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In this report ~~11 be described what kind of methods 

there are, and which one is most suitable, to calculate 
the lung-chestwall compliance and breathing resistance. 
The starting point for this calculation is formed by a 

flow and pressure signal, which have been measured 
during an oparation on ventilated patients. 

The compliance ru1d breathing resistance are important 

as a part of the description of the state of the patient. 

The state of the patient is an essential part of infor

mation in the dual control system, which is used in the 

Servo-Anaesthesia project. 
The goal of this project is to examine the possibility 

of automatically cantrolling part of the anaesthesia. 

The investigation, described in this report, results 

in a computer program for on-line calculation of the 
lung-chestwall compliance and breathing resistance. 
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Samenvattin~. 

In dit rapport wordt onderzocht welke methoden er zijn, 

en welke methode hiervan het meest geschikt is, voor 

het bepalen van de long-borstkascompliantie en de ad·em

weerstand uit een flow- en een druksignaal. 
Deze signalen worden opgenomen tijdens een operatie, 

bij een beademde pati~nt. 

Deze compliantie en ademweerstand zijn van belang, als 

toestandsbeschrijvende grootheden, voor het "dual 

control system", dat toegepast wordt in het Servo
Anesthesieprojekt. 
Dit projekt heeft tot doel de mogelijkheid te onder
zoeken, een gedeelte van de narcose automatisch te 

bewaken. 

Het, in dit rapport beschreven, onderzoek resulteert 

in een computerprogramma, waarmee de long-borstkas

compliantie en ademweerstand "on-line 11 berekend kan 

worden. 
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Hoofdstuk 1. Inleidi~. 

1 • 0. Algemeer!· 

In dit hoofdstuk zal een omschrijving gegeven worden 

van het Servo-·Anesthesieprojekt en de opdracht van dit 
afstudeeronderzoek. 

De onderlinge relatie tussen het projekt en deze op
dracht zal weergegeven worden. 
Vervolgens zal de uitvoering van het onderzoek en de 

indeling van dit afstudeerverslag aan de orde komen. 

1 • 1 • Het Serv,:>-Anesthesiepro j ekt. 

Het Servo-Anes-~he siepro j ekt heeft tot doel: 

Het nagaan in hoeverre automatisering in de 

anesthesie mogelijk en zinvol is. 

Het mogelijke e:ffekt van deze automatisering kan zijn: 

- de kwaliteitsverbetering 
de arts te ontlasten van een aantal routine 
handelingen, waardoor deze meer aandacht kan geven 

aan de narcose in relatie tot het verloop van 
de operatie. 
het voorspellen van de toekomstige toestand 

van de patïënt, waardoor het mogelijk wordt 
een betere ::;tabili tei t van de narcosediepte 

te verkrij~t~n en wellicht de benodigde hoe
veelheid farmaca te verminderen. 
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De realiserin~· van de automatisering geschiedt met behulp 
van een "adaptive control system". 

Dit systeem wordt in hoofdstuk 2 besproken. 

In het Serve-Anesthesieprojekt werken de volgende instan
ties samen: 

de Rijksunbrersi tei t ·te I1eiden (afdeling AnesthesioloGie) 

- het rliedisch Fysisch Insi tuut TNO te Utrecht. 

de Technische Hogeschool Eindhoven (vakgroep ER). 

Het Praeventiefonds verleent subsidie ten behoeve van het 
onderzoek, tervri.jl Philips r!Iedical Systems de beademings

en registratieapparatuur in bruikleen heeft gegeven. 

1.2. Het afst1,.;.deeronderweEE·. 

De omschrijving van het onderwerp van dit afstudeer-· 

onderzoek is als volgt: 

Het bepalen van de lona;-borstkascompliantie en de 

ademweerstand van beademde patiënten tijdens anes

thesie. 

1 • 3. r/Ioti vering van ~et ondervverp. 

De patiënt is tijdens de narcose niet in staat zelf te 

ademen door de spierrelaxatie, die nodig is voor de 
operatie. Men zal daaron.1 de pati~nt moeten beadem.en. 

Tijdens dit beademen worden onder andere de ademflow 
en de druk bij éle mond gemeten. Op deze manier ontstaan 

twee patronen met een repeteertijd, die niet konstant 

is (orde van grcotte 4 seconden). 
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Het regelsysteem werkt met een toestandsbeschrijvin,~ van 

de pati~nt, die op equidistante tijdstippen bepaald wordt. 
Daarom zijn het flow- en drukpatroon niet geschikt als 
een deel van een toestandsbeschrijving. 

Als men echter uit deze patronen de long-borstkascompliantie 

en de ademweerstand berekent, dan heeft men twee adequate 

toestandsgrootheden ter beschikking. 

Waarom ademweerstand? 

De ademweerstand geeft informatie over een eventueel aan

wezige obstructie in de luchtwegen van de pati~nt. De ver
wachting is dat de ademweerstand ook gebruikt kan worden 

bij het detekteren van lekken in het beademingssysteem. 

Naarom long-borstlcascompliantie? 
De verandering in de compliantie is een indikatie voor een 
toestandsverandering van de pati~nt. (lit.1,2 en 8) 
In de literatuur wordt over het algemeen gesprolren over 
longcomplianti e. 'l~i jdens dit afstudeeronderzoek zal ik mij 

bezighouden met de~ long-borstkascompliantie. 

Dit heeft drie redenen: 

1 • Een van de aanleidingen voor het beschouwen van de com

pliantie als toestandsgrootheid was het soms optredende 

tegenademen van de pati'ént. Dit kan veroorzaakt worden 

door een te geringe spierrelaxatie of een·te lage pijn

drempel. Tegenademen of een verminderde spierrelaxatie 

werken door in de borstkascompliantie. Voor ons doel is 

de borstkascompliantie dus van wezenlijk belang. 
2. Om de long- en borstkascompliantie ·t;e scheiden is het no

dig dat de druk in de intrathoracale ruimte gemeten wordt 
hetgeen niet zonder risico is. 

3. De splitsing van de compliantie in de deelcomplianties 
levert nauwelijJ<:s extra informatie op (Literatuur 3,4,5). 
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ad. 2: 

In de literatuur worden twee drukken genoemd, die gelijk 

zijn aan of een maat zijn voor de druk in de intrathora
cale ruimte en wel: 

De esophagusdruk en de centraalveneuze druk. 

- De esophagusdruk heeft als nadeel dat deze erg afhanke

lijk is van de plaats waar de drukopnemer (een ballon 

in de slokd~rm) zich bevindt. 

- De centraalveneuze druk heeft als nadelen: 
De meting is nogal ingrijpend en het meetresultaat is 

moeilijk verwerkbaar in verband met de in deze druk 

aanwezige component, veroorzaakt door de hartaktivi

teit. 

De totale compliantie is dus makkelijker te meten dan de 

samenstellende delen. 

1.4. Indelinz van het afstudeeronderzoek. 

Het afstudeeronderzoek kan ingedeeld worden in drie 

fasen te weten: 

r3i teratuuronderzoek. 
Evalueren van de-.:gevonden methoden. 
Implementeren van de geschiktste meetmethode. 

In het nu volgende gedeelte zal ik deze drie fasen nader 

toelichten. 

1.4.1. ~iteratuuronderzoek. . . ---------------·-------------
qet literatuuronderzoek steunt op het verzamelen van 

artikelen over methoden van berekening van compliantie 

en ademweerstand. 
Bij het verzamelen v:::,~n de relevante artikelen heb ik 

gebruik :gemaakt van de :'ei tation Index11 (centrale biblio

theek Technische Hogeschool Eindhoven) en "Iniex Medicus" 
(Catharinaziekenhuis, Eindhoven). 
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Na een weer~ave van het wiskundig model van het ademha

lingssysteem, waarop de literatuurmethoden gebaseerd 

zijn (zie hoofdstuk 3) kon een overzicht gemaakt worden 

van de verschillende methoden voor het meten van de 

compliantie en ademweerstand (hoofdstuk 4). 

1.4.2. Evaluatie van de ~avonden meetmethoden. 
-------------------------~--------------------

De inventarisatie wordt gevolgd door een evaluatie van 

de meetmethoden. On dit te kunnen doen heb ik een aantal 

kri teria opgt3Steld, waaraan elke methode getoetst is 

(zie hoofdstuk 5). 
Uit deze evaluatie volgde de meest geschikte methode. 

Voor deze evaluatie was een" off-lineu prop;rarruna nodig 

voor de compliantie en weerstandsberekening volgens de 

verschillende nethoden. Dit pro:sraiTLma wordt in hoo 

stuk 6 toegelicht. 

De laatste fase: van dit afstudeeronderzoek wordt gevorrn.d 

door het schrijven van een computerprogramma, dat in staat 

is de lon<?;-borE:tkascompliantie en de ademweerstand on line 

te: berekenen. Eet bleek dat in de literatuur de arbeid per 

ademhalin:sscyc1us als een mogelijke toestandsgrootheid 

~enoemd wordt. 
Door een kleine toevoeging aan het computerpro,-sramma was 
het mogelijk ook deze grootheid te berekenen. De beschrij

vin~ van dit programma is te vinden in hoQfdstuk 7. 
Tenslotte heb ik het pro n;ram.ma kunnen uitproberen op 
gegevens, die verkregen waren uit ::netingen aan eer~ ~cunst

long (hoofdstuk 8). 
net de verwerking van deze gegevens werd het afstudeer

onderzoek afgesloten. 
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Hoofdstuk 2. Uitganrsspunten. 

2.0. Algemeen. 

In hoofdstuk 1 wordt gesproken over het 11 adaptive controJ 

system11
• In de eerste paragraaf zal een korte beschrij

vin::; van dit systeem :<se geven worden. 

Dit is het eerste ui t,:;angspunt tijdens dit afstudeer

onderzoek. 

Het tweede uit~angspunt is set gemeten signalen, die in 

het Academisch Ziekenhuis te I,eiden opgenomen zijn. 

In J 2.2. zal een beschrijving gegeven worden van de 
meetopstelling en de signalen, die daarmee opgenomen 
worden, voor zover deze voor dit rapport van belang ~ijn. 

2.1. Het "ada:etive control system". 

Het eerste ui t~angspunt van het êladaptive control system" 

is de toestandsbeschrijvine; van de patiënt. Deze toestands

beschrijving wordt gegeven door een vektor x: de verzame

lin~ van toestandsgrootheden xi (literatuur 6). 

Toestandsgrootheden zijn grootheden, die op eni~erlei

wijze karakteriBtiek zijn voor de toestand van de patii:lnt. 

Het tweede uitgangspunt is het feit, dat de toestand van 
de patiënt veranderd kan worden door een uitwendige beïn

vloeding toe te passen. 
Deze beïnvloeding wordt weergegeven in de vektor u. 
Figuur 2.1 geeft het blokschema van het adaptive control 

system. 
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rt- patiënt 
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~ 

I 

Figuur 2. 1.: Het '1dua1 control system'! 

Toelichting: 

x -

~+ 

) 
-

A x -

De arts definieert de optimale toestand van de patiënt 

(xopt.) • 

De regelaar minimaliseert het verschil van de toestand 

van de pati~nt en de optimale toestand, door de patiënt 

uitwendig te bHînvloeden (~). 
De grootte van deze beïnvloedins wordt bepaald aan de 

hand van: 

- het verschil tussen de optimale toestand en de 

werkelijke toestand. 

-de gegevens over de d.ynam~ka van de patiënt (het 

wiskundig pa.tiëntenmodel). 
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Nadat de beînvl.oeding uk heeft plaats gevonden zal de 

patiënt in toec.tand ~k+ 1 komen. 

Het wiskundig patiëntenmodel krijr:;t dezelfde sturing uk 

toegevoerd en zal een voorspelli~~ geven van de toekornsti~e 

toestand van de patiënt (xk+ 1 ) op grond van de modeJge

gevens (in matrix A en B en vektor E,) vol.gens: 

( xk+1 - E.k ) = A.(~k-E,k)+Ruk 

Hierin geeft A aan hoe de toestand van de patiënt ver

andert ,wanneer er geen sturing ~laats vindt (~=0) 

B geeft aan hoe de sturing ~ doorwerkt in de toestand van 

de patiënt. 

c is nodig om te voorkomen dat de toestand van de patiënt 

naar nul zou gaan. 

Door nu xk+ 1 te vergelijken met de werkelijke toestand 

2Sk+ 1 kan het model bij geregeld worden (A en B aanpassen). 

Het model "leert" dus bij elke slag en het gedrag van de 

pati~nt steeds beter kunnen gaan voorspellen. 

De regeltheorie is gebaseerd op equidistante bepaling 

van de toestand:3vektor xk. 

(In dit projekt denkt men aan een tijdsinterval van onge

veer 10 sekonden, de optimale grootte van dit interval 

moet nog onderzocht worden.) 

Hieruit volgt dat een patroon niet geschikt is als toe-. 

standsbeschrijvende grootheid. 

rJien zal moeten overgaan naar een grootheid, die iets zegt 

over het signaal gedurende het hele tijdsinterval tussen 

twee sample rnamEmten van het systeem. 

Aan het begin van de operatie zal het systeem slechts ad

viezen kunnen gE~ven. Naarmate het wiskundig patiëntel'1..model 

het gedrag van de patiënt beter benaderen gaat, zullen de 

adviezen beter zijn. 
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Het Serve-Anesthesieprojekt is er op gericht te onder
zoeken in hoeverre het in de toekomst mogelijk zal 
blijken het "ad.apti ve control system" een gedeelte van 
de narcose automatisch te laten regelen. 
Het systeem geeft dan niet alleen adviezen, maar zet 
deze tevens om in een be!nvloeding van de pati~nt. 

2.2. De meetopstelling in Leiden. 

Uitgangspunt van het afstudeeronderzoek is, naast het 
·'adative contretl system'1 , de set signalen die in het 

Academisch Ziekenhuis in Leiden opgenomen zijn. 
In figuur 2.2. is een schets gegeven van de meetopstel

·ling voorzover deze van belang is voor de lon:';mecha.Iüc·=t. 

Figuur 2.2. rileetopstelling in Leiden. 

I 
• 
~ 

/ 
I .• 
I """" ,.,. 
I/ 
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De werking van het geheel is als volgt: 

De ventilator krijgt een konstante stroom gas toegevoerd 

bestaande uit een mengsel o2 en N20 (van beide is het 
minutenvolume instelbaar). 

Hieraan wordt ~een narcosegas (halothaan) toegevoegd. 

Dit mengsel wordt dan nog bevochtigd met water, waarna 

het gereed is ,roor toediening aan de patiënt. 

