhaling bij geopende klep (in de plastic zak: BTPS-condities).

Bij deze meting worden de volgende signalen opgenomen:

I. Boxdruk (druk in de Iichaamsplethysmograaf)

2. Flow aan de mond

3. Temperatuur

2. •Ademen' tegen een gesloten klep.

De volgende signalen worden opgenomen:

I. Boxdruk

2. Monddruk

3. Flow aan de mond

4. Temperatuur

3. Maximale ademhaling bij geopende klep (rechtstreeks in box).

Dezelfde signalen als bij de normale ademhaling worden opgenomen.

Analyse van de signalen levert een groot aantal parameters van de longen van de persoon

in de Iichaamsplethysmograaf.

2. I. .Ademen' tegen gesloten klep

Indien de klep gesloten is. is er geen netto flow in de luchtwegen (de flowmeter signa

leert eventuele lekkages). en bevindt zich een bepaalde hoeveelheid lucht in de longen en

in de kast. De druk. zowel in de longen als in de kast is bij het sluiten van de klep
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(eind-expiratoir) ongeveer atmosferisch (P ). De persoon wordt gevraagd nu rustig
atm

tegen de gesloten kJep te 'ademen'. Hierdoor zal de druk in de longen (=druk aan de

mond) veranderen, en als gevolg van de compressie/decompressie ook het volume van de

longen.

Omdat ook de lucht in de kast is opgesloten, zal een compressie van de lucht in de lon

gen resulteren in een decompressie van de lucht in de kast en vice-versa:

(2.1)

Hierdoor zal ook de druk in de kast veranderen. We veronderstellen de compressie in de

longen isothermisch, zodat de wet van Boyle-Mariotte geldt:

(2.2)

De compressie van de lucht in de kast daarentegen geschiedt zo goed als adiabatisch,

zodat de wet van Poisson geldt:

6P
b

6V
b

-p- = - 1,4 . V
b b

De volgende grootheden zijn bekend:

6P : gemeten aan de mondm
6Pb : gemeten

Vb : eerder bepaald

De te berekenen grootheid is VL'

Herschrijven van de vergelijkingen 2.2 en 2.3 levert:

6Pm
6VL = - -p- . VL

m

(2.3)

Toepassing van vergelijking 2.1 levert (met P =Pb=P t ):
m am

(2.4)

Met deze formule kan het longvolume berekend worden. We zien in deze formule tevens,

dat bij een normale ademhaling de verhouding tussen de boxdruk en de alveolaire druk

afhankelijk is van het longvolume, mits we ervan uit mogen gaan, dat aile compressie in
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de alveoli plaatsvindt. Omdat de hoeveelheid lucht in de longen vele malen groter is dan

die in de luchtwegen is aan deze voorwaarde doorgaans voldaan (zie ook hfst 3.1: de

structuur van de longen).

Door nu de gemeten flow aan de mond bij geopende k.Iep voortdurend te integreren kan

op ieder tijdstip het alveolair volume worden berekend. Ais nu ook gelijktijdig de druk in

de kast wordt gemeten. kan m.b.v. 2.4 de alveolaire druk worden berekend. als funktie

van de tijd. Dit wordt gedaan in het gebied:

2.2. Normale adem haling bi; geopende k.Iep

Bij geopende k.Iep ademt de persoon vrij in de dunne plastic zak. De flow aan de mond

wordt gemeten, en door integratie kan het momentaan volume berekend worden. gegeven

het volume bij de ademhaling tegen de gesloten klep. De boxdruk wordt gemeten en

m.b.v. 2.4 wordt de alveolaire druk berekend.

De helling van de P I -V curve kan worden ge'interpreteerd als de luchtwegweerstand.
av

Indien geen Iineair verband tussen alveolaire druk en flow aan de mond bestaat is de

interpretatie lastiger. De vorm van de curve geeft de ervaren fysioloog of longarts dan

echter veel informatie over de toestand van de longen en luchtwegen.

2.3. Maximale ademhaling bij geopende klep

Ter afsluiting van de meting in de lichaamsplethysmograaf wordt de persoon gevraagd

maximaal in en uit te ademen. Door de flow te integreren kan m.b.v. het bekende volume

bij het ademen tegen de k.Iep een aantal grootheden uit de longfysiologie worden bepaald.

zoals Reserve Volume. Expiratoir Reserve Volume, Totale Long Capaciteit en Vitale Ca

paciteit.

Bij al deze metingen wordt de momentane temperatuur van het ademgas opgenomen. om

te kunnen corrigeren voor storende temperatuurinvloeden.

In de volgende figuren zijn typische signaalvormen weergegeven. alsmede het resultaat

van de analyse, van een normale proefpersoon. Fig. 2.1 toont de ruwe signalen en fig.2.2

de geintegreerde flow.
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In figuur 2.3 wordt het resultaat weergegeven van de bepaliog van het longvolume bij

ademen tegen de kJep uit de helling van de Pb-Pm curve. Deze bepaling geschiedt volgens

twee methoden:

1. links is het resultaat van Iineaire regressie weergegeven

2. rechts is tweemaal het resultaat van de histogram-methode weergegeven. Deze

methode komt in het kort Deer op het zoeken van een lijn door de gemeten

puntenwolk, waar de meeste punten op liggen. Deze methode is tweemaal uitge

voerd: eenmaal zonder, en eenmaal met driftcorrectie. Deze methode is namelijk

zeer gevoelig voor drift in de 'boxdruk' tijdens de manoeuvre. De metingen met

het longmodel tonen een aantal malen spectaculaire verschillen aan tussen

ongecorrigeerde en gecorrigeerde bepaling.

In figuur 2.4 zijn de histogrammen zowel ongecorrigeerd als gecorrigeerd weergegeven.

Ret histogram is als voigt opgebouwd:

In de puntenwolk wordt 55 maal een Iijn geprojecteerd. De getallen links naast het

histogram nummeren de verschillende hoeken die deze lijnen maken met de horizon

tale as (vgl. fig.2.3). Voor iedere Iijn wordt nu voor ieder punt van de puntenwolk

de (horizontale) afstand tot die lijn bepaald, en van deze afstanden wordt een his

togram getekend, m.a.w. in horizontale richting is de afstand van punt tot Iijn uit

gezet, in verticale richting is het aan/al punten op een bepaalde afstand tot de Iijn

uitgezet: hoe hoger deze waarde, hoe meer punten op die bepaalde afstand. De hoek

waarbij het maximum aantal punten op een bepaalde afstand wordt gevonden geeft

een schatting van de hoek die het Iineaire verband tussen de grootheden kenmerkt.

Ret kJeinere histogram rechtsonder is verkregen met 10 maal kJeinere stapjes. rond

om de beste hoek. gevonden in het groffere histogram. Het maximum van deze his

togram wordt als beste hoek gepresenteerd. Ret aantal punten dat op deze geprojec

teerde lijn vaJt geeft een maat voor de lineariteit en/of ruis op de signalen.

Ret voordeel van deze methode boven de lineaire regressie-methode, is de ongevoe

Iigheid voor (asymetrische) artefacten op het signaal. Nadeel is de grote gevoelig

heid voor drift.

De resultaten van beide analyse-methoden wordt gepresenteerd. en het is aan de long

funktie-assistent(e) om -eventueel gesteund door de plot van de ruwe signalen en van het

histogram- te kiezen van welke methode het beste resultaat wordt verwacht.

Fig. 2.5 tenslotte toont de berekende alveolaire druk tegen de flow.
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Fig. 2.1 Ruwe signalen.

In deze figuur (2.1) zijn van boven naar benedenweergegeven: de monddruk (alleen tijdens

het ademen tegen de klep) de temperatuur (gemeten bij de flowkop aan de mond) de

compressie van de lucht in de lichaamsplethysmograaf (-6Vb) en tenslotte de flow aan de

mond. We herkennen duidelijk de drie verschillende gebieden van de meting.

De compressie van de lucht is evenredig met 6Pb volgens (2.3).
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3. HET CONCEPTUELE LONGMODEL

- 34 - Het conceptuele longmodel

De structuur van de longen is uitermate complex, en het zal geen eenvoudige zaak zijn

een -noodzakelijkerwijs drastisch vereenvoudigd- model te vinden, dat het gedrag van de

longen op bevredigende wijze beschrijft.

3.1. Structuur van de longen

In de longen vinden we, gaande vanaf de mond, een zich binair vertakkende bronchiaal

boom. Takken die zijn ontstaan na n-1 vertak.k.ingen maken deel uit van generatie n. Het

aantal takken van generatie n is dan (ongeveer) 2(n-I). De bronchiaalboom mondt na 23

generaties uit in de alveoli. Ongeveer 95% van het longvolume bevindt zich in de 8.10
6

alveoli, waar de gaswisseling plaatsvindt.

Fig.3.1 geeft een overzicht van de opbouw van de bronchiaalboom. De figuur toont, dat

met toenemend generatiegetal het aantal parallelle buisjes toeneemt, de doorsnede van

ieder buisje afneemt, maar de som van de doorsnedes van een generatie toeneemt. Dat

betekent, dat de weerstand voor de luchtstroom in de lagere luchtwegen zal afnemen,

evenals de stroomsnelheid. Tevens toont de figuur, dat aileen de hogere luchtwegen met

kraakbeen zijn verstevigd. De lagere luchtwegen zijn ingebed in het longweefsel en heb

ben elastische wanden. Ze kunnen worden samengedrukt. Zoals reeds in de inleiding ge

steld is de luchtwegweerstand een belangrijke grootheid in de longmechanika. Voor het

bepalen van deze weerstand is het van belang de aard van de stroming in de luchtwegen

te beschouwen. We onderscheiden laminaire en turbulente stroming (Dubois, [1963]).

Laminaire stroming in een starre pijp wordt beschreven door Poiseuille's formule:

8. tl. L
4n.r

v (3.1)

Waarin: PI = druk instroomopening [Pal

P
2

= druk uitstroomopening [Pal
3

V = stroomsterkte flu'idum (flow) [m Is]

tl = viscositeit flu'idum [Pa.s]

L = lengte pijp [m]

r = straal pijp [m]
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Voor turbulente stroming door een starre pijp geldt (Dubois, [1963]):

L. L V· 2
25'

4. n . r
(3.2)

Waarin: L = wrijvingsfactor

overige symbolen: zie boven

2 2
[Pa.s 1m ]

De aard van de stroming kan worden bepaald aan de hand van het Reynoldsgetal, gede

finieerd als:

R
p.v.d (3.3)e n

Waarin: Re = Reynoldsgetal

v = lineaire stroomsnelheid flu'idum [m/s]

d = diameter pijp [m]

= dichtheid flu'idum 3p [kg/m ]

n = viscositeit flu"idum [Pa.s]

Als het Reynoldsgetal groter is dan 2000 zal de stroming turbulent zijn. Beschouwen we

nu fig.3.2, waarin voor een aantal generaties het Reynoldsgetal is gegeven bij resp. rus

tig, snel en maximaal ademen, dan zien we dat zowel laminaire als turbulente stroming

optreedt in de bronchiaalboom: in de lagere luchtwegen vinden we laminaire stroming; in

de hogere luchtwegen wordt de stroming turbulent.

Fig.3.3 toont schematisch de longen en de drukken in de longen. De longen worden omge

yen door een dubbel vlies. Het vlies is aan een zijde aan de longen verkleefd keert dan

over zichzelf terug. Deze zijde is met de borstkas vergroeid. De ruimte tussen deze vi ie

zen, de pleurale ruimte. is gevuld met vloeistof. Dankzij deze vloeistof kunnen long en

borstkas praktisch wrijvingsloos ten opzichte van elkaar verschuiven. Tevens zorgt deze

vloeistof voor een mechanische koppeling tussen de borstkas en longen.

Het longweefsel is elastisch, en wordt door een onderdruk in de pleurale ruimte tegen de

borstkas aangezogen, d.w.z. het longweefsel is uitgerekt.
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De onderdruk in de pleuraJe ruimte compenseert de door het longweefseJ uitgeoefende naar

binnen gerichte kracht, de zgn. longretractiekracht. Het drukverschil over de longwand,

gevolg van de longretractiekracht. wordt aangeduid met PL' en is afhankeJijk van het long

volume. Deze afhankelijkheid heeft het karakter van een capaciteit. en wordt ook long-com

pliantie genoemd.

Fig. 3.3 Schematische voorstelling van de longen (overgenomen van Deller [1984]).
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3.2. Ret seriele longmodel

- 39 - Het mnceptuele longmodel

In een serieel longmodel worden parallelle structuren door een element gerepresenteerd

(lumped element). Aan de hand van voorgaande -summiere- beschrijving van delongen

kunnen we dan de volgende driedeling maken.

I. Alveolaire ruimte.

Ret door de alveoli omsloten volume wordt door een kompartiment voorgesteld. De

druk in deze ruimte duiden we aan met PA'

2. De luchtwegen.

Een pijp, onderverdeeld in grote en kJeine luchtwegen, gescheiden door een samen

drukbaar element, waarop nog uitgebreid zal worden ingegaan.

3. De pleurale ruimte.

De met vloeistof gevulde ruimte tussen borstkas en longen. De druk in deze ruimte

wordt aangeduidt met Ppi'

Fig,3.4 toont schematisch dit model van Golden [1973].

Fig. 3.4 Serieel Jongmodel (naar Golden. [1973]).
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3.3. Mathematische beschrijving

-40- Bet conceptuele longmodel

Voor dit model kunnen m.b.v. de wetten van Kirchoff de volgende vergelijk1ngen worden

opgesteld (Verbraak. [1983]):

.
PL - Ptm + ~s.Va 0

Pt + P 1 + (R + K1 + K2· Iv I).v = 0m p c m m

Verder geldt:

(3.4)

(3.5)

PL,FRC + (3.6)

: compliantie van de long [l/kPa]

: factoren uit Rohrer's vgl. (3.7) [kPa]

: drukverschil over de wand van de long [kPa]

: waarde van PL bij residuaal volume (begin van inspiratie, t = 0)

: druk in de pleurale ruimte (=drukverschil over de thorax-wand)

: drukverschil over de wand van het samendrukbaar segment

C

K I• K2
PL

PL,FRC
P

pl
P

tm
R

c
Rs
V

a
V

m

: weerstand samendrukbaar element

: weerstand lagere luchtwegen

: alveolaire volume-verandering dV Idt
a

: volume-flow aan de mond

[kPa.s/l]

[kPa.s/l)

[lis]

[lis]

[kPa]

[kPa]

[kPa]

R staat model voor de lagere luchtwegen. waar we laminaire stroming aantreffen.
s

De parameters K I en K
2

bepalen de weerstand van de hogere luchtwegen, waar zowel

laminaire als turbulente stroming optreedt. Hier geldt bij benadering Rohrer's vergelijk

ing:

(3.7)

R is de weerstand van de samendrukbare luchtwegen. Deze weerstand is niet Iineair, enc
wordt afhankelijk gesteld van het volume van het segment. Dit segment is verantwoor-

delijk voor de expiratoire flowbegrenzing. Bij krachtige expiratie zal flowbegrenzing op-
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treden in de bronchiaalboom als gevolg van samengedrukte luchtwegen. Dit verschijnsel

laat zich als voigt begrijpen (zie fig.3.5):

In de statische situatie 01 =0) zal de druk in de pleurale ruimte als gevolg van de long-
m

retractiekracht (PL) negatief zijn ten opzichte van de atmosferische druk. die bij nulflow

ook in de bronchiaalboom heerst. Dit positieve drukverschil over de wand van de elas

tische luchtwegen (P
tm

) houdt deze open.

Bij inspiratie zullen de de spieren van borstkas en middenrif de druk in de pleurale ruim

te verlagen.

mouth
--- -- - - - ----- - ----- --- iji"rways

- - - -'1fiorax
r---------------~---------

--------------- Equal Pressure Point
I
I
I
I
I
I
I

•

Pressure

Fig.3.5 Principe van bet Equal Pressure Point (EPp).
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Volgens:

PA = Pp1 + PL (3.8)

zal dan ook de druk in de alveolaire ruimte dalen. Het aldus ontstane drukverschil zorgt

voor een instroom van lucht, en een drukval in de bronchiaalboom van mond naar de

alveoli. De druk in de bronchiaalboom is dus overal groter dan in de alveoli, de transmu

rale druk is dan evenredig groter, en de bronchi worden verder opengedrukt.