De ventilator ,rerzorgt deze toediening op de volgende · 

manier: 
De toegevoerde gasstroom zal in de balg verzameld worden. 
Zodra de inspiJ~tieklep geopend wordt (de expiratieklep 
is dan gesloteil) zal de inhoud van de balg naar de 
pati~nt gestuwèl worden door de veer achter de balg. 

Het gasmengsel zal via de maximale flowinstelling ( = be
grenzing inspii~toire flow grootte), de bevochtiger, de 
fleischkop en d.e tube de patiënt binnenkomen. 

Deze tube loopt: door tot onder in de luchtpijp, zodat 

het gasmengsel daar pas in aanraking komt met de patiënt. 

De inspiratie eindigt wanneer de balg leeg is. 

De inspiratieklep wordt dan gesloten, en er is een adem

pauze. De totale inspiratietijd (=inspiratietijd + 

pauzetijd) is instelbaar. Wanneer deze verstreken is, 

opent de expiratieklep zich. 
Hierdoor zal de patiënt passief uitademen via de fleisch
kop, externe luchtslang, de tidalvolumemeter en de geopen

de expiratieklep. 
De tijd , dat de inspiratieklep gesloten is, wordt benut 
om het toegevoerde gasmengsel in de balg op te slaan. 

Opmerking: 
Bij eerdere met:ingen was de werking van de ventilator iets 
anders. Er was ·toen nog .geen sprake van een echte adem

pauze (nul-flow--situatie). De ins}Jirr~,tieklep werd toen 

pas gesloten, nadat de totale ingestelde inspiratietijd 

verlopen was. 
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Dit had tot gevolg dat na de lediging van de balg een 

flow bleef strClmen ter grootte van de ingestelde 02 
en N2ö flows. 

De v.entilator i.s van het fabrikaat Philips, type AV 1. 

Bij het onderzoek zijn de volgende signalen van belang 
voor de longmechanica: 

a. het flowsign.a.al. 
b. het druksigna.al. 

c. het respirat:iefasesignaal. 

d. het tidalvolume signaal. 

!::.!._!!~!._!±~:!!!?:.~~=!::± . 
De flow wordt gemeten door middel van een zogenaamde 

"Fleischlrop". EEm fleischkop is opgebouwd uit een kor-

te pijp, waarin zich in de lengterichting een groot 
aantal zeer nauwe buisjes bevinden. Op deze manier ont

staat een strominga-weerstand voor gassen, die over een 
groot gebied li~eair is, dat wil zeggen: Er geldt volgens 

de wet van Poiss~euille (literatuur 7{16),'8{2'.): 

A k 0 
• k 8.L • .. ]l_ u Pfl= • v, waann =---4x< 

. 'l(r n 
4Pfl= drukverschil over fleischkop. 

~ == volumeflow (~). 
1 == lengte van de pijp. 
r - straal van een buisje. 
n == aantal bï.lisj es. 

~ == viscosi t·si t van het gasmengsel. 
Het probleem hierbij is, dat ~ afhankelijk is van de 
gassamenstelling en de gastemperatuur. 
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Tijdens de ins1liratie krijgt de pati~nt een gasmengsel 
toegediend. 

In de loneen vindt een gasuitwisseling plaats, zodat het 
expiratiegas anders samengesteld is dan het inspira.tiegas. 
Het ingeademde gas heeft een temperatuur van 18° C en 

het uitgeademde gas van 37° C. 

Dit verschil in temperatuur en gassamenstelling veroor

zaakt een verschil in de viscositeit van het in- en uit

geademde gas. Verder is het zo, dat de druk in de longen 

hoger is dan daarbuiten. Hierdoor én door de hogere 

temperatuur in de longen is er een verschil tussen het 

geïnspireerde- en ge~xpireerde vol~me. 
Als derde punt is de afzuiging door de capnograaf van 
belang bij de ijking van de flowmeting. 

In de paragraaf over de ijking van het flowsignaal 

(6.2.3.) wordt de grootte van de invloed van der.:o;e fakto
ren berekend aan de hand van een voorbeeld. 

2~-B~~-~~~~i~~~1· 
Het druksignaal is een geijkt signaal afkomstig van een 

Philips drukmonitor. 
Afhankelijk van de registratie is het meetbereik 

van - 20 tot 120 cm H20 of 

van - 20 tot 60 cm H20. 
Beide meetbereiken worden omgezet in een elektrisch 

signaal van -1 tot + 1 volt. 

2~-li~1-E~~Ei!:~1:h~f~~~~i~~§:1· 
Dit signaal is afgeleid van de ventilatorkleppenbesturing. 

\.Vanneer een van beide kleppen geopend of gesloten wordt 

zal de spanning van dit si:snaal veranderen. 
De hierop volgende verandering in het flowsignaal zal nas 

0.1 msec. later optreden. 
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Deze vertraging ontstaat door de traagheid van de kleppen 

en de traagheid van de luchtkolom in de lange slang tussen 

de kleppen en de meetpunten. 

Dit maakt het repiratiefasesignaal uitermate geschikt 

voor het signaJaren van nog komende veranderingen in het 

flowpatroon (nuttig voor on-line toepassingen). 

~.:._!!~!_!~~~!!~~=~~~~~~~!. 

Het tidalvolumesignaal wordt geleverd door een Phi1ips 

tidalvolumemete~r in het expiratiecircuit. Wanneer de pa

til:!nt uitademt stroomt de uitgeademde lucht langs een 

vaantje. Het aantal omwentelingen van dit vaantje is een 

maat voor de hoeveelheid uitgeademde lucht. 

De tidalvolumem.eter is geijkt, hierbij komt -1 volt overeen 

met 0 liter en +1 volt met 2 liter of 1,3 liter in latere 

registraties. 

Het tidalvolumesignaal is een signaal dat evenredig is met 

de gepasseerde massa, dus onafhankelijk van temperatuur 

en d:ro.k. 

Alle sicsnalen, die tijdens de operatie opgenomen w0rden 

moeten op de ba.:n.d gezet worden om er later nog verschillen

de bewerkingen op uit te kunnen voeren. Hiervoor wordt 

een Analog-7 van Philips geb:ro.ikt. 

De Analog-7 is een bandrecorder,die over zeven kanalen 

beschikt. Het aantal op te nemen signalen (veel meer dan de 

signalen nodig Yoor de longmechanica) is meer dan 7. 

Vandaar dat er ~~ x 12 signalen gemul tiplexed worden en in 

deZ!e vorm op kanaal 6 en 7 worden opgeslagen. 
Op kanaal 5 staat dan het kloksignaal dat nodig is voor 

het uitlezen van de 24 .:signalen .. 
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Het kloksignaal heeft een frekwentie van 500 Hz, zodat 

er van elk van de gemultiplexte signalen eens in de 24 

maec. (=~sec.} ~~n sample voor handen is. 
Op deze manier is het mogelijk om 28 signalen op te 

nemen op 1 kanalen (4 rechtstreeks en 24 gemultiplexed). 

Hieronder is een tabel gegeven met de signalen voor de 

longmechanica en hun kanaalnummer op de Analog 1. 
(multiplex nummering van 0 tot en met 11) 

respiratiefasesignaal 
flowsignaal 

6 ( 0) 

6 ( 1 ) 

tidalvolumesignaal 6 (2) 

druksignaal 1 (0) 

(en voor de volledigheid in verband met on-line programma: 

Event-markering 

Tijd-markering 
Diathermie 

6 (9) 

6 ( 10) 

1 

De event-markering geeft verschillende gebeurtenissen aan 

op de band. In een logboek wordt bijgehouden welke gebeur

tenis bij een bepaalde markering opgetreden is. 
De tijd-markering geeft de tijd vanaf het begin van de 

registratie aan in minuten. 

Het diatherrniesignaal signaleert of er gebruik wordt ge

maakt van diatherrnie-apparatuur. 
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Hoofdstuk 3. Definities en elektrisch analogon. 

3.0. Al~emeen. 

In dit hoofdstuk zullen de com~liantie en de ademweer
stand gedefinieerd worden, daarna zal het wiskundig mo

del van het ademhalingssysteem aan de orde komen. 
In de literatuur wordt, naast de compliantie ook wel de 
elastantie beschouwd. Dit begrip zal eveneens gede
finieerd worden. 

3.1. Definities van compliantie, elastantie en 

ademweerstand. 

Tijdens het literatuur-onderzoek bleek dat er weini.s 
(wiskundige) definities van com~liantie of ademweerstand 
gegeven werden. Waar dit wel het geval was bleek de 

betreffende definitie praktisch alleen toepasbaar voor 
de methode, waarbij de definitie vermeld stond. 
Voor de vergelijking van de methoden onderling is het 
noodzakelijk te beschikken over een definitie, die 
bij alle methoden toegepast kan worden. 
Alvorens deze definities te geven, het volgende: 
Iemand in rust (=aan het einde van een passieve expira
tie), heeft een hoeveelheid lucht in zijn ademhalingssys
teem (= longen, luchtpijp +borstkas), die gelijk is aan 

de functionele residu capaciteit (FRC). 
De absolute druk is nu in het hele systeem gelijk aan de 

absolute druk in zijn omgeving (Pomg.>• 
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P.~. 
p = ~oncl - Po""'t. 

Figuur 3. 1 • : Plaatsaanduiding gemeten grootheden. 

Wanneer deze persoon in- of uitademt zal de absolute 

druk in de mond (Pmond) veranderen en het volume zal 
toe- of afnemen. Wanneer in dit verslag gesproken wordt 

over het volume dan wordt de volumetoename ten opzichte 

van de FRC bedoeld. Wanneer over de druk wordt gespro

ken, wordt het drukverschil bedoeld ten opzichte van 

de absolute omgevingsdruk (zie figuur 3.1.) 

Samenvattend: 

p = pmond-Pomg. en v=Vtotaal-RFC. 

Aan de hand van het volgende systeem (figuur 3.2.) wi.l 

ik de compliantie, elastantie 
ni~ren. 

en ademweerstand defi-
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Beschouw een pijp A, die aangesloten is op ballon B. 

Door A wordt een gas geblazen met een snelheid ~(t), 
waardoor de ballon meer volume krijgt. 

Ppgp 
0 ~~------~~--------~ \J"(t): 

Uoit) 

~--------------------~ tp(~uo) 
Vttl -rRc 

Figuur 3.2. : Model voor definitie C en R. 

We veronderstellen dat v(t) de volumetoename is ten op

zichte van het volume van het systeem in rust. 

1\an de ingang van de pijp A zal nu een drukverschil 

p(~,v) met de omgeving ontstaan. Dit drukverschil is 
een funktie van de flow en het volume. 

0 
Het systeem is in rust als geldt: v=O en v=O 

waaruit volgt: p(O,O)=O. 
Om een flow van een bepaalde grootte door pijp A te 
laten lopen is een drukverschil nodig over de pijp. 
Dit drukverschil is volgens Poiaeuille recht even
redig met de grootte van de flow. 
Door het optreden van turbulenties in de stroming is 

de verscliiJ.druk tussen het begin en het einde van de pijp 

in het algemeen een funktie van de flow volgens: 

Oi a .• v • 
l 

Waarin i een geheel getal is. 



25 

Uit de definitie van de rusttoestand volgt dat 

p(~=O )=0. Hieruit volgt dat i~ 1. 
De druk in de ballon is een funktie van de volumetoena
me v volgens: 

Pballon=b.v. 

Dit valt af te leiden uit de wet van Hooke (literatuur 9 ). 

Door het beperkte gebied waarover de elasticiteitsmodulus 
lineair is, zal de druk in de ballon in het algemeen 

een funktie zijn van het volume die er zo uit ziet 

Pballon= ~ b j. vj. Waarin j een geheel getal is. 

Ook hier geldt: Pballon(v=O)=O, waaruit volgt j ~ 1. 

De uitdrukking voor p(~,v) wordt dan: 

p(f,v)=ppijp(~) + Pballon(v)=~.f1(~) + v.f2(v). 

Een ademweerstand is gedefinieerd uit een drukverschil 
gedeeld door een flow. 
De definitie van de ademweerstandsfunktie is derhalve: 

( 0 (0 0 ~2 R v)=f1 v)=Ro+R1.v+R2 .v + ·· · · · 

Een elastantie wordt gedefinieerd uit een drukverschil 

gedeeld door een volumeverschil. 
De definitie van de elastantiefunktie is daarom: 

2 3 E(v)=f2(v)=Eo+E1 .v+E2 .v +Eyv + ···· ·· · 

Een compliantie wordt gedefinieerd als een volumetoename 

gedeeld door een drukverschil. 
De compliantiefun;K:tie wordt dus als volgt gedefinieerd: 

2 3 
1 f() 1 1.v .1.v 1. v+-······ 

-::::C'T(-v"'"').... 2 V = C T + C + ë: 
0 t 2 3 

0 
De uitdrukking voor de druk p(v,v) wordt nu: 

0 o_ Cl 0 0 1 
p(v,v)=R(v).v+E(v)v=R(v).V+ CTV)"v 
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Opmerkingen: 

1. De ademweerstanda-, elastantie- en compliantie-
funkties gaan over in respectievelijk dé ademweer

stand, dé elastantie en dé compliantie, wanneer 
de funkties f 1 en f 2 kQnstant zijn. 

2. In de praktijk zijn de flow en het volume een fUlîktie 
van de tijd zodat geldt: 

p(f,v)=P(t)=R(~).~(t) + E(v).v(t). 

3. De toepassing van de wet van Hooke is niet gerecht
vaardigd voor een complex systeem als de long is. 
Uit de literatuur (10 en 11) blijkt echter dat de 
betrekking p= v een goede benadering is van de 
werkelijkheid.~ 

Hoe moet nu deze uitdrukking geïnterpreteerd worden bij 
toepassing op een complexer systeem? 

Beschouw de ballon uit het vorige gedeelte, maar nu om
geven door een dikwandig lichaam (\V),(zie figuur 3.3.). 

A 

p 

Figuur 3.3. : Definitiemodel van een complex: systeem. 

De druk zal nu niet alleen afhangen van de binnenste 
ballon B maar ook van het omringende lichaam W. 
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De vergelijking voor de druk is dan: 

p=f 1 ( ~) o ""+g1 (~). ~+f 2 (V). V+g2 (V) • V 

De term g1 (~) ontstaat door de wrijving tussen B en W 
en de arbeid die nodig is om W van vorm te doen veran

deren. Deze term is dus evenredig met de snelheid van de 
volumeverandering en daarom evenredig met de flow. 

De deeldruk g2(v) is nodig om het door W omvatte volume 
(=volume van B) te doen toenemen. 

Ne kunnen nu volgens de definitie schrijven: 

( 
o V V 1 

p= RA +Rw). V+ eB + ew of p=Rsyst. V+ =c-sy-st-. V. 