Bij expiratie echter zullen de ademhaling-spieren de druk in de pleurale ruimte verhogen.

Volgens (3.8) zal de druk in de alveolaire ruimte stijgen. Het drukverschil tussen alveo

laire ruimte en mond zorgt voor een uitstroom van lucht, en een drukval in de bronchi

aalboom, van alveoli naar de mond.

Bij een krachtige expiratie kan PpI positief worden -afhankelijk van de waarde van P
L

en

de door de ademhalingsspieren op de pleurale ruimte uitgeoefende druk-, en dit betekent

dat er een punt in de bronchiaalboom is, waar de transmurale druk (P
tm

) nul is. Dit punt

wordt het Equal Pressure Point (EPP) genoemd. Aan de mond-zijde van het E.P.P. is P
tm

negatief, en zal de elastische luchtweg worden dichtgedrukt. De weerstand neemt fors

toe, en er treedt f10wbegrenzing op.

De plaats van het E.P.P in de luchtwegen is afhankelijk van de waarden van PL en PA

en de weerstandsverdeling in de luchtwegen.

De samendrukbare luchtwegen worden gemodelleerd met een element dat voldoet aan de

volgende vergelij ki ngen:

(3.9)

(3.10)- Y ).d"'[
a

y2
co

y2
c

t
= Y + J(V

co "'[=0 m

R
co

Y (t)c

Rc

(3.11)
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De relatie voor R is gebaseerd op de aanname van laminaire stroming door het samen
c

drukbare segment. Volgens (3.1) geldt dan:

Met:

voIgt:

P P 8. n· L
1 - 2 = 4

Tt.r

2V = L. Tt. rc

Vm (3.12)

(3.13)

(3.14)
3

8. n· Tt • L V
V2 m

c

waarmee de evenredigheid van R met V -2 is aangetoond, mits kan worden aangenomen,
c c

dat de buis gelijkmatig over heel de lengte dichtklapt.

De impliciete funktie f(Vc,PL) geeft aan, dat bet volume van het samendrukbaar element

wordt bepaald door de transmurale druk, een verband dat is afgeleid van de zgn. Tube

Law. Deze Tube Law beschrijft het verband tussen de doorsnede van een oneindig lange

f1exibele buis als funktie van P
tm

, bij nul-flow.

Ais de buis voldoende lang is om randverschijnselen te kunnen verwaarlozen, dan kan de

Tube Law met (3.13) geschreven worden als funktie van V
c

' P
L

is in deze funktie een

parameter, omdat de elastische eigenschappen van de luchtwegen afhangen van de eigen

schappen van het hen omringende longweefsel (wat in PL tot uitdrukking komt). In

hoofdstuk 4.5 zal nader worden ingegaan op theoretische en experimentele reultaten van

onderzoek aan een dergelijk element.

am tot deze vergelijkingen te komen zijn een aantal aannamen gedaan, die als voigt

kunnen worden samengevat:

I. de stroming door het element is laminair.

2. de buis klapt over de gehele lengte gelijkmatig samen, d.w.z.:

1. randverschijnselen a.g.v. de inklemming zijn verwaarloosbaar,

2. de drukval over de buis (Ieidend tot verschillen in de locale transmurale druk)

heeft geen invloed op de samenklapvorm, zodat ook:

3. het volume (en dus ook de weerstand) van de buis kan worden berekend aan de
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3.

hand van de locale transmurale druk op een willekeurige plaats (hier aan de

ingang van het samendrukbaar segment, zie fig.3.4).

de impliciete funktie P = f(V ,P
L

) is een-eenduidig, wat 0.01. inhoudt dat de buis
tm c

geen 'vormgeheugen' mag bezitten.

Deze voorwaarden zijn hier samengevat, omdat zaJ blijken dat aan deze voorwaarden niet

gelijktijdig kan worden voldaan in de experimenteJe situatie. Het gedrag van een fysisch

realiseerbaar element zal dan ook complexer zijn, dan door bovenstaande vergelijkingen

wordt gesuggereerd.

3.4. Het elektrisch eguivalent

Van het conceptuele longmodel kan nu een elektrisch equivalent gegeven worden (zie fig.

3.6). Vanwege de verwarrende symboolovereenkomst tussen elektrische spanning en volume

zijn de grootheden uit het pneumatische domein in de figuur gebruikt.

Het mag duidelijk zijn dal de componenten in dit schema niet aile de Iineaire relaties

tussen flow en druk (stroom en spanning) hebben als de elektrische symbolen suggereren .

+

~r'

.
\1M

Fig. 3.6 Elektrisch equivalent van bet model van Golden.
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FolD 2: Ret fysisch longmodei.
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Foto 2 op de vorige pagina toont het fysisch longmodel. Het longmodel staat -op rails

geparkeerd op een verrijdbaar rack, waarin ook de besturingselektronika is ondergebracht

(onder). Het model kan over deze rails in de lichaamsplethysmograaf worden gereden,

waarin voor dit doel dan de zitting -voor de patient- wordt vervangen door een plaat

waarop ook rails is aangebracht. Het model wordt dan door de -op de foto duidelijk

zichtbare- witte en zwarte kabel met de besturingselektronika verbonden. Het grootste

gedeelte van de luchtwegen is op deze foto niet zichtbaar, maar komt later in detail aan

de orde.

Het longmodel wordt door een zelfstandig pdp-II systeem aangestuurd, en in figuur 4.1 is

schematisch weergegeven. hoe het geheel longmodel met besturing/lichaamsplethysmograaf

met opnameapparatuur er uit komt te zien.

D D

Fig. 4.1 Lichaamsplethysmograaf+opnameapparatuur en longmodel+ besturing.
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De volgende pagina (fig.4.2) toont het fysisch longmodel schematisch.

Wat direkt opvalt is de aanwezigheid van twee 'Iongbalgen', wat wijst op een uitbreiding

van het conceptuele model (fig.3.4). Deze uitbreiding maakt het mogelijk ook de effecten

van ongelijkmatige ademhaling (veroorzaakt door ongelijke weerstanden in de luchtwegen

van beide longhelften en/of ongelijke complianties van de longhelften) te simuleren.

De overige componenten van het model zijn:

I. pdp 11 microcomputer met 16 kanaals AiD-, 2 kanaals D/A-converter. De computer

heeft voor lokale opslag twee Slh inch floppy-drives, maar kan ook worden aangeslo

ten op een 'host-pdp II', met een achtergrondgeheugen van ca. 10 Mb, en waaraan

ook een aantal printers zijn gekoppeld. De pdp 11 stuurt middels de D/A converter

het model aan, en kan gelijktijdig de beweging van de balgen bewaken, door de

posities van de balgen middels de AiD converter in te lezen.

2. Filters en versterkers, geplaatst tussen de A/D-D/A-converter en de besturingselek

tronika onderdrukken hinderlijke stoorsignalen.

3. Regel- en beveiligings-elektronika. Dit blok bevat o.a. de aansturings-elektronika

(servo-controller) van de DC-motor, die het model aandrijft (zie ook foto 3).

4. DC-motor.

5. Kogelomloopspindel, zet de draaiende beweging van de motor-as om in een verticale

beweging van de onderbalg.

6. Onderbalg. Deze Teflon-balg sluit de onderkant van de verticaal geplaatste plexigla

zen cilinder af. De balg wordt aangedreven door de motor, waardoor lucht uit de

longbalgen kan worden gedreven, en simuleert daarmee het gezamenlijke effect van

borstkas en middenrif bij de menselijke ademhaling.

7. Plexiglazen cilinder, met een mengsel van water en alcohol gevuld, staat model voor

de -onbeweeglijke- borstkas. De onderkant van de cilinder wordt door de onderbalg

afgesloten. Op de bovenkant is een plaat gemonteerd, waarin een zesta! gaten zijn

gemaakt. Vier gaten komen in de aan de bovenplaat gemonteerde longbalgen uit.

Twee van deze gaten hebben een diameter van 3 em, en vormen de uit-/instroom

openingen van de longbalgen. De andere twee hebben een veel kJeinere diameter. en

zijn bedoeld om rechtstreeks de druk in de balgen te kunnen meten. Het vijfde

verbindt het samendrukbaar element met de inhoud van de cilinder en het zesde is

aangebracht om de druk in de 'pleurale ruimte' te kunnen meten.
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®
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Het fysisch longmodel

Fig. 4.2 Schematiscbe voorstelling van bet fysiscb longmodel.
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Foto 3: BesturingselektrOnika.

lIet (ysisch longrnocJe'

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j

j
j



Een Fysisch Longmodel - 50 - Het fysisch longmodel

8. Linker longbalg, is aan de bovenplaat gemonteerd, en hangt in de plexiglazen cilin

der. De balg is uit een massief blok Teflon gesneden.

9. Rechter longbaJg, identiek aan linker longbalg.

10. Geleide-stangen, zorgen ervoor, dat de longbalgen aileen in verticale richting kun

nen bewegen. Hierdoor is het mogelijk de inhoud van de balgen te bepalen aan de

hand van de positie van de lopertjes, die aan de geleidestangen zijn gemonteerd en

samen met vast opgestelde koolstofbanen lineaire potentiometers vormen. Daarnaast

kunnen de longbalgen stijver worden gemaakt door veren te spannen tussen de ge

leidestangen en de bovenplaat. Tevens is het mogelijk een der balgen vast te zetten.

door de geleidestang te blokkeren.

II. Lineaire potentiometers, geven een signaal dat evenredig is met het volume van een

longbalg. Wordt naast naast het real-time volgen van de longvolumina gebruikt om

de balgen Ie beveiligen.

12. Luchtwegen. in detail afgebeeld op foto 4, zijn -gaande van de 'Iongbalgen'- achter

eenvolgens Ie herkennen:

I . de naar voren buigende plexiglazen pijpen leidend naar

2. de weerstanden in de 'Iagere' luchtwegen,

3. het samenstroomsluk -waarin de onder- en overdrukkJeppen zijn aangebracht-.

4. het samendrukbaar element -met de zijaansluiting die terug te volgen is naar

de met water gevulde cilinder-.

Niet zichtbaar op de foto bevinden zich onder het samendrukbare element:

5. de f1ow-kop voor meting van de luchtstroom aan de 'mond' en tot slot,

6. de kJep voor afsluiting van de luchtwegen.

De kJep 'aan de mond' is nodig voor het bepalen van het longvolume. Er wordt dan

tegen een gesloten klep 'geademd'. De flow is dan nul, zodat de monddruk gelijk is

aan de alveolaire druk. Uit de compressie van de lucht (6V) en de verandering van

de monddruk (6P) kan het volume worden bepaald (zie hfst 2). De kJep wordt door

de computer bestuurd.
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Foto 4: De 'Iuchtwegen' met samendrukbaar segment.

De luchtwegen zelf bestaan uit stukken plexiglazen pijp, onderling verbonden d. m. v.

mofjes (zie fig.4.3). De water- en luchtdichte afdichting wordt gerealiseerd met 0

ringen, die gedeeltelijk in gleuven vallen, die in de mofjes zijn uit-gefreesd.
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Fig. 4.3 Doorsnede verbinding d.m.v. mofjes.

14. Lilly-pneumotachograaf-koppen, waarmee de luchtflow kan worden gemeten. Ze kun

nen eveneens dienen om weerstanden in bet systeem te brengen, of drukken te

meten. Voor het principe van de flow-meting: zie fig.4.4. Weerstanden kunnen wor

den ingebracht door de gaasjes in de meetkop te vervangen door gaasjes met een

bekende grote( re) weerstand.

t:.P

V· _6P
- R L

Fig. 4.4 Principe-schets Bow-meting m.b.v. LiUy-pneumotachograaf-kop.
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Foto 5: Het longmodel in de licbaamsplethysmograaf.

Op foto 5 is het longmodel in de lichaamsplethysmograaf afgebeeld. Links op de voor

grond ziet U de flowkop -aan een draaibare arm bevestigd-. waardoor normaliter de pa

tient ademt. Duidelijk zichtbaar is het slangetje waarmee de monddruk wordt gemeten.

Links in de kast ziet U de doorvoer voor kabels en slangetjes. Aan het longmodel is nu

ook de flowkop en de k.Iep aan de 'mond' zichtbaar. onder het samendrukbare element.
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Foto 6: Analoge en digitate apparatuur voor opname en analyse.

Op deze foto is het rack met de versterkers en integratoren afgebeeld. waarmee zonder

ondersteuning van de computer met de Jichaamsplethysmograaf gemeten kan worden. De

curven worden dan op de xy-recorder geschreven. Naast dit rack de pdp-II, voorzien van

AID-convertor, waarmee de signalen van de Iichaamsplethysmograaf kunnen worden opge

nomen en geanalyseerd. Zowel tijdens opname als analyse wordt gebruik gemaakt van de

grafische terminal om curven weer te geven.
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Zoals reeds enige malen vermeld geschiedt de aansturing van het longmodel m.b.v. een

pdp-II minicomputer, die middels een DIA-converter en besturingselektronika de servomo

tor stuurt.

Voor het aandrijven van de onderbalg was gekozen voor een DC-motor van het merk

Mavilor, model 600. Gekozen werd voor een schakelende servo-controller van het merk

Infranor, type 90/20 I), die als input een signaal verwacht, evenredig met het gewenste

toerental van de DC-motor.

De servo-controller regelt het vermogen dat aan de motor wordt toegevoerd door een

hoogfrequente, asymmetrische wisselspanning aan de motor aan te bieden, waarvan de

gemiddelde waarde -en dus ook het DC-vermogen- kan worden geregeld door de schakel

tijdstippen te varieren. De servo-controller kan worden afgeregeld voor een optimale

respons. Het ingangs-signaal van de servo-controller dient evenredig te zijn met het

gewenste toerental van de motor.

De aansturing met de pdp-II is echter eenvoudiger en overzichtelijker te realiseren als

positie-regeling. d.w.z. dat de output van de D/A-converter een maat is voor de gewenste

positie van de onderbalg.

Een verschilversterker nu is aangewend om een signaal te genereren dat evenredig is met

het verschil tussen werkelijke positie (zoals kan worden bepaald met de lineaire potentio

meter aan de onderbalg) en de gewenste positie (signaal van de pdp- II). Dit verschilsig

naal wordt vervolgens aangeboden aan de servocontroller, om een proportionele regeling

te completeren.

Het elektrisch schema van deze schakeling is als bijlage 2 in dit verslag opgenomen. In

dit schema treft men nog een schakelaar aan. waarmee van computer-besturing kan wor

den overgeschakeld naar manuele positionering van de onderbalg, middels een potentiome

ter op het voorpaneel van de besturingseenheid. Tevens is in dit schema de 'end-of-run'

I) Specificaties van de gebruikte motor en servo-controller zijn op aanvraag te verkrijgen
bij ir. A.F.M. Verbraak.
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beveiliging weergegeven. De beveiliging is gerealiseerd, door de versterking tot nul te

reduceren zodra de onderbalg een uiteinde van zijn toegestane bewegingstraject heeft

bereikt.

In de praktijk bleek deze regeling betrouwbaar, maar vrij traag. Immers: naarmate de

gewenste positie dichter werd benaderd werd ook het verschilsignaal kleiner en dus ook

de snelheid waarmee de gewenste positie werd genaderd. Afdoende oplossing bleek te

zijn het opvoeren van de versterking totdat al bij kleine verschilspanning de versterker

tegen de voedingsspanning vastloopt (kJipt). De snelheid waarmee de gewenste positie

wordt genaderd blijft nu over een groot traject maximaal. De versterking is afgeregeld

om een maximale snelheid te combineren met minimale overshoot.

Van de hardware kan verder nog vermeJd worden, dat de pdp-II een zestiental schake

laars kan aansturen. Een drietal van deze schakelaars wordt gebruikt om de kleppen van

de lichaamsplethysmograaf te bedienen, waarmee de verschilIende meetgebieden bij de

opname worden gekozen (zie hfst 2).

4.3. De aansturing: Software

Voor de aansturing van het 10ngmode1 en het meten aan (componenten van) het longmodel

zijn een aantal programma's ontwikkeld. Voor een deel betreft het hier een uitbreiding

van bestaande programma's, voor een groot gedeelte echter zijn deze programma's her

schreven om aan verander(en)de wensen te kunnen voldoen.

De software vah globaal uiteen in drie bJokken:

I. Calibratie m.b.v de programma's CALLIB en CALMOD

2. Opname meetsignalen m.b.v. het programma LNGREC

3. Analyse meetsignalen m.b.v. het programma LNGANA

Met het programma CALLIB worden de ijkfaktoren en de op te nernen signaJen bepaald.

Het longmodel moet worden beveiligd tegen omstandigheden waarin de motor de balgen

kan beschadigen. De volgende ornstandigheden kunnen voorkornen:

1. De onderbalg kornt te laag of te hoog
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2. Een longbalg is volledig leeggedrukt (te hoog)

3. Een longbalg raakt de onderbalg (te laag)

Dat de onderbalg en de longbalgen elbar onder bepaalde omstandigheden kunnen raken is

een gevolg van het feit, dat de oppervlakte van de onderbalg groter is dan die van de

longbalgen. Omdat de volumeveranderingen van de onderbalg en de longbalgen zijn gekop

peld zal de verticale verplaatsing van de onderbalg kJeiner zijn dan van de longbalgen.

Ais de onderbalg naar beneden beweegt zullen de longbalgen de onderbalg naderen (zie

fig.4.5). Met name wanneer een der balgen is vastgezet, en dus de door de onderbalg

opgelegde volumeverandering volledig wordt doorgegeven aan de andere longbalg, kan de

bewegende longbalg in contact komen met de onderbalg. Ais dan de beweging niet wordt

gestopt zuBen beschadigingen optreden, Lg. v. het grote vermogen van de aandrijfeenheid.

Fig. 4.5. Verschil in verticale verplaatsing onderbalg en longbalgen.

Door nu bij twee posities van de onderbalg (waarbij raking mogelijk is) de AID-waarden

van zowel de onderbalg als de longbalg te bepalen kan de 'raak'-Iijn bepaald worden:

AID = A * AID + Blongbalg onderbalg (4.1)

Ais nu tijdens de aansturing van het longmodel het Iinkerlid van deze vergelijking kleiner

wordt dan het rechterlid zullen beide balgen elkaar raken, en moet de beweging onmid

deJijk gestopt worden.
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De programma's CALLIB en CALMOD schrijven in hetzelfde bestand, dat tijdens de opna

me wordt ingelezen en tevens gekopieerd naar het data-bestand, waarin de meetwaarden

worden opgeslagen. Van ieder databestand zijn dus de callibratiegegevens beschikbaar.

De aansturing van het model is zeer flexibel: vier onafhankelijke stuursignalen kunnen in

willekeurige volgorde naar het longmodel worden gestuurd m.b.v. het programma LNGREC,

om aid us tot vier verschillende ademhalingen te creeeren. Tijdens de aansturing kunnen

schakelaars worden bediend. Deze mogelijkheid wordt benut, om automatisch te schakelen

tussen de verschillende gebieden van een normale lichaamsplethysmografische meting (zie

hfst. 2). Vier analoge signalen kunnen tijdens de aansturing worden gesampeld.

Het huJp-programma FUNGEN genereert de D/A-output bestanden. Begin en eindwaarde

van de bestanden zijn nul. Aile waarden uit een bestand zijn Of positief of negatief,

d.w.z. dat nul altijd een der extremen is. De absolute waarde van de D/A-output-waarden

is ,OOסס1 voor aile funkties.

De volgende funkties zijn beschikbaar:

I. cosinus

2. driehoek, met variabele stijgende en dalende flank

3. blok, met variabele hoog/laag perioden

4. manuele invoer: sampelnummer/sampelwaarde-punten worden ingevoerd, waar-

tussen Iineair wordt geinterpoleerd.

Op eenvoudige wijze kunnen andere funkties worden toegevoegd, indien gewenst.

Het gegenereerde signaal kan visueel worden gecontroleerd op de grafische monitor, en

als het correct wordt bevonden worden weggeschreven naar schijf.

M.b.v. het analyse-programma LNGANA kunnen de opgenomen signalen tegen de tijd of

elkaar worden geplot op een grafische monitor en signaalwaarden naar een printer worden

gestuurd.

Meer gedetailleerde informatie, bedoeld als handleiding voor toekomstige gebruikers van

het longmodel, is gegeven in bijlage I.
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am inzicht te krijgen in het funktioneren van het longmodel, en in de mate waarin het

voldoet aan de relaties, die voor het conceptuele model zijn opgesteld, is het noodzake

Iijk een mechanische analyse uit te voeren.

Allereerst is het van belang dat de aard van de motor-stu ring resulteert in een volume

regeling van de 'thorax'. Vertaald naar het elektrisch domein is er sprake van een

stroombron, die geregeld wordt. om een condensator een gewenste lading te geven. Omdat

er sprake is van een gestuurde stroombron, zullen weerstanden in het circuit, maar ook

de condensator-waarde weinig invloed hebben op de optredende flows. De druk in de

'thorax' is dus een afgeleide grootheid.

Dit in tegenstelling tot de normale situatie bij de mens (en in het conceptuele model),

die d.m.v. spieren in borstkas en middenrif op de pleurale ruimte druk wordt uitgeoefend.

De volumeverandering die hierdoor veroorzaakt kan worden is dan de afgeleide grootheid.

De ademhalingsinspanning wordt in beide gevallen bepaald door de weerstand in het cir

cuit, maar in het eerste geval zal een plotseling toenemende weerstand een toenemende

arbeid tot gevolg hebben waarbij de volumestroom konstant blijft, terwijl in het tweede

geval de druk aanvankelijk gelijkblijft, en dus de arbeid afneemt door afnemende flow.

Voor de eenvoud van de analyse worden aile componenten in eerste aanzet lineair veron

dersteld, waarna dan in volgende paragrafen de veronderstelde lineariteit per component

zal worden onderzocht. Verder is slechts een longbalg in beschouwing genomen. Van de

andere balg wordt aangenomen, dat hij is gefixeerd. De analyse is later eenvoudig uit

breidbaar voor de situatie met beide longbalgen.

Tenslotte verwaarlozen we compressie van de lucht in longbalgen en luchtwegen. Dat deze

verwaarlozing gerechtvaardigd is kan als voigt worden aangetoond:

De compressie van de lucht kan worden gemodelleerd als een condensator 'naar aarde'

(= buitenlucht), die dus parallel aan de Jongbalgen staat.

De compliantie van de lucht voIgt uit de Wet van Boyle: stel de temperatuur constant:

P.V
V.dP

n.R.T

- P.dV
(4.2)

(4.3)
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(4.4)

De waarde van deze condensator is afilanldijk van het longvolume, en als zodanig niet

constant. Het totaal volume in de luchtwegen en balgen is nimmer groter dan 4 liter:

V = 41 = 4.10-
3

01
3. De atmosferiscbe druk P = 100 kPa, zodat:

-5 3
C1ucht5 4 . 10 m IkPa = 0,04 1/kPa

Terwijl voor de longbalgen geldt (zie 4.4.3):

C1 b 1 = 1,30 1/kPaong a gen

De invloed van de compressie op bet gedrag van het longmodel zal dus gering zijn.

4.4.1. P-V-relaties, dynamisch

De krachten die op de pleurale vloeistof worden uitgeoefend in de dynamische situatie

worden nu bepaald aan de hand van de schematische voorstelling in fig. 4.6.

De beweging voltrekt zich uitsluitend in verticale richting, zodat aile relevante krachten

in de verticale richting werkzaam zullen zijn. De verticale positie in de bak bepalen we

nu ten opzichte van de bovenplaat, waarbij de positieve h-ricbting wordt gekozen in

neergaande richting: h is dan de afstand tussen het punt van beschouwing en de boven

plaat. De afstand tussen de bodem van de -bewegende- longbalg en de bovenplaat noemen

we h
b

. We zijn gelnteresseerd in de optredende drukken a.g.v. een opgelegde flow, als

funktie van h. Met name de druk die we kunnen verwachten ter plaatse van het samen

drukbaar segment, die het gedrag van dit segment bepaalt is van belang. Omwille van de

eenvoud is het samendrukbaar element zelf buiten beschouwing gebleven. In eerste instan

tie is ook de volumestroom van en naar dit element buiten beschouwing gelaten.
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----h
c

h--
b

Fig. 4.6 Schematische voorstclling van bet longmodel.
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De volgende krachten worden door de bodem van de bewegende balg op het onderliggende

water uitgeoefend:

Waarin:

F m.gz

F Fv,O- k.hbv

FR
2 •

-R.A .hb
"F = -m.hbm

F = zwaartekracht a.g.v. massa longbalg + geleidestangz
01 = massa longbalg + geleidestang

g = gravitatie-konstante

F = veerkracht van de balgv
Fv,0 = veerkracht van de balg als h

b
= 0

k = veerkonstante

h
b

= relatieve positie bodem longbalg

F
R

= kracht a.g.v. weerstand in de luchtwegen

R = Jucht(weg)weerstand

A = effektief oppervlakte longbalgl)

F 01 = kracht a.g.v. massatraagheid longbalg + geleidestang

[N]

[kg]

[m/s
2

]

[N]

[N]

[N/m]

[01]

[N]

[N.s/m
5

]

[01
2

]

[N]

(4.5)

(4.6)

(4.7)

(4.8)

Deze krachten resuJteren in een druk in de vloeistof ter hoogte h
b

van:

- R.A.hb - (4.9)

Deze uitdrukking kan met de relatie:

(4.10)

1) Omdat de longbalg 'vouwen' heeft. waarin zich water bevindt, is het effektieve opper
vlakte va'2de boPem v.d. balg (gedefinieerd als VA/hb) te berekenen als:
A = (n.r

l
+n.r;>I2, waarin r

l
de buitenstraal van (Ie vouw is, en r

2
de binnenstraal van de

vouw. Omdat cfe vouwen diep zijn, en de balg relatief weinig wordt uitgetrokken, veron
derstellen we, dat r 1 en r

2
konstanten zijn.
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(4.11)

In een statische kolom water is de druk in het water afbankelijk van de druk op een

referentiepunt en de hoogte van de waterkolom tussen het punt van beschouwing en het

referentiepunt (hydrostatische druk). In de dynamische situatie is het water wei degelijk

in beweging. De hoeveelheid water die zich boven h
b

bevindt is echter opgesloten door

de bovenplaat
2
), zodat we kunnen aannemen, dat in deze vloeistotkolom nauwelijks druk

val zal zijn als gevolg van visceuze verliezen. Voor waarden van h k.Ieiner dan h
b

geldt

dan:

(4.12)

Het niveau h
b

is dan het -beweeglijke- referentiepunt.

Hieruit voigt dan de relatie voor de druk op een -vast- punt h, boven h
b

, in de pleurale

vloeistof, als funktie van het longbalgvolume:

(4.13)

Aangezien de aansluiting naar het samendrukbaar element zich in de bovenplaat bevindt,

kunnen we stellen, dat als de vloeistofstroom naar dit element verwaarloosbaar is, deze

relatie ook geldig is ten plaatse van het samendrukbaar element, ook als dit element zich

onder niveau h
b

bevindt.

Ofschoon relatie (4.13) kwantitatief niet erg betrouwbaar zal zijn, omdat visceuze effec

ten vermoedelijk niet verwaarloosbaar zijn3), is zij kwalitatief interessant:

1. Er is een massa-component, die in het conceptuele model niet voorkomt

2) Hier is -voorlopig- de volumestroom naar het samendrukbaar element buiten beschouwing
gelaten.

3) Met name de vloeistofstromen gepaard gaand met het dichtdrukken en opentrekken van
de 'vouwen' van de longbalg zijn ongetwijfeld van invloed.
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2. De compliantie is opgebouwd uit twee componenten, te weten de veerkracht

van de longbalg zelf en de hydrostatische druk. Deze hydrostatische druk is

niet te elimineren, zodat deze component de ondergrens van de in te stellen

comptiantie-waarden bepaalt.

3. De statische druk ter plaatse van het samendrukbaar segment kan worden

gevarieerd, door het element in verticale richting te verschuiven. Op deze

wijze kan een eventueel ongunstige invloed van P 0 en m.g/A worden geelimi-
v.

neerd.

4.4.2. Elektrisch equivalent

De relaties, afgdeid in 4.4.1, kunnen worden vertaald naar het elektrisch domein; (4.11)

gaat dan over in:

Waarin:

(4.14)

In deze vergelijking zijn druk- en flowsymbolen gebruikt voor spanning en stroom, om

symbool-verwarring (elektrische spanning en volume) te voorkomen.

Fig 4.7 toont het elektrisch schema. Het is nu eenvoudig dit schema uit te breiden naar

de situatie, waarin we beide balgen in de beschouwing betrekken (fig.4.8).

~I

Fig. 4.7 Elektrisch equivalent een-kompartiment-model
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.
Vm

Fig. 4.8 Elektriscb equivalent twee-kompartimenten-model

Staan we ook niet-Iineaire elementen toe in het elektrisch equivalent, dan kunnen we ook

de weerstand a.g. v. de turbulente stroming en het samendrukbaar element, illclusief het

verbindingsstuk tussen 'pleurale ruimte' en het samendrukbaar element in het elektrisch

schema intekenen (zie fig.4.9).

De luchtweerstand in de hogere luchtwegen is gemodelleerd m.b.v. Rohrer's vergelijk.ing

(4.8), als twee weerstanden, waarvan een Iineair (waarde K
I
), de ander niet Iineair (waar

de K
2

).

~I

Fig. 4.9 Elelctriscb equivalent fysiscb longmodel.
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Het samendrukbaar segment wordt voorgesteld als een element, waarvan de weerstand in

de hoofdstroom wordt bepaald door de lading op een capaciteit in een stuur-circuit. een

situatie die sterk doet denken aan de MOSFET. Vanwege deze analogie wordt het symbool

van de MOSFET in het elektrisch equivalent gebruikt om het samendrukbaar segment te

representeren. Wei moet gesteld worden, dat de relaties, geldend voor de MOSFET niet

van toepassing zijn op het samendrukbaar segmentl
4

)

Het samendrukbaar segment is met de 'pleurale ruimte' verbonden middels een plexiglazen

pijp, gevuld met water. Deze zorgt voor een inertie en resistentie in het circuit van de

stu rende condensator.

4.4.3. Compliantie

De compliantie van de balgen is op twee manieren bepaald:

I. Een (quasi-)statische complianliecurve bepaling: De druk in de 'pleurale ruimte'

wordt gemeten tegen de builendruk, waarbij de weerstanden zijn verwijderd en de

onderbalg met een lage frequentie (0,05 Hz) wordt aangedreven, om de massa-invloe

den te minimaliseren. Het verband tussen het volume in de balg en de druk in de

pleurale ruimte zou nu Iineair moeten zijn, waarbij dan de uit de helling de compli

antie is te bepalen volgens: C = tJ.V/tJ.P. Jndien aile componenten lineair zijn, geldt
~

(4.14). Bij sinusvormige volumesturing (VA =V.sin<Al) geldt:
~ 2 ~

P =-2(V/C-wLV) (4.15)
pi ,top-top 2

Zodoende: I/C =-tJ.P/tJ. V +LW . De uit deze meting -d.m.v. de extremen- bepaalde com-

plianlie (voor beide balgen identiek) bedroeg: (zie fig. 4.10 voor de gemeten curve)

CI b I = 0,52 I/kPa.ong a g

2. De bepaling van de veerkonstante van de balgen buiten het longmodel. De balgen

werden gedemonleerd. Vervolgens werd de uitrekking als funktie van een opgelegde

kracht bepaald. Omdat de bij de eerste metingen gevonden waarde voor C vrij hoog

was, werd ook van een rubber balg met overigens nagenoeg gelijke dimensies de

4) Zie 4.5 voor een voornamelijk kwalitatieve analyse van het samendrukbaar segment.
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karakteristiek bepaaJd. Het resultaat van deze meting is in figuur 4.11 weergegeven.