Hierin Z1Jn RÄ,Rw en Rsyst. funkties van de flow, en 

eB, ew en esyst. fun.kties van het volume. 

In de volgende paragraaf worden numerieke waarden van 
de grootheden gegeven. 

3.2. Het elektrisch ~nalogo~_van het ademhalingsszsteem. 

Alle methoden uit de literatuur gaan uit van een lineair 

model van he·t; ademhalingssysteem. 
Dat wil zeggen: 

E(v) = konstant 
C(v) = konstant 

R(~) = konstant 

De ui tdrukldng voor p is dan: 
o o V 

p = R.V.+E.V.=RV+ e 

Van dit lineaire model is makkelijk een elektrisch analogon 

te maken (figuur 3.4.). 
Hierbij is de capaciteit e de weergave van de compliantie 

en de weerstand R de vertaling van de ademweerstand. 
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Elektrische stroom -------- de flow. 

Elektrische spanning ------ de druk. 

Elektrische lading -------- het volume. 

+ 
0 

T: ";flow 

\l: p,a~cb·* 

• 

Figuur 3.4. : Het elektrisch analogon van het 
ademhalingssysteem. 

Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat de compliantie te 

splitsen is in twee gedeelten nl. een longcompliantie en 

een borstkascompliantie. 
Evenzo is de ademweerstand te splitsen in twee delen, de 

luchtwegweerstand en de borstkasweerstand. 

o V 
P = Rsyst.v + -C--

syst. 
0 

(Rluchtw.+Rborstk.)V+( 

= 

Dit kan als volgt (figuur 3.5.) weergegeven worden. 

Figuur 3.5. 

Cbor~\:.k~ 

Elektrisch model gesplitst in long en 
borstkas gedeelte. 
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Opmerking: 

In de inleiding staat reeds vermeld wa::~.rom tijdens dit 

afstudeeronderzoek de systeemcompliantie bepaald wordt 

en de de long- en borstkascompliantie apart. 

De vraag rijst: In hoeverre is dit lineaire model een 

re~ele voorstelling van zaken? 

In hoofdstuk 11 van "Hand book of physiology" (lit.2) 

staat een elektrisch vervangingsschema van het totale 

ademhalingssysteem (figuur 3.6.). 

gas 

0 

\)" ll:) 

Figuur 3.6. : Elektrisch vervangingsschema van het 

ademhalingssysteem met de aanvullingen, nodig voor 

een beademingasituatie tijdens narkose. 
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Het zal duidelijk zijn dat dit model niet hanteerbaar is 

voor de berekeningen. Het geeft echter wel goed aan uit 
welke componenten de ademweerstand en de compliantie 
opgebouwd zijn. Tijdens de beademing van patiënten onder 
narcose valt het gedeelte links van de gebroken lijn af. 
De pati~nt krijgt namelijk een slang door de mondholte 

en het strottenhoofd tot de splitsing van de luchtpijp 

in de bronchiën (zie bovenstaand figuur). Tevens zullen 

tijdens de narcose de beide spannin.gsbronnen, rechts 

van het schema, kortgesloten zijn. Deze spanningsbronnen 
zijn namelijk de vertaling van de drijvende krachten, die 

normaal de ademhaling veroorzaken. 

Uit het 11 Handbook of physiology" (literatuur 7(11)) twee 

vervangingsachema's met numerieke gegevens (figuur 3.7. 
en 3.8.) 

L _______ J __ ! 

Figuur 3.7. Elektrisch analogon van de longen en 

borstkas. 

o.t 

0 

Figuur 3.8. Elektrisch analo~on van het hele ademsysteem. 
L = 11 + L;2 = 0.01 cm H20/dm js2 
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De waarden van de weerstand ZlJn uitgedrukt in 

cm H20/dm3/s en van de compliantie in dm3/cm H20. 
Opmerking: 

Uit het bovenstaande (figuur 3.7.) blijkt dat de ademweer

stand te splitsen is in twee gedeelten namelijk de lucht

wegweerstand en de borstkasweerstand. Om dezelfde reden 

als aangevoerd voor het niet splitsen van de compliantie 

in twee gedeeltes (zie 1.3) zal de ademweerstand eveneens 
niet gesplitst worden. 
Uit het laatste schema volgt een resonante frekwentie van 

2 • ~ • V L~ I d Hz • 

De grondfrekNentie van het flowpatroon is ongeveer 12 

ademhalingen per minuut of een cirkelfrekwentie van 

12 """' -1 
(,J = bö . 2 1t' = 0 • 4 '~ • s 

Om het flowpatroon te beschrijven ZlJn naar schatting 

5 harmonische nodig. Bij deze 5~ harmonische geldt: 

1 1 
W L - wC =-0. 96 • WC 

De fout, die gemaakt wordt, is dus 4 ~ bij de 5~ harmo

nische. Hieruit volgt dat in de beschouwingen onder be
ademingsomstandigheden de invloed van de zelfinduktie L 

verwaarloosd kan worden. 
De weerstanden en de capaciteiten zullen niet zuiver 
lineair zijn. Een grote faktor bij het niet lineair zijn 

van de weerstand is het optreden van turbulenties in de 

luchtstroom (literatuur 7,8). 
Tijdens beademing van een nati~nt ten behoeve van een 

operatie wordt een slang aangebracht tot diep in de lucht
pijp. Hiermee worden de voornaamste bronnen van deze tur

bulenties, de neus- en keelholte en het strottenhoofd 

vermeden. 
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De niet-lineairiteit van de compliantie wordt veroorzaakt 

door het niet-lineair zijn van de elasticiteitsmoduli van 

de longen en borstkas. 
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Hoofdstuk 4: Methoden voor comEliantie- en ademweerstand

berekening. 

4.0. Algemeen. 

Het afstudeeronderzoek is gestart met een literatuur

onderzo8k naar de verschillende methoden, die er zijn 

voor het bepalen van de compliantie en ademweerstand. 

Uitgangspunt hierbij was de Citation Index waarin zeer 

vele publikaties op auteur zowel als op onderwerp, per 

jaar gerangschikt zijn. Hieruit kwam een serie artike

len naar voren, die hoofdzakelijk in de bibliotheek van 

het Academisch Ziekenhuis in Leiden gevonden zijn. 

In dit hoofdstuk staat een overzicht van de methoden 

voor de berekening van de compliantie (of elastantie} 

en ademweerstand. Hierbij zijn twee groepen te onder

scheiden, namelijk de "partiEHe methoden" en de "totale 

methoden11
• 

Partiële methoden gebruiken slechts specifieke pttnten 

van de flow- en druksignalen, terwijl de totale methoden 

gebruik maken van alle voorhanden zijnde informatie over 

een gehele, dan wel een gedeelte van èen ademcyclus. 

4.1 •. Partiële methoden. 

De partiële methoden zijn gebaseerd op het oplossen van 

twee vergelijkingen met twee onbekenden. Men gaat er 

van uit dat de compliantie en de ademweerstand lineair zijn. 
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Dat wil zeggen onafhankelijk van respectievelijk het volu

me en de flow. V'>fanneer men de druk, de flow en het volume 

op een bepaald tijdstip kent dan ontstaat een vergelijking 

met onbekenden. Ik zal deze vergelijking een basisver

gelijking noemen. Voor de berekening van beide grootheden 
zijn dan twee basisvergelijkingen nodig en wel: 

op tijdstip t 1 : p 1 = R.~1 + 6 v 1 
• 1 op tijdstip t 2 p2 = R.v2+ ë v2 

De verschillende methoden ontstaan door volgens verschil
lende kriteria de tijdstippen t 1 en t 2 te bepalen. 

Een eerste serie methoden gaan uit van een tijdstip, 

waarop de flow nul is. Zo ontstaan (soms door toevoeging 

van andere kriteria) de volgende methoden: 

Neergaard El'l Wirz. 

Begrensde druk methoden. 

Adempauzemethode. 

Interruptor methode. 

Een andere mogelijke voorwaarde is: ~1 = ~2 , waardoor 

de gélijke flow methode·ontstaat. De laatste partiële 

methode volgt uit de voorwaarde v 1 = v2 , waarmee het 

uitgangspunt van de gelijke volume methode gegeven is. 

Meergaard..en-Wl:rz(literatuur 7(55),'12)beschouwden twee 

tijdstippen, waarop de flow gelijk is aan nul. Op deze 
tijdstippen is de hoeveelheid ingeademde lucht 6f maxi
maal óf minimaal (;=dv/dt=O) in een dynamische adem
situatie beacbi.kt men over een volumesignaal en een druk

signaal (zie figuur 4.1.). 
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-Figuur 4.1.~ Voorbeeld van signalen bij Neergaard en 
o o Wirz. 

De basisvergelijkingen worden nu: (v1=v2=0) 

v1 p1= c 

waaruit volgt: 

v1-v2 
c p1-p2 

Neergaarden Wirz gebruikten twee vergelijkingen, omdat 

zij het volumesignaal opgenomen hadden met een spiro

meter. Van een dergelijk signaal is het nulniveau niet 

gedefinieerd. Door over te gaan op het verschil van 

deze twee volumina v 1 en v 2 valt het onbekende nul

niveau van het volume uit de formule voor de compliantie. 
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Deze methode is eveneens toepasbaar in een statische adem

situatie. Een proefpersoon ademt dan eenmaal in, terwijl 

de hoeveelheid ingeademde lucht gemeten wordt. Hieronder 

zijn de verschillende grootheden naar de tijd uitgezet 

voor deze situatie (figuur 4.2.). 

t 

-~~-~----~~ ~~-~-~~: ____ __ 

Figuur 4.21~ Voorbeeld van signaalpatronen bij Neergaard elJ. 

Wirz. 

Ook hier is de compliantie: 
v2-v1 

C=>--
p2-p1 

Met de methode van Neergaa.rd en Wirz is de ademweerstand 
niet te bepalen. omdat alleen tijdstippen, waarop de 

flow gelijk is aan nul, beschouwd worden. 



37 

4.1.1.2.BPgrensde drukrnethode. -----------------------------
Deze methode is een variatie op de methode van Neergaard 
en 'Nirz ( literatuur 13). 

Bij deze methode wordt de compliantie bepaald door iemand 

te beademen bij een naar boven begrensde druk. Men beademt 

een proefpersoon met de hierenden schematisch weergegeven 

apparatuur (figuur 4.3. ) • 

• • .. . , 

Figuur 4.3.: meetopstelling begrensde drukmethode. 

Wanneer de druk gelijk is aan Pmax, dan zal de flow 

via de buis in het water ontsnappen. 
De verschillende grootheden zijn in figuur 4.4. ge

schetst. 
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t 

~. 

t 
p 

------------~ Pt 

1:, 

Figuur 4.4.: Voorbeeld optredende signalen begrensde 

drulanethode. 

De basisvergelijking voor t 1 is: 

P1 =R;~1 + v1= Pmax =Vtidal 
c c 

Hieruit: C=Vtidal 
Pmax. 
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Op deze manier kan de compliantie bepaald worden bij ver
schillende drukken. 

Om de bepaling van de ademweerstand wel mogelijk te maken 

kan de adempauzemethode gebruikt worden (literatuur 14). 

Deze methode is een uitbreiding van de methode van Neer

gaard en 7{i rz • 
Het flowpatroon dat de ventilator in het Academisch Zieken
huis in Leiden levert (zie J 2.,2) is in figuur 4.5. getekend. 
Hierin zijn de tijdstippen t 1 en t 2 aangegeven waarop de 
vergelijkingen voor de druk bepaald worden. 

t 
fLP' 

Is. b&. 

• U"a,:O 

0 

0 

Figuur 4.5.: Voorbeeld van signalen bij adempauzemethode. 



40 

De twee basisvergelijkingen zijn: 
o v1 

P1= v 1 .R + ~ ••••• (1) 
0 

p2=v2 (v2=0) ••.•. (2) 
(j 

Uit (2) volgt: 

v2 vtidal 
C=-- = (vergelijk Neergaard en Wirz). 

P2 Ppauze 

Dit resultaat ingevuld in (1) ge...::ft: 

Merk op dat geldt: 

ei=eindinspirator. 
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Bij deze methode gebruikt men een meetopstelling, waarmee 

het mogelijk is om de ademflow gedurende een heel korte 

tijd te onderbreken. Deze onderbreking moet zo lang zijn, 
dat de druk in de mond gelijk is geworden aan de druk in 

de alveoli (literatuur 15).De verschillende grootheden 
zouden dan als in figuur 4.6.getekend l~en verlopen. 

Van t 1 tot t 2 wordt de flow onderbroken, waardoor een 

drukdaling ontstaat • 

• lT 

--Ji' 1:: 

• 
~ f Ui 
\T \ 

• )'l 
~ \t ...... ~ 

Figuur 4.6.: Mogelijke signalen bij interruptor methoden. 
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De twee basisvergelijkingen voor t 1 en t 2 worden: 
0 V 

P1= R.v1 + C 

V 0 
p 2= 0 (v2=0 en v 1=v2=v) 

Hieruit volgt: 



43 

Deze methode benut twee tijdstippen, waarop de flow

waarden aan elkaar gelijk zijn (literatuur 7 (55)). 

' 

' p 

Figuur 4.7.: Signalen bij gelijke flow methode. 
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In figuur 4.7. is een voorbeeld gegeven van een mogelijk 
verloop van de signalen. 

Er geldt hier ;1 =~2=;, de basisvergelijkingen zijn: 

• p1=R.v 

• P2=R.v 

• • • • • 

••••• 

( 1 ) 

{2) 

Door de vergelijking {1) van {2) af te trekken volgt: 

v2-v1 
C= ---p2-p1 

Door deze formule in te vullen in één van de twee is de 
ademweerstand te berekenen: 

0 p2-p1 
P1=R.v + ( v

2
-v

1 
).v1 waaruit volgt: 

(p2-p1 )Y1 1 p1.v2-p2v1 
R = ( p1- v2-v1, ).f = (v2-v1~ 
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De uitgangs-punten bij deze methode zijn twee tijdstippen, 

waarbij het volume inspiratoir gelijk is aan het volume 

expiratoir, zie figuur 4.8. (literatuur "1(55),16) 

t 
\Y 

t 

' , 

Figuur 4.8.: Mogelijke si,crnelen bij r~elijk-volume methode. 
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De basisvergelijkingen voor v 1=v2=v zijn: 

o V 
P1= R.v1+ 'ë 

0 V 
P2= R.V2+ C 

waaruit op dezelfde manier als de gelijke flow methode 

afgeleid kan worden: 

p2-p1 
R:::o~ _, 

2 1 
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4.2. Totale methoden. 

De methoden, die in de volgende paragraaf besproken zullen 

worden, kunnen allen gebruik maken van alle gegevens van 

de druk en flowsignalen van een ademcyclus. De methoden 

zijn gebaseerd op verschillende filosofiän. 

Het resultaat van deze verschillende filosofiän vertoont 

voor een groep van deze methoden veel onderlinge overeen
komst. 

Tot deze groep behoren: 

- Auprem~methode. 

- Oppervlakkenmethode (en een variant hierop:) 

- Tijdmeetmethode. 

- Kleinste kwadratenmethode. 

Resten nog twee methoden namelijk de: 

- gemiddelde methode. 

- tijdkonstante methode. 

Hieronder volgt de weergave van de principes, waarop ver

schillende methoden gebaseerd zijn. 

Het hier beschreven principe wordt toegepast in de Auprem
computer (literatuur 17).De weerstandsmeting is gebaseerd 
op een vermogens beschouwing. In een klein tijdsinterval 
dt wordt er in de weerstand R een arbeid gedissipeerd 

groot: dW 
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+ P,.. - .. 
+O t I 

'/r R 
p c 

I ~ -· 
Figuur 4.9.: Lineair model ademhalingssysteem. 

0 02 
dW=v.pr.dt=v .R.dt 

Voor een hele ademcyclus met beginpunt t=O en een periode-
tijd T volgt dan een arbeid, die gedurende een adem-cyclus 

gedissipeerd wordt: T-

w l •2 R dt RT.T. / ~2dt=R.T.~2f ••••• (1) =a' v •• = 0 ef 

Hierbij moet gelden dat R konstant is. 

Bekend is dat de arbeid, die verricht wordt bij het door
lopen van een proces gelijk is aan de oppervlakte van het 

p-v diagram. 

~ p 

Figuur 4.10.: p-v.diagram. 
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W=;(p.dv.=A1-A2 ••••• (2) 
De druk op p kan gesplitst worden in een druk over de weer
stand en over de condensator. 

P=Pr+Pc 
T 

of W= f 
0 

aangezien Pc~ volgt: 
T 1 T 

W= f p • dv + ë • f v. dv. 
0 r 0 

Over een hele ademcyclus is 
v(T) v(T) 

J v.dv=t.v
2 l =0 

· v(O) v(O) 
omdat v(O)=v(T)=O. 
Met andere woorden: in de capaciteit wordt geen vermogen 
gedissipeerd. De dissipatie van vermogen vindt dus slechts 
plaats in de weerstand. 

T 

Uit (1) en (2) volgt dus: R.T.~eff.=~p.dv=0~ 
waaruit de formule van de Aupremmethode volgt: 

T o J p.v.dt 
R= 0 

----"":".~2~-

T.veff. 

0 p.v.dt 

Een snellere manier om dit resultaat af te leiden is de 
volgende: 
B ' 1· 'k" R 0 1 
as~sverge lJ ~ng: P= .v + ë•v 

na vermenigvuldiging ~.dt. en integratie over een ademcyclus 

volgt /T 0 / o2 J 1 o 
0 p.v.dt= R.v .dt + 0 ë.v.v.dt. 

Er geldt hier: 
T 

OI 
v.~.dt= }(T) v.dv =0 (zie het voorgaande) 

V(O) 
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Dus volgt onmiddelijk: 

T o T • T 
0 j p.v.dt 

(~ 0
jp.v.dt of p.v.dt 

) R= 0 
T j, To2 = • r ;2 .dt T.1 !• f V .dt T.veff. 

0 0 

Op analoge manier is een formule voor de compliantie af 
te leiden uit: 

0 1 
p=R.V+ TI. V. 

Na vermenigvuldiging met v.dt en integratie over een 
ademcyclus: 

/
T ! o 1 /[1 2 p.v.dt=R. v.v.dt+ TI . v .dt 

o a o 
waaruit volgt: 

f iT! 2 
V .dt 

c·o 
T 

( p.v.dt 
0 

( = 
2 

~ ~ '\' eff. 
[I r p.v.dt 

0 

) want ~ v.~.dt=O 
0 

Merk op dat deze afleiding tot een resultaat leidt, wat 
toegepast kan worden in een analoge computer. 

Door 
deze 

de formules om te zeteen in numerieke vorm zijn 
ook in een digitale computer te implementeren. 

V .dt. /
T 2 

C= _o ___ _ 
T 

{ p.v.dt 
0 

Dit laatste omdat AT konstant is. 

R = 

N 0 z p .• v. M' l. l. •2 v. 
t'..•t l. 

Evenzo: 

i = het samplenummer. 

P· • V. l. l. 
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Deze methode is gebaseerd op de volgende gedachtengang. 
De druk, die in de mondopening heerst is opgebouwd uit 

twee componenten, namelijk een druk Pr over de ademweer

stand en een druk pc over de compliantie. Men veronder

stelt vervolgens dat de druk ever de ademweerstand (pr) 

recht evenredig is met de flow (R;'R(~))(IJiteratuur 18',-19}. 

Wanneer men van het druksignaal p=pr+Pc een signaal af

trekt dat evenredig is met de flow ontstaat de druk p' 

volgens P'=p-x:~=R.;.-x.f+v/C 
Een p' -v-diagram zal in het algemeen een lus zijn met 
een bepaald oppervlak. 

Wanneer echter geldt dat X=R, dan zal de p'-v~lus over
gaan in een rechte lijn volgens de vergelijking p'=v/C. 
Dit regelen van het lusoppervlak naar nul wordt "loop

flattening'' genoemd • 
.Vanneer men vervolgens van het signaal p' een signaal 
aftrekt dat evenredig is met v dan ontstaat de druk p" 

volgens: p''=p '-Y. v=v/C-Y. v. 

Het p" -v-diagram zal in het algemeen een rechte lijn :~ 

zijn. Wanneer Y gelijk is aan 1/C dan zal het p"-v-dia

gram een horizontale lijn zijn. Dit horizontaal regelen 

van de lijn wordt "loop-leveling" genoemd. 

Door uit te gaan van het p'-~-diagram in plaats van het 
p'-v-diagram verkrijgt men de compliantie door "loop
flattening" en de ademweerstand door "loop-leveling11

• 

In de praktijk wordt deze methode toegepast op een 
analoge computer, waarbij X en Y (R en 1/C) met de hand 
bijgeregeld worden, wanneer de figuur op de oscil~lioscoop 

hiertoe aanleiding geeft. 
In de Servo Anesthesie is het noodzakelijk, dat de meting 

van de compliantie en ademweerstand automatiseh geschiedt. 

Het is mogelijk een methode hiervoor af te leiden, die 

gebaseerd is op ''loop-levelinE" en "loop-flattening". 
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Uit het voorgaande kan afgeleid worden dat p-v en het 

p-~ diagram kennelijk een maat is voor resp. de adem
Neerstand en de compliantie. 

Op deze filosofie gebaseerd volgt voor de ademweerstand: 

Uitgaande van p = R.~ + v/C volgt: 

Het oppervlak van het pv-diagram is: 

J p.dv =fR.~.dv. + f ~.v.dv <fv.dv.=O) 

waaruit volgt: 

R = h_dv. 
f v.dv. 

Evenzo het oppervlak van het p.~.diagram: 

jp.d!J =f p.d!J+f ~.v.d~ 
waaruit volgt: 

C _ i v.d~. 
- f p.d~. 

Deze formules zijn gebaseerd op toepassing in een analoge 
computer. Het is mogelijk ~e formules geschikt te maken 

voor een digitale computer. 

jp.dv ! N 0 
p. ( v. -v. 1 ) ~ p.v. 

R 

*~' 
J. J.- ,.ZI J. 

= J ~.dv ~. (v. -v. 1 ) =~ 02 
J. J.- v. 

'"~' 4':11 J. 

Er geldt: 
0 

v.-v. 1= v .• ~ T, waardoor de numerieke R van deze methode 
J. J.- J. 

gelijk wordt 

}v.d~. 
C=~ p.d~ 

aan die van de Aupremmethode. 
N o o 
·~ V. (V. -V. 

1 
) 

~ ·~ J. J. J.-
7 '~ P· (~A-. 1) 

~ J. J. 1-

t"::L. 
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Gezien het feit dat de flow inspiratoir vrijwel konstant 
is, is het beter 

j ~.dv 
0= j ,.dp 

om de volgende formule te gebruiken: 
T 

(~ V. d~ =V.~ ~ -j ~ .dv= - j :;.dv) 

in numerieke vorm: 

Bij deze methode kiest men als uitgangspunt het p-v-diagram 
van een ademcyclus. Men kan dit diagram benaderen door een 

paralellogram ABCD met hetzelfde oppervlak. Dit paraleJ.lo~· 

gram zou de respons zijn op het~onder het diagram geteken

de flowpatroon(zie figuur 4.11.) (literatuur 7(55)). 

f 

t 

• ----U':· 
""' 

Figuur 4.11.:Het p-v-diagram mat benadering ABCD. 
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Hierbij geldt: 

of: 

V. =V =Vt'd l ••••••• (1) J.n. ex. J. a 

in=inspiratoir en ex= expiratoir. 

• • V. t. =V t =Vt'd l ••••••• (2) J.n. J.n. ex. ex. J. a 

Uit figuur 3.11. volgt: 

R. = ~ J.n. v. en R = ~ •.....• (3) ex. v ex. J.n. 

Het oppervlak van de lus is gelijk aan het oppervlaJ{ 
van het paralellogram: 

Oppervlak p-v-diagram = vtidal"(AO+OB) ••••••• (4) 

Met vergelijking (3) is, onder aanname R~ =R =R, AO en J.n. ex. 
OB te elimineren uit (4). 
Hierna kan de flow ~1. en; ge(Himineerd worden met; (2). n. ex. -
Dit geeft als resultaat: 

opp.p.v.diagram 
R = 2 1 1 

vtidal<t:: + ~ ) 
J.n. ex. 

Merk op dat de noemer het oppervlak is van het (benaderde) 

~.v.diagram (zie figuur 4.12.). 
2 1 1 
Vtidal(~ + ~ ) = Vtidal(Vin.+Vex.) 

J.n. ex. 

- ... 

tJ.." r " 1 
,.~" 

Figuur 4.12.:Het ;.v.diagram behorende bijABCDuit figuur 4.11. 
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De hier gevonden uitdrukking is dus een benadering van de 

uitdrukking, die onder de oppervlakken methode gevonden 

werd. Uit figuur 4.11. volgt dat de compliantie gelijk is 
aan: 

C = vtidal /ps (vergelijk Neergaard en Wirz). 

De methode maakt het mogelijk om uit een p-v-diagram van 
een ademhaling, zowel de compliantie als ademweerstand te 
bepalen. 

Om dit te verwezenlijken moet het p-v-diagram opgenomen 

worden op een geheugen oscilloscoop, waarbij de intensi
teit van de elektronenstraal gemoduleerd wordt met een 
bekende frekNentie. Hierdoor wordt het mogelijk de in- en 
expiratietijd op te meten uit het diagram. 

4~2.4. Kleinste kwadratenmethode. ---------------------------------
Een methode die, in tegenstelling met de drie hiervoor 

besprokenen, gebaseerd is op een numerieke afleiding is 

de kleinste kwadratenmethode. 
De kleinste kwadratenmethode is gebaseerd op het volgende: 

'Ne beschikken over een diskrete funktie Pi=pi(;.i,vi). 
(pi zijn de meetgegevens, i is het sample nummer.) 
Volgens het lineaire model is deze druk opgebouwd uit twee 

deeldrukken volgens: 

R.~.+E.v. 
~ ~ 

Hierin zijn R en E onbekend. 
We veronderstellen nu een funktie 

<l!e .tl. 
f.=n.v.+~.v .• 
~ ~ ~ 

A 1\ 
Door nu R en E zo te kiezen dat de som van de kwadraten van 

"" de afstanden tussen f. en p. minimaal is, weten we dat R de 
~A ~ 

schatter is voor R en E de schatter voor E. 
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Dus de volgende uitdrukking moet geminimaliseerd worden: 

of te wel 

c5D_oen~=O 
dR- dE 

Hieruit volgt na enige berekening: 

L02 L. 2 o 2 
· ~vi ~ .c.vi - (~ v.v} 1 

~ = --------~-------------------- = -
"" ~~- ~p .• V. - <" p .• V.~~ V. • ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ 

Wanneer deze methoden worden toegepast op de gegevens 
van een hele ademcyclus dan worden de formules eenvou

diger. 
Reeds eerder werd opgemerkt: 

j T 
0 

v.dv. = r v.v.dt = o. 
0 

Deze integraal omgezet in numerieke vorm: 

T r .v.;.dt ::? 
0 

N 
t:rl 

N 
v.;.d t =.IJ t . .té 0 

v.v. ( L1 t=konstant ) 

waaruit volgt ~ v.~=O over een hele ademcyclus. 
c':n 

De formules worden nu: 
~ .c::. v2 

,;., i N = totaal aantal 
samples van een adem

cyclus. 
De sample-tijd At is konstant. 
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Deze zijn dezelfde formules als de formules van de Auprem
methode in numerieke vorm. 

4.2.5. Gemiddelde methode. 
~-------------------------

Deze methode is niet ontleend aan literatuur. Tijdens het 
uittesten van één van de computerprogramma's is het idee 
voor deze methode ontstaan. Het is een methode, waarmee 
slechts de compliantie bepaald kan worden. 
De basisvergelijking van het lineaire model is: 

p=R.~ + 1/C.v 

De onderdelen 
T 

0 

J p.dt = 

geïntegreerd 
T o 

R J v.dt + 
0 

naar de tijd levert 
1 T 
ë J v.dt 

0 

Hierbij valt op te merken dat geldt: 
T v(T) 

[~.dt = J dv = v(T) - v{O) = 0 
v(O) 

Zodat de compliantie 
T 

te berekenen is uit: 

of 

c = 
) v.dt 

0 

T 
j p.dt 

0 

numeriek: 
N 

.:! V. 
l. 

c Cel 
= 

~ pi 
4:1 

N = totaal aantal samples 

van een ademcyclus. 
De sample- tijd is 

konstant. 
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Bij deze meetmethode traint men verschillende proefper

sonen in het passief uitademen (literatuur 20). (;Dit zou 
voor mensen onder narcose niet nodig zijn.) 

In de basisvergelijking heeft dit tot gevolg: 
0 

P=P +P =0 of v.R.+V/C=O r c 
• v=-R.c.v. 

Uit het v-~-diagram is uit de helling van de rechte het 
R.C.-produkt te berekenen. Door de proefpersoon een tweede 
maal te laten uitademen door een bekende weerstand Rb kan 

men eveneens het (R+Rb).C-produkt uitrekenen. Uit deze 
twee gegevens kan vervolgens R en C berekend worden. 