DuideJijk bJijkt, dat de rubber balg een grotere compJiantie heeft. De balgen verto

nen beide niet-Jineariteiten, maar kunnen over een acceptabel bereik geJineariseerd

worden. Door nu gebruik te maken van:

(4.16)

kan C berekend worden.

k
tfl

=110N/m
e on

k bb = 27 N/m
ru er -2 2

A = 1,13. 10 m
3 3

p = 1.10 kg/m
2

g = 9,81 m/s

zodat:

C
teflon

Crubber

(effektieve oppervlakte)

1/(0,861+0,868) = 0,58 l/kPa

1/(0,211+0,868) = 0,93 l/kPa

II

We zien dat het relatieve effekt van de slappere rubberbalg goeddeels teniet wordt ge

daan door de hydrostatische component, die immers konstant bJijft.

Vergelijken we de waarden van de beide meetmethoden, dan zien we een verschil voor de

Teflon balg van ongeveer 10%.

!'" i' '1''' ii'''I,II,II "1 ,11 """1""""'1""11'"1''''''"1'''''''''1''''''' '1"""'"1'''''''
1113 21B 310 41e 510 610 710 BU!! 910 Hale 1110 1

vml f = .05Hz

Fig. 4.10 Quasi-slatische bepaling longcompliantie.

•
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Fig. 4.11 Bepaling veerkonstante Teflonbalg. en rubberbalg van de firma Driger.
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Zoals eerder gesteld vinden we inertie in het fysisch longmodel, en dan met name in de

massa van de longbalg en de geleidestangen. Deze was aanvankelijk erg groot. door de

massief stalen geleidestangen. Een schatting van de massa werd als voIgt verkregen:

De druk in de 'pleurale ruimte' werd gemeten tegen de buitendruk. waarbij de weerstan

den waren verwijderd en de onderbalg met een vrij hoge frequentie (3 Hz) werd aange

dreven. M.b.v. 4.15 en de bekende balgcompliantie kan dan uit de extremen de massa

worden berekend. De gemeten curve (figuur 4.12) toont echter duidelijk niet Iineaire ver

schijnselen, zodat de gevonden waarde waarschijnlijk niet erg accuraat is.

Meetresultaat:

L =: 0.01 kPa.s
2

/1, zodat: m =: 1.4 kg voor een balg !!

Een belangrijke winst is geboekt. door de staven zo kort mogelijk af te zagen en in te

boren. De waarde is echter niet meer experimenteel bepaald.

21,6e

,~

17.6e

'''''''

,~

'2!>0

I' j , j •• iii' I , Ii, if, 1 f i f I I , , i , iii, I i

<60 56e 66e 760

Fig. 4.12 Bepaling Massa bij hoge frequentie.
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4.4.5. Weerstanden

De weerstand in het systeem was deels te be'invloeden m.b.v. uitwisselbare gaasjes met

verschillende weerstandswaarden. deels ook konstant (weerstand van de pijpen).

Er werden vier gaasjes gebruikt om de weerstand te varieren. Deze gaasjes werden van

te voren doorgemeten, de resultaten zijn weergegeven in figuur 4.13 en fig.4.14.

350

* 100[ l/sJ .
I
I

I
I

r ~

t . 4·
I . /. 'h:\
I . /" .----x~

..... I /~. ~~...
I~.~_'.--- 2-

:::;,,-a......--~----- ----------~li ---.------ ..---------------.
. -~~.- ..~ [ .

:---- .. // i
l3" .' I

/ !I ~ r

/ f
J .1(/' I
I I

, I
I I

!'---r- -.----1---·'- -, -.--j----.----r---,.--..,..----r---..----,
·350 Pl-;:J2 ~ kPa J ~, 100

I

C"lou.
':,00 -I

-1
J

Fig. 4.13 Druk-flow vcrband van de weerstandsgaasjes.

Gaasje no. Weerstand [kPa.s/lJ

1 0.46
2 2.35
3 0.20
4 1.20

Fig. 4.14 Weers1andswaarden gaasjes.
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In hfst.3.3 werden de aannamen geformuleerd, op grond waarvan de mathematische rela

ties werden opgesteld:

I. laminaire stroming

2. het segment kJapt over de hele lengte gelijkmatig samen

3. de impliciete funktie P
tm

= !(Vc,P
L

) is een-eenduidig

Het is niet eenvoudig een fysisch element te realiseren. dat aan deze aannamen voldoet.

am laminaire stroming te verkrijgen moet het produkt van Iineaire stroomsnelheid en

diameter van de doorstroming kJein zijn. De flow moet dan door een aantal parallelle

buisjes geleid worden. AI deze buisjes zouden gelijkmatig over de hele lengte samen moe

ten klappen. afhankelijk van de locale transmurale druk op een plaats van het segment.

Een dergelijk element zou in de axiale richting stijf moeten zijn. en aileen in radiale

richting Iiefst wrijvingsloos mogen samenkJappen. Dit element is moeilijk voorstelbaar.

omdat de transmurale druk niet konstant is over de lengte van de buis. en de buis dus de

neiging zaJ hebben stroomafwaarts verder samen te klappen. Mechanische constructies die

deze ongelijkmatige samenkJap kunnen verhinderen. en daarbij weinig massa en wrijving

introduceren zijn denkbaar. maar onpraktisch.

De aanvankelijke opzet een element te zoeken dat aan de opgestelde mathematische rela

ties zou kunnen voldoen werd dus verlaten. De fysische realisering van het samendruk

bare segment is derhalve gezocht in een zgn. korte Starling resistor. Oit is een dunwan

dig rubberen buisje. opgespannen tussen twee starre pijpen (zie fig.4.15). waarnaar vrij

veel onderzoek is gedaan. zowel theoretisch (Shapiro. [1977]). als praktisch (Wip. [l98ll.

Slagveer. [1981]).

Voor de dunwandige (Iatex-)rubberen buis is in navolging van de Iiteratuur de zgn. Pen

rose tube gekozen. Dit is zowat de enige commercieel verkrijgbare samendrukbare buis.

die bruikbare wanddikte, diameter en -zeer belangrijk- uniforme eigenschappen. De Pen

rose tube wordt geleverd in een aantal diameters. Eigenschappen:

6 2
E = 1.29 . 10 N/m

h = 0,160101

(elasticiteitsmodulus)

(wanddikte)
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Een elastische buis wordt beschreven met de zgn. Tube Law, die het verband geeft tussen

de transmurale druk en de doorsnede van de buis, als er geen stroming door de buis is,

en randverschijnselen verwaarloosd kunnen worden.

Fig. 4.15 korte Starling resistor.

In figuur 4.16 is de Tube Law van een Penrose Tube weergeven als funktie van de axiale

spanning, afkomstig uit het afstudeerverslag van A.A.M. Slagveer [1981]. In deze figuur is

het oppervlakte genormeerd naar de oppervlakte bij P =0: S=AJA
O

' en de axiale spanning
tm

T genormeerd naar de elasticiteitsmodulus E: z=T/E.

Bij P
tm

>0 wordt de buis a.h.w. opgeblazen, en is vrij stijf. Voorbij een kritische -nega

tieve- druk klapt de buis samen: de buis is erg compliant in dit gebied. Zodra de tegen

overliggende wanden van de buis elkaar raken neemt de stijfbeid van de buis weer toe.

Bij toenemende axiale spanning wordt de buis stijver (klapt minder ver samen, z4.z3,zl)'

Neemt de axiale spanning nog verder toe. dan blijkt de buis weer complianter te worden

(Z2)' Dit verschijnsel blijkt samen te hangen met de manier waarop de buis samenklapt.

Bij lage axiale spanning klapt de buis tweelobbig samen. Boven een bepaalde axiale span

ning klapt de buis drielobbig samen, en er is -bij hoge axiale spanning- zelfs vier of

vijflobbige samenklap mogelijk (zie figuur 4.17). Het is duidelijk dat de samenklapvorm

grote invloed heeft op het gedrag van de buis.
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Fig. 4.17 Mogelijke samenkIapvonnen van een dunwandige buis (Slagveer. [1981».

De kritische druk kan voor een oneindig lange buis volgens Conrad als voigt worden

uitgedrukt:

waarin: P
krit

: kritische transmurale druk [kPa]

E : elasticiteitsmodulus [kPa]

n : aantal Jobben van de samenkJapvorm

h : wanddikte [m]

d : diameter buis bij P
tm

=0 [m]

v : de Young's modulus

(4.17)
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In deze formule zijn randverschijnselen die optreden bij kortere buizen verwaarloosd.

Slagveer heeft bij metingen aan Penrose-tubes met lengtes varierend van 7 tot 14 maal

de diameter grote afwijkingen t.o.V. de theoretische waarde geconstateerd. Het Iigt ook

voor de hand, dat korlere tubes worden gekenmerkt door een hogere kritische druk.

omdat bij insnoering nit"t aileen de axiale spanning toeneemt, maar ook een naar buiten

gerichte radiale komponent ontstaat, die samenhangt met de vorm van de insnoering, en

deze effecten groter zullen zijn bij kJeinere lengte-diameter verhoudingen.

De kortste buis waaraan door Slagveer is gemeten had een lengte-diameter verhouding

van zeven. De kritische (transmurale) druk was -40 Pa. Oil is naar longfysiologische be

grippen een erg lage druk. In de longen zijn drukken van enkele kPa's heel gewoon. De

compliantie van de balgen in het longmodel werd bepaald op ongeveer 0,55 l/kPa (per

balg). Een quasi-statische 'adem haling' van 1,1 I (beide balgen) leidt dus al tot een ver

schil in transmuraaldruk -eindinspiratoir t.O.v. eindexpiratoir- van 1 kPa. Aangezien het

samendrukbare segment in de luchtwegen pas tot een verhoogde weerstand mag leiden bij

grotere flows en verhoogde wel"rstand in de lagere luchtwegen (waardoor het transmuraal

drukverschil wordt verhoogd), zal realisatie van dit element m. b.v. Penrose drain slechts

mogelijk zijn met -zeer- kJeine lengte-diameter verhoudingen. die in de Iiteratuur ook

weI als korte Starling resistor wordt aangeduid.

Hoewel het m.b.t. tot het fysisch longmodel er in eerste instantie om gaat een element te

realiseren, dat het gewenste -expiratoire- flowbegrenzende gedrag vertoont, is het van

belang enig begrip te hebben van de processen die tot deze flowbegrenzing leiden.

Literatuur over stationaire stoming in dunwandige elastische buizen is ruim voorhanden,

met name in verband met onderzoek aan bloedvaten, en daaruit blijkt al snel dat de

materie complex is. Stroming door dergelijke buizen kan instabiel worden, en onvolko

mendheden in het materiaal hebben grote invloed op dit instabiel gedrag.

De korte Starling resistor wordt volgens Shapiro [1977] vol1edig beschreven door twee

drukverschillen (P
d

.. en P t gemeten Lo. v. de druk aan de uitstroomopening. die at-
rtJv ex

mosferisch is in fig. 4.15) en een flow. Als de flow nul is, wordt het gedrag van de tube

afdoende beschreven door de Tube Law.
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Bij flow door de tube blijft de Tube Law van kracht, maar de -effectieve- transmurale

druk is nu plaatsafhankelijk. We kunnen de ejJectieve transmurale druk definieren als (zie

fig.4.J5):

P = P. - P - P
tm,eff lOW ext rad

(4.18)

P d is de radiale component van de door uitrekking ontstane spanningen in het materi-
ra

aal. De Tube Law nu geeft de -Iocale- doorsnede als funktie van de -Iocale- effectieve

transmurale druk. De doorsnede zal stroomafwaarts afnemen. omdat als gevolg van vis

ceuze weerstand P. zal afnemen. Het effect zal gedeeltelijk worden geneutraliseerd
lOW

doordat P d toeneemt in stroomafwaartse richting.
ra

In de longen zal de effectieve transmurale druk ook afnemen als gevolg van de

convectie die in de luchtwegen plaatsvindt:

De totaal doorsnede van een generatie neemt af met afnemend generatienummer.

Behoud van energie levert:

P t = P. + 1/2.p.isag lOW
(4.19)

Waarin: P t = druk bij v=O (stagnatie-druk)
sag

p = dichtheid medium

v = Iineaire snelheid medium

[Pal
3[kg/m ]

[m/s]

Naarmate de stroomsnelheid dus toeneemt als gevolg van de afnemende totale door

snede van de generaties naar de mond toe, neemt de inwendige druk af. Toenemende

stroomsnelheid kan dus ook oorzaak zijn van afnemende transmuraal druk.

Ais nu de drijvende-druk (P. aan de ingang van de buis) gekoppeld is met de externe
lOW

druk. zodanig dat een toename van de externe druk leidt tot een toename van de drij-

vende (P
d

.. - P t' zoals in de longen het geval is, zie fig.3.4 en fig.3.5), dan zal de
f1Jv ex

toename van de drijvende druk leiden tot grotere flows in de tube. Bij de ingang van de

buis zal de transmuraal druk weinig veranderen, (externe druk en drijvende-druk gekop

peld), stroomafwaarts daalt de druk a.g. v. van visceuze weerstand tot nul bij de
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uitstroomopening. Bij de uitstroomopening zal dan de transmuraal druk afnemen bij toene

mende externe (en drijvende) druk.

De insnoering zal zich steeds scherper gaan aftekenen aan de stroomafwaartse starre

pijp. Met afnemende diameter neemt de stroomsnelheid toe. tot op cen bepaald punt flow

begrenzing optreedt. Flowbegrenzing houdt in. dat variaties in de stroomafwaartse druk

geen invloed meer hebben op de flow en stroomopwaartse druk. De stroomsnelheid van

het medium wordt dan plaatselijk groter dan de voortplantingssnelheid van kleine versto

ringen in dit medium. Deze voortplanttingssnelheid veroont analogie met de geluidssnel

heid in een compressibel medium5).

Ter plaatse van de vernauwing treedt dus flowbegrenzing op. Toenemende drukverschillen

over het element verbreden het gebied van de insnoering; de stroming in dit gebied is

supersoon. In dit supersone stromingsgebied kunnen spontaan oscillaties ontstaan. Deze

oscillaties schijnen onvermijdelijk te zijn, en zouden de Starling resistor onbruikbaar

kunnnen maken als flowbegrenzend element in het longmodel. De oscillaties hebben echter

een hoge frequentie, en de later te presenteren meetresultaten geven vooralsnog geen

aanleiding op het ingeslagen pad terug te komen.

Tot zover de kwalitatieve analyse van de korte Starling resistor. Een meer mathematische

onderbouwing van de besproken verschijnselen draagt -gezien de invloed van vele moeilijk

te beheersen factoren op het gedrag van de Starling resistor- niet bij tot een betere of

snellere realisering van een voor het gestelde doel bruikbaar samendrukbaar segment.

In de volgende paragraaf wordt dan ook teruggekeerd naar de praktijk en enkele metin

gen aan korte Starling resistors behandeld.

4.5.2. Metingen aan een samendrukbaar segment

In figuur 4.18 zijn de meetresultaten weergegeven aan een Penrose drain met een diame

ter van 1.0 cm en een lengte van 2.0 cm. De flow is als funktie van de drijvende druk

gemeten bij diverse waarden van de externe druk. De curven zijn gemeten tot aan het

punt waarop oscillaties optraden.

5) N .B. Het medium dat in het fysisch longmodel door de Starling resistor stroomt (Iucht) is
compressibel. maar de compliantie van de wanden van de buis is vele malen groter dan
die van het medium. zodat de maximale stroomsnelheid hoofdzakelijk wordt bepaald door
de eigenschappen van de wand. Deze snelheid is dan ook veel lager dan de geluidssnel
heid in lucht.
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Fig. 4.18 Druk-flow curven korte Starling resistor met P t a1s parameter.
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Fig. 4.19 Druk-flow curve korte Starling resistor P. =P t'
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Vit de curven blijkt duidelijk de toenemende weerstand bij toenemende externe druk. De

waarden langs de assen hebben fysiologische betekenis.

In fig 4.19 is het druk-flow verband van de korte Starling resistor gemeten als de drij

vende druk en externe druk gelijk zijn. De gemeten curve vertoont grote overeenkomst

met de door Wip gemeten curven (zie figA.20). In deze figuur zijn druk-flow curven

weergegeven bij een aantal vaste verschildrukken P2 = P
d

.. -P .
r1Jv ext

so

40

30

20

o~e___

----....- - --0- - _ 0

~---o---o-- -0--- 0

-"'~
--"---.- -- 0- - -e- . ·e-- -0- --II

4

"3

2

J--~. --0_-_0
--.0--.0--.0- ... 0_ .... 0_ ... _0, 0

c::::> !CoP, I

O...L__-----42F-__+ __~6~---.!i8~--'!.,!O!L---'42~--.!..i14!----...::~(~-;...--~~

Fig. 4.20 P
d

"" - flow bij cen aantal waarden van P2 =Pdri" -P t (Wip, [1981]).
nJv lJV ex
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In de door mij gemeten eurve (figA.19) is de flow begrensd op ongeveer 0,98 lis (maxi

male flow) bij een drijvende druk van 0,48 kPa. Voorbij dit maximum begon de buis de

oscilleren.

De weerstandswaarde voor de tube ('de'-waarde, dus niet de weerstand voor kJeine ver

storingen) varieert van 0,2 kPa.s/1 bij drukken tot ongeveer 0,25 kPa, tot 4,9 kPa.s/1 bij

een drijvende druk van 2,5 kPa. Deze weerstand loopt uiteraard nog op bij toenemende

drijvende druk, omdat de flow begrensd is.

De gemeten weerstandsgaasjes hebben waarden van 0,2-2,35 kPa.s/I, zodat de invloed van

het samendrukbare segment op de totale weerstand goed meetbaar zal zijn. De transmu

rale druk, waarbij samenkJap plaatsvindt is eehter aan de lage kant (0,48 kPa), en de

weerstandswaarde bij transmuraaldruk nul aan de hoge kant (0,2 kPa.s/I), zodat getraeht

is het samendrukbare segment te realiseren met een korte Starling resistor met grotere

diameter, maar kJeinere lengte-diameter-verhouding: lengte: 2,0 em, diameter 2,00 em.
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Vergelijken we nu het conceptuele model met het fysische model, aan de hand van de

equivalente elektrische schema's van fig. 3.6 en fig. 4.9, dan vallen de volgende verschil

len te konstateren:

*
*
*

*

*

*

*

conceptueel model

Normaal longvolume (ongeveer 6 I.)

Druksturing (Ppi)

Geen inertie in het model

Laminaire stroming in samendrukbaar

segment

Volumeverandering samendrukbaar

segment is signifikant: V I "t V
a v m

Weerstand samendrukbaar segment

afhankelijk van volume in dit seg

ment

Externe druk op segment is Ppi

*
*
*

*

*

*

*

fysisch longmodel

Klein longvolume (ongeveer 2 I.)

Volume-sturing (Vpi)

Massa van longbalgen en geleidings

stangen niet verwaarloosbaar voor

frequentiecomponenten boven 2 Hz.

Turbulente stroming in samendrukbaar

segment

Verwaarloosbare volumeverandering
. .

samendrukbaar segment: V I :: V
a v m

Weerstand van het samendrukbaar

segment wordt bepaald door de ex

terne druk en de flow aan de mond.

Pleurale druk wordt via kolom water

naar het samendrukbaar segment

gevoerd: met de compliantie van het

segment ontstaat een massa-veer

systeem met weinig demping.

Bij parameterschatting aan het longmodel zal de mathematische beschrijving van het

longmodel in de computer ingevoerd moeten worden, omdat deze te sterk afwijkt van de

mathematische beschrijving van het conceptueJe model om de parameterschattingstech

nieken betrouwbaar te kunnen evalueren.

Hierop zal nog gestudeerd moeten worden.
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5. METINGEN MET EEN VASTE WEERSTAND

Het meten aan het longmodel in de lichaamsplethysmograaf gaat met enige ervaring vrij

viol. De volgende handelingen moeten hiervoor worden verricht:

I . Het bepalen van de beveiligingsfactoren van het longmodel (slechts na ingrij

pende veranderingen): 15 min.

2. Creeeren van de stuursignalen (eenmalig): 10 min.

3. Opbouwen van de gewenste structuur van de luchtwegen: dankzij de schuif-ver

bindingen tussen de onderdelen van de luchtwegen: 10 min.

4. Plaatsen van het longmodel in de lichaamsplethysmograaf, aansluitingen maken

en controleren: 10 min.

5. Callibreren van de op te nemen signalen: 10 min.

6. Meten: afhankelijk van het adempatroon.

7. Longmodel uit de Iichaamsplethysmograaf halen, oorspronkelijke verbindingen

herstellen: 10 min.

De 'overhead' voor een meting in de lichaamsplethysmograaf is dus (bij verwaarlozing van

de eenmalige verrichtingen) slechts 40 min., wat het eventuele gebruik van het longmodel

voor periodieke controle van de Iichaamsplethysmograaf aantrekkelijk maakl.

Bij de eerste metingen aan het longmodel in de lichaamsplethysmograaf werd de linker

longbalg vastgezet, zodat een een-kompartimentsmodel werd geimplementeerd. Het longmo

del werd aangestuurd met een frequentie van 100 samples/sec.

Voor iedere meting werd het longmodel op lekkages gecontroleerd, door de luchtweg met

de kJep af te sluiten en dan in de longbalg druk op te bouwen -met manuele besturing-.

De druk wordt aan de mond gemeten, en mag niet teruglopen. De enige plaatsen waar

lellen werden geconstateerd waren: a. de kJep aan de 'mond', die niet goed gecentreerd

bleek, maar na centrering geen problemen meer opleverde, en b. de f1owkoppen: bij het

verwisselen van de gaasjes werd siliconenvet gebruikt om deze lekkages met succes te

verhelpen.

De overdruk- en onderdruk-kleppen bleken pas aan te spreken bij 4 kPa resp. overdruk

en onderdruk, waarna zij bij ongeveer 2 kPa over-/onderdruk weer volledig gesloten

waren.
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Er werd slechts met twee weerstanden gemeten:

gaasje I: R = 0,46 kPa.s/l

gaasje 2: R = 2,35 kPa.sll

Deze weerstanden werden gemeten bij twee verschillende stuursignalen:

signaalvorm I: 'drie-hoek' -sturing, zOOat zowel inspiratoir als expiratoir de flow

een constante is.

signaalvorm 2: sinus-vormige sturing.

De signaalvormen werden in twee frequenties gecreeerd. D.w.z. de frequentie waarmee de

sam pels werden uitgestuurd bleef 100Hz., maar het aantal sampels waarin de signaalvorm

werd gerealiseerd verschilde.

frequentie I: 0,25 Hz in gebied I en 3, 0,50 Hz in gebied 2

frequentie 2: 0,50 Hz in gebied I en 3, 1,00 Hz in gebied 2

De weerstanden werden op verschillende plaatsen in de luchtwegen gebracht, nl. vlak

v66r het samenstroomstuk (zie ook foto 3, pag,41) , dus als weerstand in de 'perifere

luchtwegen', en vlak v66r de klep, onder het samendrukbare segment.

De verbindiQg tussen het samendrukbare element en de 'pleurale ruimte' werd onderbro

ken, om geen hinder te ondervinden van dit segment. De lucht rondom het de Starling

resistor was opgesloten, zOOat de vorm van de Penrose tube nauwelijks veranderde tijdens

de metingen. Slechts de weerstand van bet segment in geopende toestand werd dus mee

gemeten.

De eerste serie metingen echter werd verricht aan een minimaal systeem, d.w.z. de lucht

wegen werden zo kort mogelijk gehouden. Daartoe werden weerstand, flowkop en klep

recht boven de bewegende longbalg aangebracht (zie fig. 5.1). Gaasje 2, met weerstand

2.35 kPa.sll werd gebruikt. De meting was erop gericht de signalen te controleren. en het

was dan ook gewenst de in de longbalg optredende druk te meten. Deze druk kan dan

worden vergeleken met de indirect via de boxdruk berekende alveolaire druk. Daartoe

werd gebruik gemaakt van de in de software gecreeerde mogelijkbeid een extra druksig-
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naal op te nemen. Deze mogelijkheid is ingebouwd om de oesophagusdruk bij een patient

op te nemen, om daaruit de longcompliantie te kunnen bepalen. Met dit kanaal werd nu

rechtstreeks in de longbalg de druk gemeten.

Fig. 5.1 Configuratie luchtwegen tijdens eerste meetserie.

Op de volgende pagina treft u in de figuren 5.2 en 5.3 resp. de ruwe signalen en de

geintegreerde flow aan. Fig. 5.2 geeft van boven naar beneden: de alveolaire druk (aange

duid als P ). de temperatuur (die ver buiten zijn normale bereik Iigt: de horizontale
oes

streep onder de boxdruk), -t. Vb (compressie van de lucht in de Iichaamsplethysmograaf)

en tens lotte de flow weer. I)

Aan fig. 5.3 is duidelijk het stuurpatroon af te lezen. De flow is tijdens het ademen

tegen de kJep weliswaar nuJ. maar aan t. Vb en de alveolaire druk in deze periode is dui

delijk zichtbaar, dat ook hier met een driehoekig patroon is aangestuurd.

Een opvallend signaal is (-t. Vb)' dat tijdens de expiratie oploopt, maar tijdens de inspira

tie vlak Iijkt te lopen. en de druksprong eindexpiratoir dus beduidend groter is dan eind

inspiratoir.

1) Zie hfst 2. voor nadere informatie over de lichaamsplethysmografie. de signalen en bere
kingsmethoden. en waarin ook vergelijkingsmateriaal van metingen aan een normale
proefpersoon is opgenomen.
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Fig. 5.2 Ruwe signalen bij minimale configuratie opgenomen.

]

VC .. 0.78 ERV --0.01 RV - 0.84 TLC" 1.61
AV .. 0.58 FRC" 0.83 TGV - 0.84 ZFL -44.41

:'0
800~.0

9 0

8

7

6

5

4

3

2

1

0
1

Fig. 5.3 Het fIowsignaal geintegreerd: de volume-sturing.
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Fig. 5.5 Berek.ende a1veolaire drult. tegen Dow.
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De figuren 5.4 en 5.5 tonen respectievelijk de gemeten alveolaire druk en de berekende

alveolaire druk tegen de flow voor twee ademhalingen. Vit fig.5.4 blijkt. dat de opname

van de signalen goed genoemd mag worden: weinig drift en storingen. Tbeoretisch ver

wachten we immers. dat het gehele signaal slechts op twee punten in de grafiek wordt

afgebeeld (sJechts twee f1ow-waarden, met bijbehorende alveolaire druk), wat in de geme

ten curve duidelijk uitkomt. Maar de compressie van de lucht in de lichaamsplethysmo

graaf is asymmetrisch, en dat komt in de berekende alveolaire druk nadrukkelijk tot

uiting.

De curve van figuur 5.5 kan verklaard worden, als het gecombineerde effect van lekkage

van de lichaamsplethysmograaf (verklaart, waarom de horizontale as (f1ow=O) op twee

uiteenliggende waarden van P I wordt doorsneden) en het comprimeren/expanderen van
av

een varierende hoeveelheid gas, waarvoor gecorrigeerd dient te worden. Het comprimeren

van een varierende hoeveelheid gas leidt tot achtvormige curven, zoals in het navolgende

zal worden aangetoond (Jaeger [1969]). Schuiven we in gedachten de (stijgende) linker

flank van de vervormde ruit in figuur 5.5 naar rechts over de horizontale as, tot beide

f1anken elkaar snijden op de horizontale as, dan ontstaat de bedoelde achtvormige curve.

De lekkage van de lichaamsplethysmograaf kon slechts gedeeltelijk worden opgeheven,

door de afdichting van de deur met siliconenvet te behandelen. De meetresltaten werden

nadien wei significant beter.

Het ontstaan van achtvormige curven bij kleine longvolumina

De lucht in het longmodel wordt tijdens de ademhaling -bij benadering- adiabatisch ge

comprimeerd -in tegenstelling tot de situatie in de longen, waar de compressie bij bena

dering isothermisch is-, volgens:

1
6Va1v = - 1,4

6Pa1v
p • V 1
alv a v

(5.1)

Omdat de compressie in het longmodel adiabatisch is. vervalt in vgJ. 2.4 de faktor 1,4, en

wordt:

Valv (5.2)
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Omgeschreven levert dit voor de druk in de Iichaamsplethysmograaf tijdens de normale

ademhaling:

6Palv (5.3)

Hebben we een Iineaire weerstand in de luchtweg gebracht. dan geldt:

6P 1 =-R,V 1a v a v

Eliminatie van toP I in (5.3) en (5.4) levert dan uiteindelijk:av

R
-V,VI,V Ib a v a v

We kunnen nu voor de gebruikte signaalvormen toPb uitrekenen:

Driehoekig volumes-signaal

Het driehoekige volumesignaal kan worden gekarakteriseerd met:

V : amplitude van de driehoek. gesuperponeerd op

V : de gemiddelde waarde van het volume signaal
o

T : periode-tijd

(5.4)

(5.5)

V is altijd groter dan V. omdat V I altijd groter dan nul moet zijn. Tijdens de inspira-o av
tie is de boxdruk positief en loopt op (zie fig.5.6). Dan wisselt het teken van de flow

eindinspiratoir. en de boxdruk wordt negatief. Tijdens de expiratie neemt alveolaire vo

lume af. zodat de boxdruk. minder negatief wordt. Eindexpiratoir wisselt de flow weer van

teken. en krijgt de boxdruk weer de aanvankelijke positieve waarde: het resultaat is de

achtvormige curve van fig.5.6.
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Fig. 5.6 Achtvormige curve boxdruk tegen flow.

Sinusvormig volumesignaal

Valv

Valv

v . sin(w.t) + V
o

V. w. cos (w. t)

Met behulp van het simulatieprogramma TUTSIM zijn deze signalen gegenereerd en Pbox
berekend. In fig. 5.7 is de berekende boxdruk tegen de flow uitgezet, en zoals verwacht

ontstaat een achtvormige curve. In fig. 5.8 zijn boxdruk en flow tegen de tijd uitgezet.

Duidelijk blijkt de afwijk.ing van de sinusvorm in bet boxdruk signaal.

Voor de simulatie is gekozen voor V = 0.8 I, en V = 0,5 I. Dat bet verschijnsel bij gro
o

tere longvolumina -bij gelijk ademvolume- nauwelijks in de ruwe signalen te herkennen is

blijkt uit fig. 5.10, waar V = 6.0 I is gekozen. De curve in fig. 5.9 vertoont echter nog
o

weI een geringe achtvorm.

Dezelfde achtvorm zal ontstaan als we de compressie van de lucht in de lichaamsplethys

mograaf (-6V
b

) uitzetten tegen de flow aan de mond. omdat 6P
b

evenredig is met -6V
b

,

volgens (2.3).

Omdat eenmalig het volume van de longen wordt bepaald bij het ademen tegen de klep,

en continu de flow wordt gemeten, kan door integratie van de flow, met het bekende

volume als startwaarde op ieder tijdstip bet alveolair volume berekend worden. M.b.v.

(5.3) kan dan uit de gemeten boxdruk de alveolaire druk correct berekend worden.
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De metingen. waarvan de resultaten hier worden gepresenteerd hebben aile betrekking op

gaasje 2 (R= 2.35 kPa.s/l), omdat de compressie bij deze hogere weerstand groter was, dus

ook beter te meten. De effecten die in het onderstaande besproken worden. werden -min

der duidelijk- ook waargenomen bij de kJeinere weerstand (gaasje 1. R=O.46 kPa.s/l).

In beide gevallen werd steeds een te lage waarde voor de weerstand gevonden. waarvoor

geen afdoende verklaring is gevonden.