Dit is in het onderstaande uitgewerkt 

--. ----~t 
\ lr 

\ 
\ 

RC = tg IX 

(R+Rb )C= tg~ 

Uit deze twee vergelij
kingen met twee onbeken

den volgt: 

c = tg(?. -tg 0( 

Rb. 

R = tg« .Rb 
tg~ -tgO( 

Figuur ~.13.: Het v-~ diagram bij passief uitademen. 
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4.3. êamenvatting meetformules. 

Parti~le methoden: 

Neergaard en ~Nirz 

Begrensde druk 

Adempauze 

Interruptor 

Gelijke flow 

Gelijk volume 

Totale methoden: ---------------
Auprem-
methode • C= . 

R=> 

: C=(v1-v2)/(p1-p2) 

C=vtidal/Pmax. 

C=vtidal/Ppauze' 

R=p .-p I~ . e1 pauze e1 
: C=v/p2 
R=p1-p2/~1 

: C=(v1-v2)/(p2-p1) 

p1v2-p2v1 
R- ~ - (v 

2
-v 1 ). v 

(
0 • 

v v!-v2 ) 
C= • f p2.v1-p1. 2 

p1-p
0

2 
R= it•--4!1-~ 

V -V.?; 1 '-

~!!~122€; Numeriek --------
T 

v2 .dt of ~ 2 v. 
1 

~ C= 

/ z pi.vi p.v.dt 

T 0 
/ p.v.dt 0 

0 R= 
~ pi.vi 

jT~2 .dt * :;; ".2 
vi 

0 
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Numeriek 

Oppervlakken 
methode 

I v.d~ 
C= I p.d, 

z ~. ( v. -v. 
1 

) 
~ C= _____ 1 __ 1 __ 1_-_ 
~ b 

Tijdmeet 
methode 

Kleinste 
kwadraten 
methode 

Gemiddelde 
methode 

. . 

jp.dv 
R= j ~.dv 

.C:. V. ( p . -p . 1 ) < 1 1 1-
0 

~ pi.vi 

R= ~ "2 
i 

R = 
oppervlak p-v-diagram 

2 
vtidal'( 1/ti+ 1/te) 

/T 
0 v.dt 

C= ~ 
/ p.dt 

0 

Tijdkonstante 
methode 

tg~ - tgoc 
C= -------------

R= 

Rb 

tgfX .Rb 

tg~ -tg ft 

Opmerking: De numerieke formules voor de ademweerstand 

van de Auprem, en oppervlakken methoden en 

de uitkomst van de kleinste kwadratenmethoden 

zijn dezelfde. 

De numerieke foxmule voor de compliantie

berekening bij de Auprem methode is gelijk 

aan de kleinste lrwadratenmethode. 
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Hoofdstuk 5: Keuze van de methode. 

Ten einde op een verantwoorde manier een keuze te maken 

uit de verschillende methoden heb ik een aantal krite
ria opgesteld. 

De methoden zullen aan deze kriteria getoetst worden. 

Eerst volgt hier de toetsing aan een minimum voorwaarde. 

~~Minimum kriterium. 

Dit kriterium luidt: 

Is de meetmethode toepasbaar in het Servo-Anesthesie 
projekt, gezien de beschikbare meetsignalen dan wel 
de aanwezige apparatuur en mogelijkheden? 

Dit blijkt niet het geval te zijn voor de hierna vol
gende methoden : 

-Begrensde drukmethode (4.1.1.2.) en Interruptor methode 

(4.1.4.) 

Voor deze methoden zijn speciale meetsignalen nodig. 

De hiervoor benodigde apparatuur wordt niet gebruikt 

tijdens de registraties in het Academisch Ziekenhuis 
in Leiden. De meetsignalen zijn daarom ongeschikt voor 

deze methoden. 

- Tijdkonstante methode (4.2.6.) 
Met deze methode wordt de totale weerstand van het 
expiratiecircuit gemeten (=ademweerstand + weerstand
slangen, fleischkop en tidalvolumemeter). 
Het blijkt dat in het uitwendige expiratiecircuit tur
bulenties optreden tijdens de expiratie. Bovendien moet 

er om de andere expiratie een extra weerstand in het 
circuit aangebracht worden. Daardoor is het niet moge

lijk een slag op slag waarde van R en C te bepalen. 
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-Gelijke flow methode (4.1.2.). 

Bij deze methode is het noodzakelijk om twee tijdstip

pen te bepalen, waarop de flowwaarden aan elkaar gelijk 

zijn. Gezien het feit dat het inspiratoire flowpatroon. 

bij benadering blokvormig is, zal dit in de praktijk 
moeilijkheden geven. 

- Tijdmeetmethode. (4.2.3.). 

Deze methode is zoals gezegd gebaseerd op een registra

tie met behulp van een oscilloscoop. De formules die 

afgeleid zijn gelden daarom slechts voor die bepaalde 

weergave van gegevens. Om de formules af te leiden zijn 
verschillende aannamen gedaan, die niet gerechtvaardigd 

zijn voor de signaalpatronen zoals deze toegepast wor
den :in het Servo-Anesthesieprojekt. 

Opmerking: 

De methode van Neergaard en Wirz is verwerkt in de adem

pauzemethode en zal daarom niet apart beschouwd worden. 

5.2. Samenvatting overgebleven methoden. 

De volgende methoden kunnen toegepast worden op de meet

signalen. 

Parti~le methoden: 

Adempauzemethode 
(4.1.1.3.) 

• • 

Gelijk volume methode: 
(4.2.3.) 

C= vtidal 
Ppauze 



Totale methoden: 

Auprem Methode: 
(4.2.1.) 

Oppervlakken 
methode 
(4.2.2.) 

Kleinste 
kwadraten 
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I v.d~ 
C= cJ j p.dv 

jp.dv 
R=""'""="-

fv.dv 

methode (4.2.4): -------

/ v.dt 
Gemiddelde 
methode(4.2.5) . C= fT • 

p.dt 
0 

Opmerking: 

Nwneriek --------

=I> zie kleinste 
kwadratenmethode. 

zie kleinste 
~ kwadratenmethode. 

-=I?' 

~ 02 .4 T • .c;. v. 
C= J. 

L ~ . . ( p . -p . 1 ) ie:. ]_ ]_ J.-

zie kleinste 
kwadratenmethode. 

.!. v. 
]_ 

C= 
~ P· ]_ 

De methoden zijn allen afgeleid uit het lineaire model 

P=R.~ + ~ R= konstant en C=konstant. 
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Wanneer dit model niet juist is dan gelden deze aflei

dingen niet. Dat wil zeggen dat de toepassing van de 

methode (=het invullen van de formule) wel mogelijk blijft, 

maar de interpretatie van het resultaat zal dan anders 

zijn. De in hoofdstuk 4 afgeleide formules voor het bere
kenen van de C,E of R volgens een bepaalde methode zal ik 
meetformules noemen. 

Het substitueren van de meetgegevens in een meetformule 
leidt tot een meetresultaat. Door de beschouwing van de 

invloed van bepaalde omstandigheden op het meetresultaat 

is het mogelijk de methode op zijn waarde te schatten. 

Deze evaluatie zal in de volgende paragrafen plaats vin

den. 

5.3. De kriteria. 

Ten einde de methoden te evalueren zullen de volgende 

aspecten belicht worden. 

- ruis : a. onnauwkeurigheid door ruis. 
b. verandering gemiddelde meetresultaat van de 

metingen bij ruis. 

-reactie op •vreemde druk'. 

- signaal-patroon afhankelijkheid. 

- lengte programma en rekentijd. 

- analoog of digitaal uitvoerbaar. 
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5.4. De invloed van ruis. 

Om de invloed van ruis te onderzoeken moet men kunnen 

beschikken over een meetsignaal, waaraan een ruis toe

gevoegd kan worden. 

Daartoe genereert de computer een testsignaal gebaseerd 

op een gekozen waarde van C en R. 

De gebruiker van het testsignaal moet de maximale ruis

amplitude opgeven en een bepaalde startwaarde, om ver-· 

schillende ruispatronen mogelijk te maken. 

De computer werd zo geprogrammeerd dat er drie test
signalen, elke gebaseerd op een ander flowpatroon, getSe
nereerd kunnen worden (zie figuur 5.1.). 

Signaal A is een ideale blokvorm inspiratoir en ex

piratoir een passieve uitademing (pex=O). 
Signaal B is een betere benadering van het praktijk

signaal (traagheid luchtkolom). 
- Signaal C is inspiratoir als signaal A en expiratoir 

een passieve uitademing over een weerstand ( Pex ~ 0). 

Er is meer dan een~ flowpatroon gebruikt om een mogelijke 

patroon-afhankelijkheid te onderzoeken. 

"' 
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Flowsignaal Druksigaal 

~t t ~ 

signaal B 

__., t 
signaal C t ~ 

Figuur 5.1.: De testsi,o;ne.len bij het ruisonderzoek. 
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De listing van de programma's voor het genereren van de 

testsignalen zijn vermeld in appendix A. 

Een testsignaal is als volgt (in volgorde van handeling) 
samengesteld: 

1. Generen van deKflow volgens één der drie patronen. 

2. Berekening van het volume uit deze flow. 

3. Berekening van druksignaal uit de flow en het volume. 

Dit gebeurde met een compliantie-waarde van 

0=0.04 liter/cmH20 en een ademweerstand van 

R=10 amH20.sec/liter, volgens de formule pi=R.~i+~ 
v • 

4. Het toevoegen van de door de gebruiker gespecificeer
de ruis aan de flow en druk samples. 

De ruis kan gespecificeerd worden door: 

- de maximale waarde op te geven. 

- de startwaarde voor de ruisfunktie op te geven. 

Deze maakt het mogelijk steeds een verschillend ruis

patroon te generen. 

Met een testsignaal kon op deze manier, bij een bepaald 

ruisniveau een serie van 20 ademhalingen gesimuleerd wor

den. Deze signalen werden verwerkt met het "off-line" 
programma. Dit programma is in staat om, uit het flow- en 
druksignaal, de compliantie en ademweerstand te berekenen 
volgens de zes hier beschouwde methoden. (het off-line 
programma wordt in hoofdstuk 6 besproken) 
Op deze manier werd voor elk testsignaal A,B ert C bij 
elk:·der ruisniveaus 1 tot en met 5 een serie van twintig 

ademcyclussen verwerkt. 

Opmerking: 
Een ruisamplitude van 5 komt overeen met een signaal

ruis verhouding van ongeveer 18 dB voor de flow en 

16 dB voor de druk. 
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Uit deze gegevens is de ruisgevoeligheid van de meet
methode te bepalen. Tevens kan hieruit eenvoudig afge
leid worden of het gemiddelde meetresultaat over een 
serie van 20 ademcyclussen gaat afwijken van de ingevoer

de waarden door een toenemende ruisamp1itude. 
Om de methoden onderling te vergelijken heb ik op grond 

van alle metingen met ~~n testsignaal een berekening ge

maakt van de invloed van de ruis bij een ruisniveau van 

1,5. Dit ruisniveau komt overeen met dat van de Analog 7. 
De signaalruisverhouding van deze bandrecorder is 40 dB, 

hetgeen inhoudt dat de signaal-ruis verhouding voor de 

druk 26 dB en voor de flow 28 dB is. 
(De flow en de~druksignalen maken gebruik van een gedeel
te van de signaal-ruimte op de bandrecorder.) 

Om de methoden onderling te ',vergelijken heb ik een ruis

gevoeligheid berekend, die een maat is voor de onnauw
keurigheid van de meetmethode door ruis. 
De ruisgevoeligheid is hier als volgt gedefinieerd: 

3 • ~Jr.,i.S x 100 ~ 
Ruisgevoeligheid = gem. 

Hierin is xgem. de gemiddelde uitkomst van de serie 
metingen van een testsignaal. 
crx,\.Sis de standaardafwijking bij een ruisniveau van 1,5. 
Het bleek dat de ruisgevoeligheid niet afhankelijk was 

van het test-signaal-patroon. 

In de onderstaande tabel zijn de ruisgevoeligheden op-

genomen. 
Adempauze Gelijk vol. Auprem en Opp. Gem. 

- kl.kw.meth. meth. meth. 

c 3,6 ~ zeer hoog)x 3,0 ~ 7,6 ~ 4 ~ 

R 7,8 ~ zeer hoog)x 3, 1 % 3, 1 ~ ---
c 0,04 ---------- 0,04 0,04 

' 

R 10,0 ---------- 10,0 ---
)x groter dan 30 % 
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Opmerkingen: 

1. De gelijk-volume methode was dermate ruisgevoelig dat 

deze methode niet verder in de beschouwingen betrokken 

zal worden. Deze hoge ruisgevoeligheid is in te zien 

door de meetformules van deze methode nader te onder
zoeken. 

De meetformules 

V • (~1-~2) 
p2.~1-p1.,2 C= 

zijn: 

en R= 

In deze meetformules komt meerdere keren een verschil 

voor van twee termen, die dezelfde orde van grootte 

hebben. Wanneer de termen dan ruis bevatten is het 
verschil zeer onnauwkeurig. 

2. De compliantie berekening volgens de oppervlakken

methode gebeurt aan de hand van de meetformule 

Jv.d~ 
c = ; p.df 

J~.dv 
= J f.<Iv 

In numerieke vorm wordt dit: 

c = 2 
02 
v1 
0 
V, • (p.-p. 1) 

1 1 1-

-Jy.dx~ y.dx) 

Ook in deze meetformule wordt het verschil genomen van 

twee grootheden p. en p. 1 die ruis bevatten en qua 
1 1-

grootte niet veel verschillen. 
Deze methode is dus voor de berekening van de complian
tie relatief ruisgevoelig. 
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Konklusie: 

Voor de compliantiemeting is de Auprem-methode en de 
kleinste kwadraten methode het minst ruisgevoelig. 

De adempauze methode en de gemiddelde methode zijn rede
lijk ruisongevoelig. 

Voor de ademweerstand voldoen de Auprem-, oppervlakken-

en kleinste kwadraten methode het best wat de ruisgevoe

ligheid betreft. De gelijk-volume methode bleek zo ru~s

gevoelig te zijn, dat deze verder buiten beschouwing 

gelaten kan worden. De adempauzemethode is relatief erg 

ruisgevoelig. Het gemiddelde meetresultaat van de metingen 

bij de verschillende ruis-amplituden was gelijk aan de 

ingevoerde waarde, dus ruis onafhankelijk. 
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5.5. De invloed van vreemde drukken. 

5.5.0. Algemeen. 

Ten einde de invloed van een eventueel aanwezige vreemde 

druk te bepalen kan het volgende model gebruikt worden: 

0 

er 
+ 0---.:"._...-t, 

R 
c. 

++ 1/.~ 
In formule: 

V p 
p = R.~ + ë +Px 

Figuur 5.2.: Lineair model met vreemde druk. 