Achtereenvolgens worden gepresenteerd:

A. Weerstand voor samenstroomstuk. sinusvormig signaal (fig. 5.] 1-5.16)

B. Weerstand voor samenstroomstuk, driehoek-vormig signaal (fig. 5.17-5.22)

C. Weerstand voor klep. sinusvormig signaal (fig.5.23)

Meetserie A:

weerstand

plaats

signaalvorm

frequentie

: gaasje 2 (R = 2.35 kPa.s/])

: vlak voor het samenstroomstuk

: sinus

: 0.5 Hz. normale ademhaling. ] Hz tegen de kJep

Fig. 5.11

Fig. 5.]2

Fig. 5.13

Fig. 5.14

ruwe signalen. van boven naar beneden: monddruk (aileen tijdens het

ademen tegen de kJep). compressie van de lucht in de lichaamsplethysmo

graaf (evenredig met de druk in de lichaamsp]ethysmograaf volgens 2.3) en

de flow aan de mond. Duidelijk zien we in het tNb-signaal de afwijking

van de sinus. die op grond van de eerdere theoretische beschouwing wordt

verwacht.

Geintegreerde flow aan de mond. waaruit diverse longfysiologische volu

mina zijn berekend (zie hfst 2).

Compressie van de lucht in de Iichaamsplethysmograaf tegen de flow aan

de mond. Duidelijk is de achtvormige curve die ook met de simulatie

gevonden werd.

Driemaal he! volume van longbalg en luchtwegen berekend uit de meting

van monddruk en boxdruk tijdens het ademen tegen de kJep (het volume

wordt aangegeven als TGY). Links m.b.v. lineaire regressie. rechts twee-
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Fig. 5.15

Fig. 5.16

maal met de histogram-methode (midden: ongecorrigeerd voor drift, rechts:

gecorrigeerd) .

Driemaal alveolaire druk tegen flow aan de mond. Links: ongecorrigeerd,

adem haling I, midden: gecorrigeerd voor de vollJmeverandering ademhaling

I, reehts: geeorrigeerd ademhaling 2.

In de reehter twee grafieken wordt een reehte lijn verwacht, omdat de

volumecorrectie tot een juiste waarde van P I moet leiden. Uit de gra-
av

fie ken blijkt echter, dat de achtvorm weI minder duidelijk wordt, maar

niet verdwijnt. Tevens vall op, dat de gevonden weerstandswaarde vee I

kleiner is dan 2,35 kPa.s/1.

Een verklaring voor de verschijnselen schuilt in de -hier onjuiste- aan

name dat het geltele longvolume wordt gecomprimeerd als gevolg van de

drukopbouw tegen de weerstand. Maar uiteraard wordt slechts dat ge

deelte van de lucht gecomprimeerd, dat zich aan de alveolaire kant van

de weerstand bevindt. Een groot gedeelte van het totaal volume bevindt

zich bij het longmodel echter aan de mond-zijde van de weerstand, en het

gecomprimeerde volume is dus aanmerkelijk kleiner dan het gemeten volu

me tot aan de klep. Hierdoor zal niet aileen de volumecorrectie onvol

doende zijn: de alveolaire druk zal ook te laag worden berekend met

(5.3). Het gevolg van deze foutief berekende alveolaire druk is o.a. ook

een foutieve berekening van de weerstand: ook deze zal te laag worden

berekend.

Het volume tot aan de weerstand werd gemeten, en m.b.v. deze waarde

(0,71 I.) werd opnieuw PI' links zonder, rechts met volumecorrectie
av

(ademhaling I). Aan de Iinkercurve is duidelijk te zien. dat het berekende

alveolaire signaal vee! groter is, maar de lusvorm blijft bestaan. De rech

tercurve vertoond echter nauwelijks meer een achtvorm. De berekende

weerstand is nu veel groter. De berekening is echter zeer gevoelig voor

de procentuele fout in het gemeten alveolaire volume. en deze procentuele

fout wordt groot bij kJeine volumina. Met deze kanttekening kan gesteld

worden. dat de gegeven verklaring door de feiten wordt ondersteund.
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Meetserie B:

- 97 - Metingen md cen \'BSIe wccrstand

weerstand

plaats

signaalvorm

frequentie

: gaasje 2 (R = 2.35 kPa.s/l)

: vlak voor het samenstroomstuk

: driehoek

: 0.5 Hz. normale ademhaling. I Hz tegen de klep

Fig. 5.17

Fig.5.tS:

Fig.5.t9:

Fig. 5.20 :

Fig. 5.21 :

Fig. 5.22

Ruwe signalen, vergelijk met fig. 5.11. Ook hier zien we de vervorming

van het compressie-signaaI.

Geintegreerde flow, vergelijk met fig. 5.12.

Compressie van de lucht in de kast tegen V ,vergelijk met fig. 5.13. We
m

zien duidelijk de achtvorm, maar het snijpunt van opgaande en neergaande

flank ligt onder de x-as: de curve is niet symmetrisch. Waarschijnlijk is

dit het gevolg van de tijdverschillen tussen de flow en compressie meting:

de gemeten compressie ijIt iets na op de gemeten flow. Dalende en stij

gende flanken van de curve bestrijken ongeveer 0,1 sec. In deze periode

is kennelijk het effect van vertragingen (gevolg van verschillende lengte

van slangen naar transducers, traagheid van de transducers etc.) meet

baar, want als we de stijgende en dalende flanken in gedachte linearise

ren (geen tijdvertragingen), dan blijkt het snijpunt van deze rechten wei

(ongeveer) op de x-as te liggen. Het ontstaan van deze curve biedt in

teressante mogelijkheden het dynamisch gedrag van de de lichaamsple

thysmograaf te onderzoeken. en wellicht te verbeteren.

Bepaling alveolair volume bij ademen tegen de klep. vergelijk fig.5.14.

Alveolaire druk tegen V . vergelijk fig.5.15. Links de niet voor volume-
m

verandering gecorrigeerde curve, rechts wei gecorrigeerd. In deze curven

is welJicht nog duidelijker, dat linearisatie van de flanken tot een .nette'

achtvormige curve leidt.

Alveolaire druk, maar nu gecorrigeerd naar het volume tot aan de weer

stand: 0.71 I.. vergelijk fig.5.16. Het is duidelijk. dat als gevolg van de

dynamische verschijnselen geen rechte kan ontstaan.
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Meetserie C:

- 101 - Metingen met een vaste wt'Jetstand

weerstand

pJaats

signaalvorm

frequentie

: gaasje 2 (R = 2,35 kPa.s/l)

: vlak boven de kJep 'aan de mond'

: sinus

: 0,5 Hz. normale ademhaling, I Hz tegen de klep

Voor deze meting werden weerstand en flow-meter van plaats verwisseld: de weerstand

vlak boven de klep, de flow-meter boven het samenstroomstuk. De bedoeling van deze

meting was te onderzoeken of met het plaatsen van de weerstand vlak bij de 'mond',

zodat het tijdens de ademhaling gecomprimeerde volume bij benadering gelijk is aan het

bij de ademhaling tegen de klep bepaalde volume, de volumecorrectie tot een betere

waarde van P I zou leiden, en wellicht ook een betere weerstandswaarde zou opleveren.
av

Van deze meting worden dan ook slechts de ongecorrigeerde en gecorrigeerde P I -V
av m

curven getoond. Vit de figuur blijkt dat als gevolg van het grotere gecomprimeerde vo-

lume P I groter is (vergelijk fig.13), en de achtvorm minder uitgesproken. VOJUmecor
av

rectie lijkt deze nog te Iineariseren.

De gemeten weerstand vall laag uit, waarvoor geen afdoende verklaring voor is gevonden.

Vm[L/s].,.
Vm[L/s]

.,. 8030.3

1 M

AV = 0.636 Vstr =1.451
Rp = 2.135 Reff= 2.018
Rin= 2.070 Rex = 1.964

AV = 0.636 Vstr =1.451
Rp = 1.702 Reff= 1.656
Rin= 1.697 Rex· 1.615

Fig. 5.23 Pal tegen V (zie teut), R=2,35 kPa.s/l.v m
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6. METINGEN MET EEN SAMENDRUKBAAR ELEMENT

Na de metingen met de lineaire weerstanden werd gemeten met het samendrukbare seg

ment als flow-begrenzend element in de luchtweg. Daartoe werd de verbinding tussen het

samendrukbare element en de 'pleurale ruimte' hersteld, zodat de drukvariaties in de

pleurale ruimte werden doorgegeven naar het samendrukbare segment.

Er werd weer met dezelfde weerstanden (gaasje I en 2) gemeten. geplaatst vlak hoven

het samenstroomstuk, zodat zij weerstand in de perifere luchtwegen simuleerden (R ins
fig.3.4).

Deze metingen zijn zeer recent verricht, zodat de resultaten een voorlopig karakter dra

gen. De bedoeling was in eerste instantie te verifieren of de voorgestelde realisering van

het samendrukbare segment met een enkele korte Starling resistor tot bruikbare resulta

ten kan leiden.

De resultaten die gepresenteerd worden zijn aile van metingen met gaasje 2. bij verschil

lende aanstuurfrequenties, maar overigens dezelfde omstandigheden. De figuren 6.1. 6.3 en

6.5 tonen de ruwe signalen; de figuren 6.2, 6.4 en 6.6 de P I -V curven.
av m

Figuren 6.1 en 6.2:

Figuren 6.3 en 6.4:

Figuren 6.5 en 6.6:

frequentie 0.25 Hz normale ademhaling, 0.5 Hz ademhaling tegen

de k1ep. Het samendrukbare segment werd zichtbaar gemodu

leeI'd. maar uit de signalen is geenverhoogde expiratoire weer

·~tin\a ~ne;dbaar.

frequentie 0,5 ltzri'&maJe ademhaling, 1.0 Hz ademhaling tegen

de klep (vergelijk met fig.5. J I en fig.5 .15). Het samendrukbare

segmerit werd zwaar gemoduleerd, en met name tijdens expiratie

in gebied 3 van de ademhaling (waarin de flow maximaal werd)

'waren oscillaties hoorbaar. Uit de opgenomen signalen blijkt

'&Ui~enjk t1at expiratoire flowbegrenzing optreedt: de expiratoir

weerstand is significant groter dan de inspiratoire weerstand.

frequentie 0,67 Hz normale ademhaling. 1.0 Hz ademhaling tegen

de k1ep. Het samendrukbare segment oscHleerde nu ook duide

Iijk hoorbaar in het eerste meetgebied. De opgenomen signalen
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tonen sterke vervorming. en flowbegrenzing op ongeveer I lis.

Wat opvalt is de met name expiratoir sterk oplopende alveolaire

druk. De schaal langs de as wijst op expiratoire piek-drukken

van ongeveer 3 kPa. maar ook hier bevindt zicb een significant

deel van het volume zich aan de mondzijde van de weerstand.

zodat de druk zeker hoger is dan 3 kPa. Deze boge drukken

worden veroorzaakt door de aard van de sturing: de aandrijf

eenheid legt een volumeverandering van de pleurale ruimte op.

nagenoeg onafhankelijk van de aanwezige weerstanden. Als deze

opgelegde flow groter wordt dan de maximale flow die het

samendrukbare segment toestaat loopt de druk snel hoog op. De

drukbeveiligingskJeppen zijn in deze situatie geen overdreven

luxe.

De begrenzing van de flow is niet scherp: de flow neemt eerst af. maar daarna weer snel

toe. als de druk snel toeneemt. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door het massa-veer

systeem. gevormd door de massa van de kolom water tussen het samendrukbare element

en de pleurale ruimte. die aan weerszijden een veer 'ziet': de Penrose tube als samen

drukbaar element aan de ene kant. de longbalg aan de andere kant. De watermassa oscil

leert tussen beide veren. en de oscillatie wordt hoofdzakeljk gedempt door de weerstand

in de luchtweg.

Dit verschijnsel is duidelijker waar te nemen bij aansturing rii~t een driehoekig volume

signaal. zie fig, 6.7 en 6.ft'..

De bespreking van deze meetresultaten wit ik afsluiten met de opmerking. dat waar bij de

meing aan vaste weerstanden volumecorrectie met behulp van het gemeten volume tot aan

de weerstand nog' tot' aanvaardt>are Iinearisatie van de achtvorm en redelijke weerstands

waarden kon leiden~ dlhtn'ene male onmogelijk is in de situatie met het samendrukbare

segment. omdat nu de: weerst~nd' niet meer op een plaats is geconcentreerd en daarbij

deze weerstand geen vaste waarde heeft. Dat maakt betrouwbare parameterschatting aan

het model met samendrukbaar segment in deze vorm onmogelijk. omdat geen goede schat

ting van de alveolaire druk gemaakt kan worden.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Het longmodel is in de huidige vorm een zeer bruikbaar instrument om zowel statische als

dynamische eigenschappen van de lichaamsplethysmograaf te bepalen, dankzij flexibele

software en de gebleken grote reproduceerbaarheid van de (volume-)regeling.

Zow~1 de lichaamsplethysmograaf als de opnameapparatuur kan nu getest worden met

nau'r,keurig bekende testsignalen, en de geringe tijd die voor een meting benodigd is

maakt periodieke herhaling van een dergelijke testprocedure aantrekkelijk.

De Iichaamsplethysmografie bij patienten zal hierdoor aan betrouwbaarheid kunnen win-

nen.

De ,eigenschappen van het model zijn onderzocht en ten dele verbeterd ten behoeve van

de. evaluatie van parameterschattingstechnieken. Het longmodel is geanalyseerd en de

eigenschappen van het model empirisch bepaald. De mathematische beschrijving van het

longmodel kan de basis vormen voor de evaluatie van parameterschattingstechnieken in de

lichaamsplethysmografie.

De modulaire opbouw van de luchtwegen maakt het mogelijk snel en eenvoudig verschil

lende mathematische modellen fysisch te realiseren.

De voorgestelde realisering van het samendrukbare segment m.b.v. een korte Starling

resistor Iijkt een bruikbaar flow-begrenzend element op te leveren voor de evaluatie van

die modellen, waarin zich een dergelijk element bevindt.

Een kJein longvolume in verhouding tot het aGemvolume, zoals in het longmodel, in com

binatie met perifere weerstand veroorzaakt lussen in de weerstands-curven, waarvoor niet

goed vah te corrigeren, en betrouwbare weerstandsmeting moeilijk maakt. De evaluatie

van parameterschattingstechnieken zou erbij gebaat zijn als het 'alveolair' volume van het

longmode1 werd vergroot, wat constructie-technisch geen eenvoudige opgave is.

De massa van het water in de verbinding tussen het samendrukbare element en de 'pleur

ale ruimte· veroorzaakt storende oscillaties in de flow zodra tijdens de expiratie de

weerstand van het samendrukbare segment toeneemt. Een voorstel tot verbetering is het

verkorten van de verbinding, door een verbinding te maken van het element naar de

'pleurale ruimte' door de plexiglazen cilinder heen, die model staat voor de thorax.
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BIJLAGE 1: SOFTWARE-HANDLEIDING

Stu urbestanden

F1exibiliteit vraagt om een groot aantal beinvloedbare variabelen. Een f1exibel programma

verlangt veel informatie van de gebruiker en het is vrij omslachtig en tijdrovend deze

parameters -waarvan een groot aantal slechts een enkele keer hoeft te worden gewijzigd

iedere keer met de hand te moeten invoeren. Om deze reden is gebruik gemaakt van

stuur-bestanden. Deze bestanden kunnen met een tekstverwerker worden aangemaakt en

gewijzigd. en bevatten aile parameterwaarden die bij een bepaald projekt -of meetopstel

Iing/procedure- behoren.

Stel dat luchtwegweerstanden gemeten moeten worden. Dan zou het projekt RESIST ge

noemd kunnen worden en zijn de stuur-bestanden:

1. RESIST.CAT: stuurt het callibreren

2. RESIST. SET: stuurt het opnemen van de meetsignalen

3. RESIST.ANA: stuurt de analyse van de opgenomen meetsignalen.

Aile stuurbestanden hebben dezelfde struktuur: ze zijn opgebouwd uit records. leder re

cord begint met een identificatiecode van drie karakters, vervolgens een volgnummer (0

9), dan een aantal velden, gescheiden door komma's. Het record wordt afgesloten door

een @-karakter. Een veld kan een integer. een real of een karakter-string bevatten, wat

wordt aangegeven met een code:

NI voor een integer

NR voor een real

NA voor een karakter-string

leder record kan maximaal 10 integers, 10 reals en een karakterstring bevatten. Commen

taar kan worden tussen gevoegd, door een regel te laten beginnen met het !-karakter.

Omdat ieder record wordt geidentificeerd door de identificatiecode en het volgnummer is

de volgorde waarin de records in het bestand geplaatst worden vrij. Een speciale code

(ENDO) geeft het einde van het stuurbestand aan.

Een voorbeeld van een stu urbestand:

! commentaar-regel

SAMO,NI 100,NAFLM003@

ENDO
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De tweede regel van dit voorbeeld komt uit een .SET bestand, en specificeerd de naam

(FLMOO3.IOO) van het bestand, waar de SAMples naar toe geschreven moeten worden.

<Projekt> .CAT-stuurbestand

Aan het longmodel kunnen vele grootheden gemeten worden, maar niet aile gelijktijdig.

Het .CAT bestand bevat al1e namen van de grootheden die aan het longmodel gemeten

(kunnen) worden (met de eenheden waarin de grootheden worden uitgedrukt), zodat deze

namen slechts eenmaal hoeven te worden ingevoerd. Voor verschillende verwante pro

jekten kan men in het programma CALLIB dan een selectie maken van de grootheden die

men wit meten, en deze grootheden vervolgens calibreren, eveneens m.b.v. het callibratie

programma CALLIB. Zo zal voor het RESIST-projekt een druk en een flow gekozen en

gecalibreerd moeten worden uit de Iijst van grootheden in het .CAT-bestand. Tevens

specificeert dit bestand een aantal extra grootheden die voor de calibratie of de opname

van belang zijn, zoals versienummer, sampel-frequentie en de -voor de aansturing van het

longmodel noodzakelijke- beveiligingsfactoren. Een extra record begint met een identifica

tiecode van de karakters RE en dan een volgnummer. Van deze extra records wordt

d.m.v. een integer aangegeven of de gespecificeerde grootheden een integer (integer = I) of

een real (integer = 3) waarde moet krijgen.

De sampelfrequentie, een real, bijvoorbeeld:

RE 12,#1 3,#ASample-frequency@

Let weI: de grootheden worden in de .CAT-file aileen gespecificeerd; de grootheden wor

den gecalibreerd in CALLIB, en het resultaat van deze calibratie wordt in een ander

bestand, met extensie .CAL, opgeslagen, t.b.v. de opname van de meetsignalen.

Aan het eind van deze bijlage is de .CAT file afgedrukt, zoals die voor de metingen aan

het Jongmodel is gebruikt.

Programma CALLIB

De eigenlijke callibratie gebeurt m.b.v het programma CALLIB. Het programma geeft de

mogelijkheid grootheden te kiezen uit de lijst die in het .CAT bestand is gespecificeerd

en vervolgens m.b.v de AID-convertor sampelwaarden aan deze grootheden te relateren.
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Een druksensor bijv. zal geijkt worden door een druk op deze sensor aan te brengen en

deze te meten m.b.v. een manometer. De output van de sensor wordt gesampeld, en de

waarde van de manometer wordt ingevoerd. Ais dit voor twee drukken is gedaan kunnen

de ijkfactoren berekend worden die de Iineaire relatie tussen druk en A/D-waarde bepa

len. Er wordt dan uitgegaan van cen Iineaire sensor en cen Iineaire AID-converter. Deze

aanname is voor al de gebruikte sensoren verantwoord.

Het resultaat van de callibratie wordt in cen .CAL-bestand opgeslagen. Dit bestand be

staat uit twee blokken van 512 bytes. Het cerste blok is opgedceld in records van 20

bytes. De eerste 16 records zijn gereservcerd voor de callibratiefactoren van de 16 kana

len van de AID-convertor. De overige 9 blokken zijn gereserveerd voor extra records.

De records die de callibratiefactoren bevatten zijn als voigt opgebouwd:

ICOD :integer; Identificatiecode van het signaal (volgnummer in .CAT-bestand)

LCHAN :logical; kanaalnummer van de AID-convertor

LAUX :Iogical; auxiliary logical

VALl :real ; signaal waarde 1 (bepaald met externe meter)

VAL2 :real ; signaal waarde 2

IVALI :integer; AID-waarde bij VALl

IVAL2 :integer; AID-waarde bij VAL2

IPLAC :integer; dummy code

1DM :integer; dummy integer

De flowsensor geeft cen complicatie, omdat deze verschillende ijkfactoren heeft voor de

inspiratie en de expiratie. Daarom is voor elke flow een extra record gereservcerd, waar

in de expiratoire ijkfactoren worden opgeslagen worden, terwijl de inspiratoire waarden

worden opgeslagen in het record dat voor het signaal is gereserveerd (dus in VALl ,VAL2,

IVALI en IVAL2). M.b.v. LAUX wordt nu aangegeven welk extra record voor de expira

toire ijkfactoren is gereserveerd.

De pneumotachograaf is ook moeilijker te ijken, omdat hiervoor een 'flow'-bron en cen

geijkte flowmeter benodigd zouden zijn. Een flowmeter is echter gevoelig voor de atmos

ferische druk en luchtvochtigheid. zodat de ijkwaarden niet konstant zijn. Eenvoudiger is

cen ijking m.b.v. een Iiterpomp, door enkele malen een liter lucht door de sensor te

pompen, de output van de flowsensor te integreren en het resultaat van de integratie te

normeren naar het verplaatste volume (1 liter per slag).
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Callibratie-waarden kunnen achteraf gewijzigd worden, om bijv. afleesfouten te corrige

ren, of om anderszins bepaalde callibratiefactoren in te voeren.

Bij de opname van meetsignalen m.b.v. het programma LNGREC worden de gegev~ns van

het .CAL-bestand gekopieerd naar het data-bestand in exact hdzelfde formaat. Oit maakt

het mogelijk om met het programma CALLIB na de meting de caHibratie-waarden te veri

fieren, en zeJfs te wijzigen c.q. herijken.

De beveiligingsfaktoren: programma CALMOD

De beveiligingsfaktoren van het longmodel (zie hfst 4.3) worden m.b.v het programma

CALLIB bepaald, door tijdens de aansturing van het model continu de posities van de

longbalgen te bepalen en te testen op de grenswaarden. Daartoe moeten de volgende

waarden vooraf bepaald worden:

I. OMAXen OMIN (max. en min. AID-waarde onderbalg): integer

2. RMAX en LMAX (max. en min. A/D-waarde van resp. rechter- en Jinker-Iong

balg): integer

3. AR,BR,AL,BL: coefficienten van de 'raak'-Iijnen van resp. rechter- en Jinker-

longbalg: real

De beveiligingsfactoren worden in de extra records van het .CAL-bestand opgeslagen na

te zijn bepaald m.b.v. het programma CALMOD. Oit programma is nagenoeg identiek aan

CALLIB, maar in plaats van de menu-optie callibreren m.b.v. de AID-convertor in CALLIB

wordt in CALMOD de mogelijkheden geboden de beveiligingsfactoren van het longmodel te

bepalen. Beide opties konden niet in een programma ondergebracht ondergebracht worden,

omdat het programma de geheugencapaciteit van het pdp-11 systeem zou overschrijden.

Het is echter een zeer eenvoudige zaak om voor een royaler bemeten systeem zou echter

beide mogelijkheden in CALLIB in te bouwen.

<Projekt> ,SET stuurbestand

Dit stuurbestand stuurt de opname van de meetsignalen. Er zijn twee situaties te onder

scheiden bij de opname:
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I. het longmodel wordt nie/ aangestuurd: er kunnen nu 16 kanalen gesampeld worden,

waarbij slechts de beperking geldt, dat opeenvoigende kanalen van de AID-convertor

worden gebruikt. Tijdens de opname kunnen twee signalen real-time worden getoond

op een grafische monitor.

2. het longmodel wordt wei aangestuurd: nu kunnen slechts 4 kanalen gesampeld wor

den. Van deze kanalen is er een gereserveerd voor de bewaking van de onderbalg,

en een kanaal voor iedere longbalg die bewaakt moet worden. Ais een balg is vast

gezet blijven er dus twee kanalen vrij.

Het programma LNGREC bepaalt in welke situatie gemeten wordt, aan de band van de

(met CALUB) gekozen signalen. A1s een van deze signalen de positie van de onderbalg is

(signaal no. I in het .CAT bestand), zal bet model aangestuurd moeten worden.

Opname zonder aansturing v.h. longmodel

De volgende parameters moeten in het .SET-bestand worden meegegeven:

I. Naam van het .CAL bestand dat de callibratiefaktoren bevat; 14 karakters, bestaande

uit drive-specifikatie (3 karakters + ': '), de bestandsnaam (6 karakters) en extensie

('.' + drie karakters). Code: CALO

2. Naam van het bestand waar de data naar toe gescbreven moet worden (6 karakters).

De extensie van de bestandsnaam is een integer (> 1(0). Verschillende meetseries

worden in opeenvolgende extensienummers weggeschreven. Code: SAMO

3. OUTUM :integer; aantal sampels dat in een 'run' wordt weggeschreven

JENOUT :integer; geeft aan om de hoeveel sampels er een wordt weggeschreven

PLT(I) :integer; eerste signaal dat real-time wordt geplot

PLT(2) :integer; tweede signaal dat real-time wordt geplot

JENPLT :integer; geeft aan om de boeveel sampels er een wordt geplot

NRRUNS :integer; aantal 'runs' in een serie

PLOT :integer; 0/1 = niet/wel real-time plotten

KONTIN :integer; 0/1 niet/wel kontinu wegschrijven van sampels

STORE :integer; 0/1 niet/wel starten met het wegschrijven van sampels.

Code: PRGO.

De betekenis van de parameters komt nag uitgebreider aan de orde. Een voorbeeld van

een .SET-bestand in deze vorm is afgedrukt aan het eind van deze bijlage.
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Opname met aansturing v.h. longmodel

De volgende parameters moeten in het .SET-bestand worden meegegeven:

]. Naam van het .CAL bestand dat de callibratiefaktoren bevat; ]4 karakters, bestaande

uit drive-specifikatie (3 karakters + ': '), de bestandsnaam (6 karakters) en extensie

(' .' + drie karakters). Code: CALO.

2. Naam van het bestand waar de data naar toe geschreven moet worden (6 karakters).

De extensie van de bestandsnaam is een integer (> 100). Verschillende meetseries

worden in opeenvolgende extensienummers weggeschreven. Code: SAMO.

3. OUTUM :integer; is hier een dummy variabele.

JENOUT :integer; geeft aan om de hoeveel sampels er cen wordt weggeschreven

PLT(I) :integer; dummy variabele

PLT(2) :integer; dummy variabele

JENPLT :integer; dummy variabele

NRRUNS :integer; dummy variabele

PLOT :integer; dummy variabele

KONTIN :integer; 0/1 = niet/wel kontinu wegschrijven van sampels

STORE :integer; 0/1 = niet/wel starten met het wegschrijven van sampels.

Code: PRGO.

4. Namen van D/A-output bestanden. Deze bestanden bevatten de waarden voor de

D/A-convertor. Deze waarden beginnen en eindigen met waarde 0, en de maximale

waarde is .ooסס1 De naam bestaat uit 6 karakters, de extensie is een integer (> ]00).

Code: DAOO-3. D/A-output blok I heeft code DAOO etc.

5. De offset en vermenigvuldigingsfaktoren van de verschillende D/A-output-blokken.

De offset is een integer die de start en eindwaarde van ieder blok geeft. Voor ieder

blok wordt dan de vermenigvuldigingsfaktor als real opgegeven. De DA-output wordt

dan berekend volgens: DAOUT = Faktor ... Bestandswaarde + Offset. Code: DASO.

6. Structuur van een run: de verschillende D/A-output bestanden kunnen in willekeu

rige volgorde worden uitgestuurd. De structuur is een array van ]0 integers: elk

integer is een bloknummer (1-4). Code: STRO

7. Herhalingsfaktoren van een run: ieder blok. zoals aangegeven in het structuur-array

kan een aantal malen herhaald worden. De herhalingsfaktor van ieder element van

de structuur wordt in dit record van 10 integers aangegeven. Code: HERO.

8. Tijdens de aansturing van het longmodel kunnen switches worden geset/reset. Voor

ieder output-blok moet worden aangegeven op welke tijdstippen geschakeld moet
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worden. Dit wordt gedaan door het sampelnummer te geven waarmce gelijktijdig

geschakeld moet worden als switch-timing. In ieder blok kunnen 10 onafhankelijke

schakelakties uitgevoerd worden, dus ieder record bevat 10 integers. Code: SWTO-3.

9. De schakelaktie zelf wordt gespecificeerd als switch-data. Voor ieder schakeltijdstip

moet in switch-data worden aangegeven welke schakelaars (van de 16) moeten wor

den geset. De schakelaars hebben cen oplopend gewicht volgens het binaire talstel

sel: schakelaar 0 heeft gewicht 1, schakelaar 1 gewicht 2, schakelaar 2 gewicht 4

etc. Als men een combinatie van schakelaars wil setten, moeten de gewichten van de

schakelaars worden gesommeerd. Het resultaat is de switch-data.

Voorbeeld: Schakelaars 3, 5 en 10: switch-data= 8 + 32 + 1024 = 1064.

Code: SWDO-3.

10. Van ieder output-blok worden aangegeven hoeveel schakelakties er moeten plaatsvin

den, m.a.w. het aantal elementen in het switch-timing array. Code: SWSO.

11. Tot slot moeten nog een aantal opname-parameters worden gegeven:

REP :integer; aatal malen dat het gehele adempatroon herhaald wordt.

JA :integer; = 1: output naar kanaal A van D/A convertor

JB :integer; 1: output naar kanaal B van D/A convertor

LSAFE :integer; I: linker 'Iongbalg' wordt bewaakt

RSAFE :integer; = I: rechter 'Iongbalg' wordt bewaakt

Code: PRGI.

In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de betekenis van de parameters. Een

voorbeeld van een .SET-bestand in deze vorm is aan het eind van deze bijlage weergege

Yen.

Programma LNGREC

Dit programma neemt de meetsignalen op. Zoals eerder beschreven zijn te onderscheiden

de situatie waarin het longmodel niet wordt aangestuurd (aileen A/D-conversie) en de

situatie waadn het longmodel weI wordt aangestuurd (AID en DfA-conversie).

Opname zonder aansturing van het longmodel is geimplementeerd om op eenvoudige wijze

de parameters van het longmodel met behulp van de computer te kunnen bepalen. In feite

zijn door deze implementatie de programma's CALLIB, LNGREC en LNGANA te gebruiken

om signalen te callibreren, op te nemen en te analyseren die verder niets met het long-
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model van doen hebben. Een dergelijk programma was nog niet voorhanden (vrijwel aile

programmapakketten die beschikbaar waren zijn voor specifieke toepassingen geschreven

en moeilijk aan te passen voor algemeen gebruik).

De opgenomen signalen worden weggeschreven naar een file, die in het .SET bestand is

gespecificeerd. De eerste twee blokken (1 blok = 512 bytes) worden gevuld met de calli

bratiewaarden. Het derde blok wordt gevuld met de extra opnameparameters uit het .SET

bestand. Tevens wordt van iedere RUN wordt het aantal opgenomen sampels en het num

mer van het eerste datablok dat gevuld is met samples van de RUN. Voor het wegschrij

ven van de data van iedere RUN wordt een nieuw blok geopend.

De structuur van een data-bestand is dus:

I. twee blokken met callibratie-waarden

2. een blok opname-parameters

3. minimaal NRRUNS datablokken.