In dit model is Px de vertaling van de vreemde druk. 
Een vreemde druk kan ontstaan door drie oorzaken, en wel: 

1. Manipulaties aan de pati~nt tijdens de operatie. 

2. Mee- of tegenademen van de pati~nt. 

3. Kleine elektrische meetstoring. 

ad.1 Sommige handelingen die noodzakelijk zijn tijdens 
de operatie veroorzaken een drukverandering in de 
mond die niet evenredig is met de flow of het 

volume. 
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ad.2 Dit verschijnsel kan optreden als de spierontspanning 

van de pati~nt minder geworden is bf wanneer de pijn
drempel te laag is, zodat de pati~nt op een pijn

prikkel reageert met een spieraktiviteit in de borst

kas of het middenrif. De spierrelaxatie en de pijn

drempel worden beide door het toedienen van verschi 
lende farmaca, kunstmatig geregeld. 

In de praktijk treedt deze tegendruk hoofdzakelijk 
op vlak voor het begin van de inspiratie. 

Opmerking bij 1 en 2: 

In de literatuur wordt het optreden van deze twee 

vreemde drukken zelden genoemd. Dit vindt zijn oor
zaak in het feit dat men daar over het algemeen 

werkt met drukken afkomstig van de mond en esophagus

(=slokdarm) druk of de centraal veneuze druk•Deze wor

den van elkaar afgetrokken ten einde de longcompliar-.c

tie te kunnen bepalen. Elk van deze drukken bevat een 

component Px (indien aanwezig) zodat deze in het druk

verschil niet meer terug te vinden is. 
In hoofdstuk 1 heb ik reeds aangegeven waarom men in 

het Serva-Anesthesieprojekt wel in deze vreemde druk 

geïnteresseerd is. 
ad.3 Met kleine elektrische meetstoringen worden kleine 

afwijkingen in de flow en druk signalen bedoeld, die 
niet in het werkelijke signaal terug te vinden zijn. 
Het zijn dus elektrische storingen, bijvoorbeeld 
veroorzaakt door brom, schakelpulsen uit het licht

net, slechte kontakten, enzovoort. 
',ll{anneer er in het elektrische flowsignaal een sto
ring optreedt dan is het zonder een grondig onder

zoek niet uit maken of nu de flow of het druk

signaal gestoord is. In beide gevallen kan men de 

storing opvatten als een elektrische storing in het 
druksignaal.Zie figuur 5.3. 
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Opmerking: 

' p 

De laatste vreemde druk is een heel andere als de 

eerste twee. In de praktijk is het zeer moeilijk 

de herkomst van een bepaalde optredende vreemde druk 

aan te geven, omdat elk der drie soorten vreemde 

druk op dezelfde manier doorvverkt in de meetresul

taten van de grootheden. Daarom worden deze drie 

vreemde drukken tesamen behandeld. 

, 

----elektrisch druksignaa1. 

-------te verwachten ver-
loop op grond van 
het flowsignaal. 

----elektrisch flowsignaal. 
-----~·-te verwachten verloop 

op grond van het 
druksignaal . 

•.•.•.•.•.•.• ( werl{elijke waarde - verwachte waarde). 

Figuur 5. 3.: Het ontstaan va:-::1 vreemde dru.k. 
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De methode van onderzoek naar de invloed van vreemde 

drukken is analoog aan de onderzoeks;nethode toegepast 

bij het bestuderen van de invloed van niet-lineairi

teit. Het meetresultaat wordt bepaald aan de hand van 

de meetformule en de werkelijke druk. 
' ; 

( 
o V 

P'=R.v + C + Px) 

Het zal blijken dat de vreemde druk p doorwerkt in het x 
meetresultaat. Zo komt het dat een vreemde druk ervaren 
kan worden als een compliantie en weerstandsverandering. 

De mate van doorwerken van Px zal in de volgende para
grafen besproken worden. 

Deze methode heeft de volgende meetformules: 

vtidal 
C =·· en 

Ppauze 
R = ~ei~-.Ppauze 

e1 

Wanneer er een vreemde druk optreedt zal deze opgeteld 

worden bij de pauzedruk volgens: 

Ppauze = Ppauze + Pxpauze. 

Evenzo met de eindinspiratoire druk: 

(Zie figuur 5.4) 
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------ het verwachte 
druksignaal. 

het werkelijke 
druksignaal. 

Figuur 5.4.: Vreemde druk bij de adempauzemethode. 

Door de gemeten p' en p' . in te vullen in de meet-pauze xe1. 
formules ontstaan de volgende resultaten: 

cgemeten 

cgemeten 

Evenzo: 

Rgemeten 

Rgemeten 

Opmerking: 

vtidal vtidal 
= = 

P~auze Ppauze 

= c ( 1- ~xpauze ) 
Ppauze 

Pxei-pxEauze 
= R + --~o~-~~---

v ei 

• 
PEauze 
P'pauze 

Pxei-pxpauze 
+ 0 

v. 
el. 

Uit de verandering van de gemeten compliantie kan slechts 

een schatting gemaakt worden v:2n dl~ druk Pxpauze. Dit is 
de vreemde druk die op hEJt tL}lstip dat de pauzednü: be
paald wordt aanwezig is. Hterîoor lcan men slechts een 
indruk krijgen van de vreemde druk op dat ene tijdstip. 
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Hetzelfde geldt voor de invloed van een vreemde druk op 
de gemeten weerstandswaarde. Hierbij wordt de invloed van 
de vreemde druk vertaald in een weerstandsverandering, 
die evenredig is met het verschil van de vreemde druk op 
twee verschillende ti·jdstippen. Dit maakt het nog moei
lijker om de verandering in de weerstand terug te ver
talen naar een vreemde druk. 

De meetformules van de Auprem-methode zijn: 

!T2 V .dt 

0gemeten 
1 0 = 

Egameten 
= 

/T p.v.dt 
0 

~T o p.v.dt 
Rgemeten = /T~~dt 

0 

De gemeten druk p' bestaat nu uit twee delen volgens: 

P' = 'P + 'P x 

Dit verwerkt in de meetformules geeft: 
[' ~ f p' .v.dt r p.v.dt 

Egameten 
0 0 

= = + f v2 .dt /v2.dt 
0 0 

f p .v.dt 

Egemeten E + 
0 x 

= --·---f V 
2 
.dt 

0 

/'P .v.dt 
0 x 

!2 = 
V .dt 
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egameten 
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egameten en Rgemeten : 

[I 

{ Px•v.dt 
= e (1- 0 ) 

/p•.v.dt 
0 

Rgemeten = R + 

{ Px·~.dt 
0 

/~2 .dt 
0 

Opmerking: 

Uit het voorgaande valt op te merken dat vreemde drukken 
aan het einde van de ademcyclus nauwelijks doorwerken in 

e t ,E t en in Rgemeten , aangezien daar res-geme en geme en 
pectievelijk het volume en de flow zeer klein of ge1ijk 
aan nul zijn. 
Een vreemde druk tijdens de adempauze werkt slechts door 
in de gemeten compliantie en elastantie (het volume is 

tijdens de pauze maximaal) en niet in de gemeten adem
weerstand (de flow is nul in de adempauze). 

Deze methode is zoals reeds eerder opgemerkt vrijwel ge jk 

aan de Aupremmethode. De volgende resultaten kunnen dan 

ook worden gevonden door dezelfde beschouwingen toe te 

passen voor de oppervlakkenmethode~ 

Men vindt dan: 

jpx.d~ 
egemeten = e( 1 -,p'.~ } 

IPx·d~ 
Egameten = E + o 1 v.dv 

= R + f Px·dv 
R~emeten ~ o 

]' v.dv 
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Konklusies: 

Een vreemde druk zal slechts doorNerken in de gemeten 

compliantie en elastantie wanneer deze in het begin 

deel van de expiratiefase optreedt. (In het overige 
~edeelte is d~ zeer klein tot nul.) 

Rgemeten zal niet beïnvloed worden als de vreemde d:r'l.J.k 
in de pauze of aan het eind van de expiratie optreedt. 

5.5.4. De kleinste kwadratenmethode en vreemde druk. ----------------------------------------------------
Door de afstand van de gemeten druk p'=R.~.+E.V+p en 

A o 1\ X 
de berekende druk Pm=R.v.+E.v te minimaliseren vol~~es1 

de formules voor de gemeten grootheden. 

~ !! 

"" Px•v 
R = R + 

~ ~2 

A 
C( 1-

~ Px·v 
) c = -E pI .V 

" < Px·v 
E = E + 

~ v2 

Dit zijn de gediskretiseerde versies van de formules bij 

de Aupremmethode (bij konstante samplefrek:wentie). 

Het zal daarom duidelijk zijn dat de k:onklusies, die 
hieraan verbonden kunnen worden frezelfde allen zijn als 

bij de Aupremmethode. 

5.5.5. Gemiddelde methode en vreemde druk. ------------------------------------------
De meetformule voor deze methode is: 

4r 
{ v.dt 

0gemeten= T I p.dt 
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wanneer er een druk optreedt volgt: 
T 

= C(1 - 0 Px•dt 0 gemeten T ) 

en voor de 

Egemeten 

Konklusie: 

p' .dt 
0 

elastantie: 
T 

0 Px•dt 
= E + 

Tv.dt 
0 

Deze methode geeft een grotere invloed van Px in het 
meetresultaat te zien. Uit compliantiemeettechnisch 
oogpunt is dit minder gunstig. 'Nanneer men echter geïn

teresseerd is in de grootte van Px dan is de beoordeling 
van deze methode gunstiger. 

Wel moet hierbij nog aangetekend worden dat een vreemde 

druk die gemiddeld gelijk is aan nul niet doorwerkt in 
de gemeten compliantie. 

5.6. Toetsing overige kriteria. 

Naast de hiervoor behandelde toetsingskriteria zijn er 

nog een drietal, waaraan de methoden getoetst kunnen 
worden. 
Deze kriteria zijn: 

- patroonafhankelijkheid 
- lengte programma of vereiste rekentijd 
- analoog of digitaal uit te voeren 

In de volgende paragraaf zullen de verschillende methoden 

aan deze kriteria getoetst worden. 
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5.6.1. Patroonafhankelijkheid. ------------------------------
De adempauzemethode kan allen toegepast worden wanneer 

er een adempauze in het patroon is. 

Wanneer men om een of andere reden later wil oversch~kelen 

op een beademingasignaal zonder adempauze, zou deze metho

de niet toegepast kunnen worden. 

Ook wanneer het inspiratoire patroon 

den, van een blokvorm tot een signaal 
zou met deze methode de ademweerstand 

kunnen worden. 

veranderd zou wor-

b .. 0 0 waar lJ v ·= el 
niet meer berekend 

De ädempauzemethode is dus patroonafhankelijk. 

De overige methoden zijn allen patroon onafhankelijk. 

De adempauzemethode vereist op zich weinig rekentijd. 
De tijd, nodig voor de detektie van de meettijdstippen, 

waarop de drukken en de flow gemeten moeten worden, 

bepaalt in·hoge mate de rekentijd. 
De benodigde rekentijd zal niet al te groot zijn. 

De auprem, oppervlakken en kleinste kwadratenmethode 

vereisen vier vermenigvuldigingen en vier sommaties 

per samplecyclus (24 msec.). 

De gemiddelde methode vereist twee sommaties voor een 

samplecyclus. 

De adempauzemethode is minder makkelijk analoog uit te 

voeren. Hiervoor moeten namelijk de verschillende waar
den van de inspiratoire grootheden, nodig voor de bere
keningen, onthouden worden om d.·3ze na de bepaling van de 

pauzedruk te kunnen gebruiken. 
De auprem-methode is_afgeleid voor een analoge computer. 
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Wanneer men de meetformules hierifan omzet in numerieke 
vorm ontstaan de formules voor de kleinste kwadraten
methode. De oppervlakken- en de gemiddelde methode zijn 

zowel op een analoge als een digitale computer te im
plementeren. 

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat de meetsigna

len een numèrieke struktuur hebben (de signalen zijn 

gemultiplexed). De toepassing van een digitale verwerking 

ligt dus voor de hand. 
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5.7. Overzicht konklusies. 

In deze paragraaf zal ik de resultaten van de verschillende 
toetsingen weergeven, voorzover deze van belang zijn voor 
onderlinge vergelijking. 

methode Onnauwkeurigh. rekentijd r patroon afh. 
t.g.v. ruis 

Adem; 
pauze 

c +- + -
R - + -

verder niet 
Gelijk- - ,_ in de beschouwingen betrol{ken! volume 

Auprem. 
en 
Kl.kw.m. 

c + +- + 

R + +- + 

Opp. 

c - +- + 

R + +- + 

Gem. 

c +- + + 

R geen weerstandsbepaling mogelijk ' ---------

Betekenis symbolen zeer slecht 

slecht 
+- redelijk 

+ goed. 
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Eindkonklusie: 

De ~ereenvoudigde kleinste kwadratenmethode voldoet het 
best als methode voor de meting van de compliantie en 
ademweerstand, de ruisgevoeligheid is hierbij doorslag
gevend.(De vereenvoudiging ontstaat door een hele adem
cyclus te beschouwen.) 
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6. Het "off-line" programma. 

6.0. Algemeen. 

Het off-line programma is in staat om uit een druk- en een 

flowsignaal de compliantie en ademweerstand off-line te 

berekenen. 

Dit programma is gebruikt tijdens het onderzoek naar de 

ruisgevoeligheid van de methoden. De listing van dit pro

gramma is vermeldt in appendix B. (De signalen worden van 

de bandrecorder afgelezen door een apart sample programma. 

Dit programma leest van elk_ signaal 500 samples in het 

computergeheugen en maakt deze in grafische vorm zichtbaar 

op de display bij de computer. Op deze manier kan men kon

troleren of er een storing op de signalen aanwezig is. 

Is dit wel het geval dan wordt opnieuw een serie sam!Jles 

binnen gehaald. Zijn de data wel geschikt voor verwerking 

dan worden deze weggeschreven naar het schijfgeheugen. 

De listing van dit sample programma is in appendix C te 

vinden~) 

Het off-line programma maakt gebruik van de, door het sample 

programma opgenomen, samples. 

Deze samples bevatten vier signalen te weten: 

a. het flowsignaal 

b. het druksignaal 

c. het respiratiefasesignaal 

d. het tidalvolumesignaal. 



85 

6.1. Het flowdiagram. 

Het flowdiagram van het off-line pror;rarrum:.'- is als volc:,-t: 

Bepaling 
karakteristieke 
unten 

'3erekeninco; volume
si znaal en 
i "king 

Berekening 
C en R. 

FiGUur G .1.: Het flowdiagram van het off-line progra'ilma 
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G.t:J. 'J:loelichtinc; o 1 ino nro ~r:t1nma. _.;..;..__. _____ ........_--'-------

Voor de bepaling van het nuJni veau van het flo'N- en 

druksignaal wordt gebrui~{ gemaa'-:::t van het res•liratie

fase gnaal (zie hoofdstuk 2). 

Dit si,fSilaal heeft in principe drie niveaus, n.l. 

O:beide ventilatorkleppen gesloten(respiratiepauze). 

1:inspiratieklep o~en,expiratiklep gesloten (inspiratie) 

2: expiratiekle7l open, inspiratieklep gesloten( expi ie) 

In de onderstaande 

flowsirp1aal op deze 

t 
Flow 

t 
Druk 

spiratie-fase. 

.~.,J.ur zij:· het res:Jiratiefc'3.se- en het 

tijdschaal ekend (figuur 6. 2.). 

t _.."... 

I Jt-------, 
\; 

t-f/1" 

1 

2 

I 0 1 

F . r; ? • 1guur u •..•• Het flow-, drv.k- en respiratiefé·,_sesi~<plaal. 



Nan..11.eer het 

niveau 

niveaus te 
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respiratiefasesig-.nA.r-Ll Vf:''n 2 naar een r 

is het jui e JcijdstiD aangebroken on de nu1-

bepalen. 

Vanneer de nulniveaus bekend zijn is 

karnlcte stieke nunter' te bepalen. 

mogelij':;;: o;n de 

0-pmerkine;: 

I1et is in principe mo lijk on1 het nulniveau van de :flow 

tijdens de pauze te bepalen. Het is echter zo dat j de 

eerste re straties (t.e.m. L 13) de flow tijdens de pau

ze niet nul was. Verder is het niet mogelijk cn1 het 

niveau van het drulcsi tijdens de pauze te b lcn 

( Ppauz e > 0 ! ) 

Na de bepaling van de nulniveaus ku .. nnen de karakte stie

ke punten bet)aald 'Nor:len. 

De input V"an het off-line pro~ra:nma wordt gevormd door 

500 samp s ( ==12 sec.) van de 4 genoemde sisn''llen. 

De karakte stie~ce punten jn die elementen uit de veJc

tor van waRmemingen waar de inspiratie of de expiratie, 

v:::m een bepaalde ademhaling, 'oe ~int of eindigt. 

Deze punten ·.worden aangeduidt net het betreffende nummer 

van de rij waarnemingen: 

NBI == N Beging inspiratie 

NEI = N Einde insDiratie 

UBE = N legin·expiratie 

TTEE = N Einde expiratie 

Deze punten kunnen bepaald word e-;, door te onderzoeken of 

het f]O':VGi boven of onder bepaalde grenzen 1Lcr,t. 
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Opmerking: 

Q,:~dat er tussen het respiratief~1seoignr~2.l en het flow

signe.al een faseverschi 1 is van 0. 1 seconde ( = ongeveer 

4 samples) is het eerste sip;naal niet geschikt voor een 

nauwkeurige bepaling van de lmrolct eri st ie ke punten. 

Janneer de begin- en eindpunten van een adec:1cyclus bekend 

zijn moeten eerst nog de i jkfaktoren voor het flo'rmir:çrF 

bepaald worden, voordat de complian~ie en ademweerstand 

berekend kunnen 'Norden. 

Het uitgangspunt bij de ijking van het flowsignaal is t 

V. ::=V 1nsp. exp. 

Het volume 'Nordt ~e·:1eten met de Phili l'JS tidalvolu'nemeter 

en ~et de fleischkop. 

Er geldt nu: 

v ti dal = / ~. d t = -/ ~. d t ...... . 
insp. exp. 

( 1 ) 

Hierin is ~ de gecalibreerde flow. 

... .... 
( Jip)f':: k. '?.V" 

-
Registratie: 

Het systeem van 
Fleischkop tot 

0 computer. U: , 
( flowmon., mul tiJ:--..,.!. Mcu,"':: C.{Apjfl 
plexer,analog7, 
lps-systeem, 
enzovoort.) 

Fiq;uur 6. 4. Het ontstaan 'ran de machineflow. 
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Er ,cselden nu de volgende betreJ~kin,~en: 

(Ap)fl = k-~.~ •....••...•. (2)(.7et van PoiseuJ_le) 

V mach. = e . ( ó p ) fl • • •...•.. ( 3 ) 

waarin e een versterkingsfn}:tor is n.,fkonstig v::<.n de re

-t;i stratie en vervverkincssapTlara tuur. 

~ h is het machine getal dat de betreffende flowwaarde mac . 
vertege~woordigd. 

De definities van de inspiratoire ijkfaktoren zijn nu als 

volgt: 

••••• ( 4) en 

exp. 

• •••• ( 5 ) 

1 
= e.K. '7E Uit (1) en (4) volgt: IJKE ••••• ( 6) 

Uit (1) en (5) volgt: IJKI 
1 

= e.K.'? I 
••••• ( 7) 

In het algemeen geldt: ~ E /: ~I 

Omdat bij het uitgangspuntpunt (formule (1 )) drie punten 
r-l 

verwaarloosd worden (zie 2.2.1=) namelijk: 

1. gasuitwisseling 

2. inspiratoir en expiratoir temperatuur en 
drukverschil 

3. afzuigen van samplegas voor co2/o2 analyse (capnograaf) 

waardoor v. ~ v zullen de faktoren IJK--~ en IJKI J.nsp. T exp. 1J 

anders zijn dan in de betrekki;:.r~en ( 6) en ( 7) vermeld is. 
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Het volgende rekenvoorbeeld dient ter illustratie 

Hiervan. 

Beschouw een ademhaling bij de vol<sende voorwaarden: 

vtop = 500 ml.(=de werkelijke volume toename van de 1on.r;. i 

Inspiratie: T. = 291° K 
1 

Verzadigd met H20 (verzadigingsspaning:15.?cmn'.') 

E . t· Te -- 30q °K xrnra 1e: -"' 

Pe = 1053 cm H20 

;0 co2 = 4 % 

respiratiequoti~nt = vc 02; v02 = 0.8 

verzadigd met H20 ( verzadigin~ss"9cnL.Dinz tt-4 , cmHg) 

met deze ge~evens als uitgangspunt is de samenstelling van 

het inspiratoire- en expiratoire gasmengsel te bepalen. 

Deze is als volgt: 

Inspiratie: Expiratie: 

absoluut relatief absoluut relatief 
volume volume volume volume 

02 152 ml. 32.8 1a 02 134 mJ.. 26.8 (f 
p 

N20 303 ml. 65.3 <1a I N20 317 ml. 63.4 % 

H20 9 ml. 1 u 1o H20 2 ml. 5.8 ,.1 
• J /1 

C02 co2 20 ml. 4.0 % 

464 ml. 100 ?1a 500 ml. 100 ~h 

Volgens literatuur 
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De viscositeiten hangen als volgt van de temperatuur af: 

02: 200 + 0.2l385 T c 
N20 1 31 • 2 + 0.72 T c Cr c in oe) 

H20 132.2 + 0.570 Tc 

co2 150.7 + 0.465 Tc 

Volgens literatuur 21,22. 
De viscositeit van het gasmengsel is te berekenen uit: 

~ {relatief volume x 17 voor alle gassen in het) 
f mengsel. 

Hieruit volgt: 

~insp. = 164 en ~exp. = 172. 

Het door de capnograafaf<Sezogen volurne: 

Gedurende de inspiratie en de pauze z:-:11 de capnograaf 

een bepaald volume afzuigen. Om aan het begin van de 

expiratie nog het topvolume in de longen te hebben, 

moet de hoeveelheid, die nodig is voor de capnograaf, 

extra aangevoerd worden tijdens de inspiratie. 

Stel de insiJiratie + pauzetijd op 1.5 seconden dan vol:c;t 

hieruit bij een flow van 500 ml/min. van de capnograaf 

een extra :Ln te blazen volu.rne van ~.500 = 12.5 ml. 

na korrektie voor temperatuur en druk: 12 ml. 

Tijdens de expiratie wordt een gedeelte van de ui tger:Ldem

de lucht naar de capnograaf af~ezogen. 

Daarom zal de hoeveelheid lucht, die de fleischkop en 

tidalvolu.rnemeter passeert rninder zijn dan het tidalvolurne. 

Vann.eer de expiratie 3 seconden duurt is dit verschil 

25 ml. 

De vraag is nu: Hoe werken het verschil in viscositeit 

- het verschil in inspiratie en 
expiratievolurne 

door in de ijking van de flo~ 0 
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Door deze fouten in de uitgangspunten mee te nemen in 

de beschouwing volgt: 

v insp.= 0(. v top = !:} . dt ••••• ( 8) 

insp. 

464+12 
~ = 500 = 0.952 

v :::A.v = -j~.dt = exp. ,.. top 

= 
500-25 

500 

exp. 

= 0.95 

vtidal ••••·• (~) 

v. = het volume dat de ventilator verlaat. 1nsp. 
V exp. = het uitgeademde vol~~e dat de fleischkop en 

de tidalvolumemeter passeert. 
werkelijke volumetoename in de pati~nt. 

v ti dal= het door de tidalvolumerueter gemeten volume. 

Uit (2) en (3) volgt: 

~ h =C. (A p) fl =C. k. " • ~ ••••••••• ( 10) mac • • -( 
De gecorrigeerde flowfaktoren zijn per definitie: 

vtl. tl_al 
ijke == · 

-~~mach. dt 
••••••••• ( 11 ) 

exp. 

• • • • • • . • • ( 1 2) 

insp. 



Uit (2) en (3) volgt: 
0 0 
v ma eh.= C • k • 7 . v 
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. . . . . . . ( 1 3) 

(13) en (9) in (11) ingevuld geeft: 

" 1 . "k . tidal IJK_ 
1 J = = = ~"'F. 

e fv macn~t: C • k. 'tf E .. , 
Formule (13),(8) en (9) in (12) ingevuld geeft: 

ijk. vtidal /3 v top ~ 1 13 IJK..,. = = = 1 
;-: dt 0( 

mach. C.k.?I.O( .vtop ()( C .k. f I 

insp. 

Opmerking: 

Ondanks dat ijke = IJKE wordt er toch een fout gemaakt 

bij de berekening. Er wordt namelijk een flow afgezogen 

naar de capnograaf. Dit is in de expiratoire ijkfaktor 

niet terug te vinden, omdat dit tussen de pati~nt en de 

fleischkop gebeurt. 

Het tidalvolume dat gemeten is, is minder dan de volume

toename in de pati~nt. 

Volgens het rekenvoorbeeld: 

vtidal=Vtop-vcapn.ex. 

met v = het tijdens de expirat~e door de capnograaf capn.ex. 
afgezogen volume. 

vt.d 1=vt -v = 500- 25 = 475 mL 
1 a op capn.ex. 

De werkelijke volumetoename in de pati~nt vtop = 500 mL 

Het tidalyolume is dus een faktor m (= p) minder dan 

deze werkelijke volumetoename. 

_L 
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De voor deze fout gecorrigeerde ijkfaletoren zijn nu: 

ijk~ = ----1-----
(3.c.k.fE 

en ijk! == 
J. 

1 ---
O(.C.k. '?I 

In het on line program:rna (zie hoofdstuk 7) 'NOrdt de 

correktiefaktor toegepast. 

De correktiefaktor wordt gedefinieerd als volgt: 

IJKI 
CORI= IJ~ 

Uit (6) en (7) volgt: 

CORI 
C.k.7zE 

::: 

C. k. ~I 
~ = 
~I 

volgens het rekenvoorbeeld. 

172 
m ::: 

vooréSaande volgt: 

1 ,05 

Analoog aan het 

ijk. 
cori-. 'k 

1 cori 1 

J. J e 

ijk!. 
J. r., nE 0,95.172 __ 

0\ ~-L---'7-r--- o, l52 .164 . 'k' J. J e 
1 '05. 

Na de ijking van het flowsignaal is het mogelijk de com

pliantie en de ademweerstand te berekenen volgens de ver

schillende methoden. 

Het programma geeft als output: 

a. 0inspiratoir en Rinspiratoir volgens kleinste 

kwadraten~ethode. 

b. 0 en R volgens adempauzemethode. 

c. 4 waarden van 0 en R voJgens gelijk-volu....rne methode 

(1/5,2/5,3/5 en 4/5 van het tidalvolume) 
d. 0 en R volgens de Aupremmethode. 

e. 0 en R volgens oppervlakl{en methode. 

f. C en R volgens (onverkorte) kleinste kwadraten

methode. 
g. C volgens ~emiddelds methode. 
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7. Het "on-linen programma. 

7 .. 0. Alg~meen. 

Het "on-line" programma vervult de volgende taken: 

Het inlezen van de input grootheden (subroutine SATn)LE). 

Het berekenen van compliantie, ademweerstand en arbeid 
per ademcyclus en het wegschrijven van de berel.::::ende 

waarden naar de disk. De waarden worden omgezet in 

"integer:' waarden en naar de di geschreven tesa:nen 

met het nummer van de adem.halincr, en de correktiefaktor 

voor die cyclus. Het wegschrijven gebeurt niet onder 

een "format" commando (dit verest minder tijd). 

Het si'!,llaleren en decoderen v:1n gebeurtenis- en tijd-

marlcerin,n;en (resp. subroutines ET/lARK en RK). 

De resultaten worden naar de disk geschreven. 

De tijdmr:.rkering geeft om de minuut de totaal verstre

ken operatietijd. 

~;Iet de gebeurtenismarkeringen op de band worden ver-

schillende, voor het verloop van de narcose, belangrij

ke gebeurtenissen met een nulllimer aangegeven. In een 

logboek wordt genoteerd welke gebeurtenissen achtereen
volgens opgetreden jn bij de gebeurtenismarkeringen. 

- Het zo goed mogelijk detekteren van de voorkomende 

storin;;en. Deze storingen worden op de disk aane;egeven. 

(subroutine CODE), eveneens in 1Unfor:natted" vorm. 

De listing van het on-line pro~ramma is te vinden in 

appendix D. 
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In hoofdstuk 6 (j 6.2.3.) is reeds aangetoond dat de ij 

faktoren voor de flow tijdens de inspiratie anders is 

dan in de expiratiefase. 

Het quoti~nt van deze twee faktoren is de korrektiefaktor 

genoemd. Deze faktor wordt ,bepaald uit ( zie f 6. 2. 3.) 

_ fmach.dt 

exp. CORI = 

;:'mach.dt 

insp. 
0 
v is de ongelijke flowwaarde in de computer. mach. 

De ijkfaktor voor het expiratoi:ce gedeelte wordt in het 

on-line programma IJK genoemd. 