Opname zonder aansturing van het longmodel

Bij opname zonder DfA-conversie kunnen 16 kanalen gelijktijdig worden opgenomen,

waarbij dan twee signalen op een grafisch beeldscherm kunnen worden gevolgd. Opname

van de signalen gebeurt continu: het verloop van de twee te plotten signalen kan dus

real-time gevolgd worden, wat de mogelijkheid geeft deze signalen in te stellen of op

storingen en drift te controleren, alvorens de signalen weg te schrijven. Het wegschrijven

geschiedt in 'RUN's, waarvan de lengte is vastgelegd m.b.v. OUTLIM. D.w.z. iedere run

bevat OUTLIM samples van ieder te sampelen kanaal. M.b.v. het toetsenbord kan het

commando worden gegeven voor het starten van een RUN. Na een RUN gaat de opname

gewoon door, maar een belsignaal geeft aan dat het wegschrijven is gestopt.

Verder kunnen 10 van de 16 schakelaars worden bediend vanaf het toetsenbord door een

cijfer (0-9) in te tikken.

Opname met aansturing van het longmodel

Bij opname met DfA-conversie kunnen ' slechts' vier kanalen gesampeJd worden. De bewe

gende balgen moet~n beveiligd worden. zodat er twee kanalen vrij zijn als een der long

balgen is vastgezet of een kanaal vrij is als beide longbalgen vrij bewegen.

De data waarmee het longmodel wordt aangestuurd is van tevoren in bestanden geplaatst

m.b.v. het programma FUNGEN. Vier van deze bestanden worden door LNGREC ingelezen.
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In het .SET-bestand wordt extra informatie over de daout-blokken verschaft:

I. een vermenigvuldigingsfaktor voor ieder blok wordt gegeven, waarmee de blok

ken -ook ten opzichte van elkaar- geschaald kunnen worden. Ein offset geldt

voor aile blokken, en omdat de blokken als begin en eindwaarde nul hebben,

zijn vloeiende overgangen tussen de blokken gegarandeerd.

2. in ieder blok kunnen schakelaars worden bediend: in bet .SET bestand wordt

gespecificeerd welke schakelaars en wanneer.

Ais op deze mannier aile blokken volledig zijn gedefinieerd, kunnen zij in een willekeu

rige volgorde worden uitgestuurd of herhaald.

De volgorde waarin ze worden uitgestuurd wordt bepaald in de STR(uctuur)-record van

het .SET-bestand. terwijl het aantal malen dat ieder element van de structuur moet wor

den herhaald wordt bepaald door de HER(haal)-record. Elementen met eenzelfde index

horen bij elkaar: het blok. met nummer STR(n) wordt HER(n) maal herhaald.

Voorbeeld: Structuur = [I 2 3 4 I]

Herhaal = [I 3 2 2 I]

Adempatroon: I 2 2 2 3 3 4 4 I

Op deze manier kunnen de karakteristieke ademhalingen van de drie gebieden van een

normale lichaamsplethysmografische meting op eenvoudige wijze worden gerealiseerd.

Tijdens de aansturing kan de geprogrammeerde bediening van de schakelaars worden

geblokkeerd, evenals de geprogrammeerde wisseling van de blokken. Zo kan de aanstuting

in een van de gebieden 'bevroren' worden. Daarnaast kunnen schakelaars (0-9) via het

toetsenbord worden bediend,

Programma FUNGEN

Dit programma genereert de D/A-output bestanden. Begin en eindwaarde van de bestanden

zijn nul. Aile waarden uit een bestand zijn Of positief Of negatief, d.w.z. dat nul altijd

een der extremen is. De absolute waarde van de waarden is 10000. voar aile signalen.

De volgende funkties zijn beschikbaar:

1. cosinus

2. driehoek, met variabele stijgende en dalende flank
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3. bJok, met variabele hoog/laag perioden

4. manuele invoer: sampelnummer/sampelwaarde-punten worden ingevoerd, waar-

tussen Iineair wordt geinterpoleerd.

Op eenvoudige wijze kunnen andere funkties worden toegevoegd, indien gewenst.

Het gegenereerde signaal kan visueel worden gecontroleerd op de grafische monitor. en

als het correct wordt bevonden worden weggeschreven naar schijf.

< Proiekt > .ANA stuurbestand

Dit stuurbestand stuurt de analyse van de opgenomen signalen. In dit stuurbestand worden

slechts een paar parameters gespecificeerd, omdat in dit programma meer flexibiliteit

m.b.v. een menu is ingebracht:

I . naam van het data-bestand, bestaande uit zes karakters en een integer (> 100)

als extensie. Code: SAMO.

2. minimale en maximale waarden van de signalen. De integers van de records

geven de signaalnummers, de reals specificeren de minima en maxima. In een

record zijn to reals beschikbaar, dus kunnen maximaal 5 signalen in een record

geschaald worden. Niet aile signalen hoeven in de records geschaalde te worden

(dan wordt geschaald naar minimale en maximale waarde, bepaald door het

bereik van de D/A-convertor). en de volgorde waarin de signalen worden ge

schaald is vrij. Code: SCL0-4.

3. analyse parameters. Vooralsnog is slechts de eerste integer gebruikt, om aan te

geven of al (I) dan niet (0) statistische bewerking van de data gewenst is.

Code: PARO.

Een voorbeeld van een .ANA-bestand is aan het eind van deze bijlage weergegeven.

Programma LNGANA

Dit programma geeft tot vier signalen gelijktijdig tegen de tijd of tegen elkaar op een

grafische monitor weer.

Binnen het programma worden in een menu de volgende opties aangeboden:

I. Lijntype:

a. Het plotten van punten of -diverse punt-streep- Iijnen tussen punten



Een Fysiscb Longmodel - 121 - Bijlage 1: Software-handleiding

b. Het plotten van symbolen (vierkantjes, driehoekjes, etc.) op de punten

2. Analyse:

tot vier signalen voor de y-as(sen) kunnen worden opgegeven, en een signaal

voor de x-as. De signalen worden hoven elkaar geplot, met hetzelfde signaal

langs de x-as

3. Hardcopy:

een hardcopy van het beeldscherm kan op een printer verkregen worden

4. Wissen van het beeldscherm:

opeenvolgende plots worden over elkaar afgebeeld. Met name als de signalen

gelijk geschaald zijn (m. b. v. het .ANA-bestand) is dit een handige methode om

signalen te vergelijken. am een nieuw plaatje te beginnen moet eerst het

seherm worden gewist.

5. Volgende/vorige data-bestand:

omdat de data-bestanden van opeenvolgende series door het opname-programma

met opeenvolgende extensie-nummers, maar de dezelfde naam, worden wegge

sehreven kan het analyse-programma op eenvoudige wijze het data-bestand van

de vorige/volgende serie vinden.

6. Sehaling:

minimale en maximale waarden van de signalen kunnen ook 'on the fly' worden

ingevoerd.

7. Printen van de signaalwaarden:

op dezelfde manier als bij de analyse worden signalen gevraagd en geplot, maar

nu worden de signaalwaarden tevens naar de printer gestuurd. Indien in het

.ANA-bestand is aangegeven, dat statistisehe bewerking gewenst is, zal het

gemiddelde alsook de standaarddeviatie van iedere RUN worden berekend en

geprint.

8. Stoppen van het programma.

Het analyse-programma voert geen bewerkingen uit op de signalen. Een uitbreiding in

deze riehting is wei gewenst. maar wegens tijdgebrek niet gerealiseerd.
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Naast deze specifieke programma's zijn nog een aantal programma's en subroutines ge

schreven die algemeen toepasbaar zijn.

Het betreft een software-pakket, geschreven om op eenvoudige wijze signalen op een

grafische terminal te plotten. Een dergelijk software=pakket was niet voorhanden. omdat

de meeste software op het longfunktielaboratorium voor specifieke toepassingen wordt

geschreven, waarbij dan de lay-out van eventuele plots wordt geoptimaliseerd. Een alge

meen software-pakket. dat voldoende f1exibel is om een dergelijke optimalisatie mogelijk

te maken zou buitengewoon complex en daardoor onhanteerbaar zijn. Voor iedere toepas

sing worden de plots dus van 'scratch' opgebouwd.

Voor eenvoudiger toepassingen, waar minder hoge eisen worden gesteld aan een op de

toepassing toegesneden lay-out, kan een algemeen plot-pakket nuttig zijn. Vooral voor

mensen die niet goed met de programmeertaal, het systeeem en de beschikbare program

ma-bibliotheken vertrouwd zijn (stagaires en afstudeerders, met name) kan dit een be

hoorlijke ontlasting betekenen.

Het plot-pakket bestaat uit:

I. FIGURE:

tekent een figuurtje rond de opgegeven coordinaten. Acht figuurtjes zijn be

schikbaar, de afmetingen van het figuurtje is variabel (routine bestond reeds)

2. LINEP:

tekent een Iijn tussen twee punten, met een variabel patroon: doorgetrokken of

diverse streep-stippel patronen.

3. XYAXES:

tekent een x-as en een y-as, plaatst tekst langs de assen. berekent schaalfac

toren aan de hand van meegegeven minimale en maximale signaalwaarden. De

afmetingen en de plaats van de grafiek op de monitor zijn variabel.

4. XYPLOT:

tekent een punt of figuurtie in het met XYAXES getekende assenstelsel. tekent

een lijn van een eerder punt naar de opgegeven coOrdinaten.

5. XYLINE:

tekent horizontale of verticale asymptoot in het assenstelsel.

6. CGRAPH:
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creeert tot vier grafieken boven elkaar m.b.v. XYAXES. en zorgt voor juist

management van de bij deze grafieken behorende schaalfactoren. Een aantal

parameters van de XY-routines krijgen default waarden. waardoor de overhead

voor aanroepende programma's tot een minimum wordt gereduceerd.

7. GRAPH:

tekent punten en lijnen in elk van de met CGRAPH gecreeerde grafieken.

Maakt gebruik van XYPLOT en XYLINE.

8. MXYREC:

kant-en-klaar plotprogramma. om snel een serie meetwaarden in cen grafiek

weer te geven. Het programma maakt gebruik van de CGRAPH en GRAPH rou

tines. Het programma kan volledig worden gestuurd door een .XYR-bestand. In

dit bestand wordt aangegeven hoeveel grafieken men wenst. De parameters van

de x-as (min. en max. waarde. tekst) worden gegeven. Dan kunnen tien series

meetpunten in de grafieken worden geplot. ledere serie wordt volledig gedefi

nieerd door een record: welke grafiek, tekst langs de y-as. Iijn- en symbool

type, naam van het bestand. waarin de coordinaten zijn geplaatst van de pun

tenserie. Meerdere puntenseries kunnen in een grafiek worden geplot. Een

puntenserie kan een willekeurige lengte hebben, en kan met een tekstverwerker

worden aangemaakt. Dit maakt het corrigeren van (typ-)fouten eenvoudig en

snet. Aile funkties kunnen ook in het programma m.b.v. een menu worden ge

kozen. Als de plot naar wens is kan er een hardcopy van worden gemaakt.
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1«< FILE LNGKOD.ANA »)

SAKO,II lOO,IAFLK003@
PARO,II 1,IA statistiek@
SCLO,II 1,11 2,IR O.,IR 3 .• IR -l.,IR l..IA Schaling sign. 1,2@
SCL1,II 3,11 4,IR O.,IR 3.,IR O.,IR 1.S,IA schaling sign. 3,4@
ENDO

Voorbeeld van een .ANA stuurbestand

1«< FILE LNGKOD.CAT »>
I .CAT bestand voor metingen aan het fysisch longmodel
IDEO,IALNGKOD.YK@
HELO.IADK :LNGCAL.HLP@
CALO,IADK :FLK001.CAL@
C010.IAVol.thorax [l)@
C020.IAVol. right [l)@
C030,IAVol. left [l)@
C040.IAP-thorax [kPa)@
COSO.IAP-left [kPa)@
C060,IAP-right [kPa]@
C090,IAPext c.e.[kPa)@
C100.IAP-mouth [kPa]@
CllO,IAFlow 1ft [l/s]@
C120,IAFlow rgt [l/s)@
C130,IAFlow l+r [l/s]@
C140.IAFlow mth [l/s]@
RE10.II 1.IAVersion number
REll,II 1.IAKCLOCK (-lor 1)
RE12.11 3,IASample-frequency
RE13.11 1.IADivision factor
RE20,II 1.IAKinimum piston
RE2l,II 1,IAKaximum piston
RE22.11 3.IAA in Piston=A*DAOUT+B
RE23,II 3,IAB in Piston=A*DAOUT+B
RE30,II 1,IAKaximum right lung
RE3l.11 1.IAKaximum left lung
RE32.11 3.IAA in collision eq. left
RE33,II 3,IAB in collision eq. left
RE34,II 3,IAA in collision eq.right
RE3S.11 3,IAB in collision eq.right
RE40.11 3.IACALl exp.flow 1ft
RE4l,II 3,IACAL2 exp.flow 1ft
RE42,II 1,IAA/Dl exp.flow 1ft
RE43.11 1,IAA/D2 exp.flow 1ft
RESO,II 3,IACALl exp.flow rgt
RES1,II 3.IACAL2 exp.flow rgt
RE52.11 1,IAA/Dl exp.flow rgt
RES3,II 1.IAA/D2 exp.flow rgt
RE60,II 3,IACALl exp.flow l+r
RE6l,II 3,IACAL2 exp.flow l+r
RE62.11 1.IAA/Dl exp.flow l+r
RE63.11 1,IAA/D2 exp.flow l+r
RE10.11 3.IACALl exp.flow mth
RE1l,II 3,IACAL2 exp.flow mth
RE12,II 1.IAA/Dl exp.flow mth
RE13.11 1.IAA/D2 exp.flow mth
ENDO

Voorbeeld van een .CAT stuurbestand
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!«( FILE RESlST.SET »)
I Callibratie-waarden in bestand RESlST.CAL, data naar bestand RESlST.500
CALO,.ADK :RESlST.CAL~

SAMO,.1 500,.ARESlST~

PRGO,.1 25,.1 1,.1 1,.1 2,.1 5,.1 10,.1 1,.1 0,.1 O~
I OUTLIM,JENOUT,PLT(1I,PLT(2I,JENPLT,NRRUNS,PLOT,KONTIN,STORE ~

_ENDO

Voorbeeld van een .SET stuurbestand, geen D/A-conversie

!«( FILE LNGMOD.SET ») D/A-conversie
I Metingen met vaste weerstand, Samplefrequentie 100 Hz, Linkerba1g vast
! Callibratie gegevens in bestand: FLM001.CAL, data naar best and FLM001.100
CALO,.ADK :FLM001.CAL~

COMO,.ATEST Longmodel aansturing ~

SAMO,.1 100 ••AFLM001~
PRGO,.1 0,.1 1 •• 1 0,.1 0,.1 5,.1 0,.1 0,.1 0,.1 O~

I OUTLIM,JENOUT,PLT(1),PLT(2I,JENPLT,NRRUNS,PLOT,KONTIN,STORE ~

HERO,.1 1,.1 4 •• 1 3,.1 2,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 O,.AHerhalingsfaktoren~

STRO,.1 1,.1 2,.1 3,.1 4,.1 0,.1 0 •• 1 0,.1 0,.1 0,.1 O,.AStructuur~

DAOO,.1 103,.ATRIAND~

DA01,.1 400,.ATRIAND~

DA02,.1 200,.ATRIAND~

DA03,.1 400,.ATRIANDD~

DASO,.1 2000 •• R O. ,.R O.l,.R 0.005,.R 0.13,.AOffset and amplitude of DAOUT~

SWSO,.1 2,.1 1,.1 1,.1 1,.ASize of switch-arrays~

SWDO,.1 0,.1 512,.1 0,.1 0 •• 1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 O,.ASwitch-settings~

SWD1,.1 8704,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0 •• 1 O,.ASwitch-settings~

SWD2,.1 16896,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 O,.ASwitch-settings~

SWD3.ll 512,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 O,.ASwitch-s.ttings~

SWTO,tl 1,.1 800,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 O,.ASwitch-data~

SWT1,.1 1,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,11 O,.ASwitch-data~

SWT2 •• 1 1,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 O,.ASwitch-data~

SWT3,.1 1,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 0,.1 O••Aswitch-data~
PRG1,.1 200,.1 1,.1 0,.1 0,.1 l,.ARepetion,JA,JB,LSAFE,RSAFE~

ENDO

Voorbeeld van een .SET stuurbestand met D/A-conversie
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