De ijkfaktor voor het inspiratoire gedeelte is dar: 

IJK * CORI. 
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In figuur 7.1. zijn de signalen, waaruit de korrektie

faktor bepaald wordt getekend. 

JÜ:.+ d{. ---- ·. 
"· I . 
. 

!/ \ 
\ 

' t 
i I • 
i I \ffiHDE 

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

it Dezelfde aanduiding s in het computerprogra~~a. 

Figuur 7.1.: Een voorbeeld van een. flov'/- en volu.rne-patroon. 

Hieruit volgt: v.r = v. - v · d"C' 
1 1 eJ..n .L ... 



Aanri:ezien v . dn pas aan het einde van een ademc,rclus - e1n ~ · '1 

bekend is, kan de korrektiefaktor o:::>k d::1n pas bepa2"ld 
worden. 

De faletor IJK kan ook pas bepaald worden, wanneer het 

tidalvolu.crne van deze ademcyclus gemeten is, aan het eind 

van de ademcyclus. 

De berekening va;:J de corrTpliantie, 8.de'!1Weerstand en arbeid 

zal dus moeter geschieden op basis VRn de engeijkte ma

chinegrootheden. De ijking kqn pas aan het einde plaats 

vinden. 

De for'lule voor de on,o;eijkte complio.ntie 

c . 'l t = onr;e1 J c 

0ongeijkt = 

i.cvi)2 

z.. P· .v. 
l l 

zal er nu zo uit gaan zien: 

2 (vi)2 ~ (v! )2 
l 

+ 

ins:e.. , ___ e_xp~ __ 

~p.vi + 
insp. 

<::: P· .v.' 
~ l l 

exp. 

Hierin is de index i de aanduiding voor het sample nummer. 

Ook hier bliJ. ::t dat v! slechts benaald kan \\'Orden aan het 
1 " 

einde van de cyclus, als v . dE bekend is. e1n _" 

De maakt de volgende korrektie noodzakelijk 

~ (vi )
2 

+ ~ (vi )
2

- 2 ·v eindE" ~v · + 
insp. exp. exp 1 

Congei j kt= CZ 
• p .• v. + 

. . l l 

___ v_~indR2 • 1 exp. 

c .n.v. ~ "l l 
exp. 

v eindE. ~ pi • 
e:-:p ·-1nsp. 

I = het aantal samples in de expiratiefase. exp. 



Na de ijking volr;t de werkelijke wa !rde van de compU.~•.n

tie: 

c = --· 
v . dE 2 • I ex-o . ) e1n :'J ' 

------
IJK • ( CORI ~ ~pi. V i + ~ pi • V i - v eindE • ~ 

P 1nsp. exp. exp. 

waarin IJKP de ijkfaktor voor het druksignaal is. 

De formules voor de weerstand is: 

0 z. pi • V i 

R = z c~7 
1 

Na een omwerking volgens dezelfde methode volgt: 

H = IJKP. A T 

IJK 

* ~ p .• ~. + ~ p . • ~.) . 1 1 . 1 1 
1nsp. exp. 

pi) 



-... 

progr.? 

- ----
Einde progr.? 

nee 

100 

.... 

"" 
.... 

Berekening C R en W. 

Naar disk schrijven van: 
nr.cyclus C R W CORI. 

Naar disk schrijven van 
ev.opgetreden tijd of 
gebeurtenis markerin 

korrektie. 

-- ---

Bepaling CORI 

- -

Bepaling ijkfaktor 

Uitvoer ijkfaktoren flow,druk 
en tidalvolume,en laatst opge
treden tijd en geb.markerin en. 

(Opmerking: Na het inlezen van de samples 
worden de eventuele tijd en gebeurtenis 
markeringen gedecodeerd.) 
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Voor de listing wordt verwezen naar appendix D. 

Toelichting bij ~:1et blokschema: 

- Als startgegevens worden ingelezen: 

1. De ijkfaktor voor de flow. Wanneer deze niet bekend 

is, dan bepaalt het programma deze zelf. 

2. De ijkfaktor voor de druk en tidalvolume. 

3. De code van de tijdmarkering: BCD of Binair. 

Voor het bepalen van het nulniveau wacht het programma 

op twee opeenvol,~ende ademcyclussen, waarbij het res-

~è'atiefasesignaal van een laag niveau naar een hoog 

niveaU. (regel 55), ter.vijl vlak na deze overgan 

(binnen 15 samples = 0.36 sec. zie regel 65) het flow-

s een sprong naar een lager ni veem maalct. 

ivanneer aan deze eis voldaan is worden de nulniveaus 

bepaald, door middeling over 15 samples van de ow en 

de druk. Vanneer de minimu.In en de :1aximum waarde van de 

15 flowsamples teveel verschillen wordt de nulniveaube

paling opnieuw gestart (regel 85). 

Voor het testen van het begin van de expiratie worden 

drie 2cri t eria gebruikt n.l.: 

a. Is tijdens de ademcyclus al eerdere een beging van 

de expiratie gedetekteerd ? 
(zie re~el 147 van de sting) 

Als dit niet het geval is: 

b. Is het re ratiefasesignaal 

ste niveau ? (re.rsel 149) 

Is dit niet het geval: 

einer dan zijn hoo 

c. Is de oude flowwaarde er dan de testsrens (-6) 
en de nieuvve waarde einer dan de test~rens, dan is 

de expiratiefase begom1e-1. 

De afwerking van de insriratie en de initi sering 

voor de expiratie Jtan be::in..""len (regel 151 l. 

Vordt aan a, b of c ni '-to vervo het 

proa;ra-:mna de norcla·' .. e 'E-ver,;mr.k:ing. 
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Door deze drievoudige test w·ordt de 'mns op foutieve 

testen tot een minimu:n benerkt. 

- Het testen van de het naderend einde van een ademcyc:1us 

gebeurt aan het respiratiefasesignaal ( re.gel 190). 

- Gezien het feit, dat de tidalvolQ~emeter een meeton

nauwkeurigheid heeft van 5 ;~ moet de i jkfak·tor bepaald 

worden uit een gemiddelde van een reeks voorga~nde 

ijkfaktoren. De verwachting is dat de ijkfaktor gedu-

rende een operatie weinig veranderen, zolang er 
geen veranderde inspiratoire gassamenstelling is. 

De overige veranderingen zullen eidelijk jn, 
zodat het mogelijk is een g jdend gemiddelde toe te 
passen (regel 222) voor de ijkfaktor. 
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Hoofdstuk 8. Metingen aan een kunstlon~. 

8.0. Algemeen. 

De laatste fase van het afstudeeronderzoek was het testen 
van het on-line programma met behulp van metingen aan een 

kunstlong. 

Deze metingen werden in het Academisch Ziekenhuis te TJeid.en 
uitgevoerd. 

De verwerking van de metingen vond plaats aan de Technische 

Hogeschool Eindhoven. 

8.1. MeetoEstelli~g. 

Tijdens de metingen werd slechts zuurstof gebruikt om 
de ventilator te voeden. 
De halethaanverdamper en luchtbevochtiger werden niet in 
het circuit aangebracht en de meetopstelling werd op een 
kunstlong aangesloten (zie figuur 8.1.) 

-- \)EK Tl lt1T~ ft. 

Ç{\1 i - f>h\l\p,. 

..__ _______ t.kk~l \)o\Mw.(.-

l'Y\ e.\:e.V'"' 

Figuur 8.1.: Meetopstelling voor metingen aan een kunst

long. 
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Gegevens kunstlong: 

Fabrikaat : B. 0. C. -J'~edical 

Plaats Harlow - Essex - England 
Naam Long Ventilator Pe-rformance Analyzer. 

De kunstlong bestaat uit twee onderdelen: 

1e. De variabele weerstand (kontinu instelbaar). Deze weer

stand was geijkt in cm H20/ltr/sec. 

De volgende waarden waren op de instelschaal aan

gegeven: 0-5-20-200. 
2e. De balg, waarvan de compliantie met drie veren 

ingesteld kan worden op de volgende waarden: 

50,20 en 10 mLtr/cm H20.Deze waarden gelden bij een 

tidalvolume van 1 liter. 

In de kunstlong kon een instelbere lek aangebracht worden. 
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8.2. Metingen. 

Tijdens de metingen werden bij verschillende C en R wa:arcle~: 

de volgende grootheden gevarieerd: 

Het zuurstof minutenvolume. 

De inspiratietijd (inklusief pauze !). 
De expiratietijd. 
De flow rate (=maximale flow tijdens de inspiratie). 

Het bleek dat lang niet alle korobinaties van de hiervoor 
genoemde grootheden.mogelijk waren. 

Bij een te lage compliantie en/of een te hoge weerstand 

bleek de ademdruk vaak te groot te zijn. 
Een kombinatie van een hoog minutenvolume 02 en een korte 

inspiratietijd leidde ertoe dat de balg in de ventilator 

niet geheel leeg kon komen in deze korte tijd (pauzetijd 

werd O).Uiteindelijk bleven er drie series metingen over, 

die geschikt waren voor verdere verwerking. 

a •. Een meting van de weerstand onder de volgende kondi

ties. De compliantie:een vaste waarde van 

C = 20 ml/cm H20. Verder vast ingesteld 

Tin= 1.5 sec. 

Tex = 3 sec. 

Min.vol. o2 = 6 liter/min. 
Flow rate =een streep boven het minimum(schaal op AV 1). 
Bij dezevaste waarden werd de weerstand gevarieerd 
0,5,20,50 en een stand tussen 5 en 20 cm H20/liter/sec. 

b. De compliantie = 20 rol/cm H20 
De weerstand = 5 cm H20/1tr/sec. 

Hierbij werden de verschillende grootheden Tin'Tex , 

min.vol.02 en flow rate gevarieerd. 
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c. De compliantie = 20 ml./cm H20. 
De weerstand = 20 cm H20/ltr./sec. 
Ook hierbij werden de eerder onder b genoemde groot
heden gevarieerd. 

8.3. Meetresultaten. 

~~!!~~-~: C = 20 ml/cm H20 
T. = 1.5 sec. l.n 
mex= 3 sec. 

Minutenvolume 02 = 6 ltr/min. 
Flow rate = een streep hoger dan minimum. 

Tabel 8.1. 
Ingestelde Gemeten Aantal Spreiding 

R R ademcyclussen gemeten R. 

0 4,2 4 o, 1 

5 9,7 4 0,4 

20 22,3 10 0,4 

50 58 8 2 

Deze waarden zijn in grafiek 8.a weergegeven. 

M~!~!!~~!!-~-~!!-~: 
Het bleek dat de meetresultaten voor de compliantie niet 
gecorreleerd waren aan de gevarieerde grootheden. 
Bij de verwerking van de gegevens bleek de gemeten com
pliantie een funktie te zijn van het tidalvolume. 
In de volgende tabel zijn de metingen weergegeven met het 
daarbij behorende tidalvollli~e 
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Tabel 8.2. 
'· ti dal Gemeten Aantal Spreiding Instelling ' ' volume c adem- (L/cmH20) weerstand 

(ml) (L/cm H20) cyclussen cmH20/l/seci 

300 0.042 88 0.003 5 
0.038 39 0.004 

350 0.042 44 0.003 
0.037 17 0.003 

400 0.039 13 0.003 
0.029 37 0.001 

500 0.036 27 0.002 

0.039 34 0.002 

0.033 28 0.001 

650 0.031 30 0.001 

750 0.031 23 0.001 
800 0.029 28 0.004 

250 0.035 23 0.003 20 
450 0.027 28 0.001 
520 0.029 19 0.001 

550 0.035 15 0.003 

0.031 22 0.001 

700 0.027 19 0.001 

750 0.026 19 0.004 

800 0.025 23 0.001 

Deze tabel is grafisch weergegeven in grafiek 8.b-1 

Bij een nadere analyse van de meetresultaten voor de 
ademweerstand bleek dat deze afhankelijk was van de in
gestelde maximumflow. 

I 
I 
I 

I 
I 
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De variatie van de overige grootheden sorteerden geen 
systematisch effekt op_de gemeten ademweerstand. 
In de volgende tabel zijn de resultaten van deze meting 
gegeven. 

Tabel 8.3. 
Flow rate Rgemeten Aantal Spreiding ~ 

Instelling; 
(schaal- adem- Rgemeten weerstand. J 
delen} (cmH20/l/sec) cyclussen 

(cmH20~è~. 
(cmH20/l/ 

sec') 
1 6.7 132 0.2 5 
2 9.3 13 0 .. 4 
2.2 10 •. 3 179 0.3 
4 11.6 95 0.8 

1 17.2 15 0.4 20 
2 23.6 134 0.9 
4 27 19 1 

De'in deze tabel vermeldde waarden zijn in grafiek 8.b-2 
weergegeven. 

8.4. Diskussie meetresultaten. 

De meetresultaten van meting a tonen aan dat de ademweer
standsbepaling volgens de kleinste kwadratenmethode goed 
is. Het verschil tussen ingesteld waarde R=O en de gemeten 
waarde is te verklaren uit de weerstand van de slang tus
sen de fleischkop en de kunstlong .. 
Wanneer dit verschil (4 cm H20/l/sec.} wordt gebruikt onl 
de meetresultaten van b en c te corrigeren komen deze. 
resultaten redelijk goed over met de gemeten waarde. 
De, in deze tweede en derde meting te konstateren flow 
rata-afhankelijkheid kan verklaard worden uit het optre
den van turbulenties in de instelbare weerstand. 
(Het verhogen van deze weerstand moet gebeuren door de 
opening te verkleinen. Hoe kleiner de opening, hoe gro
ter de invloed van turbulent~es.) 

' j 
I 

I 
I 
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De meetformule is: 

Uit metingen is gebleken dat de faktor bij R1 erg patroon
gevoelig is. 

Een verhogi~g van de ·de flow zal wanneer deze gepaard gaat 

aan een zelfde verhoging van het tidalvolume, inspiratoir 

en expiratoir een vermeningvuldiging van de flow met een 

bepaalde faktor inhouden. 

In de meetresultaten is zo'n stel meetpunten aanwezig 

(tabel 8.4.) 

Tabel 8.4. 

Rgemeten Rinst. Aantal vtidal flow rate 
adem-
cyclussen 

12 5 37 400 2 

13 5 28 800 4 

Gezien het 

Rgemeten2-Rgemet~n1 = 1 
- i~3 

feit dat g1 ~ erg patroonafhankelijk is 
S.v 

(zie appendix E) valt op grond van het voorgaande niets 

over de grootte van R1 te zeggen. De waarde van R1 is 
echter niet patroonafhankelijk zodat de variaties in de 
gemeten ademweerstand vrijwel uitsluitend bepaald worden 

door de faktor ~ ;3 waarover geen verdere gegevens 
~ ;2 

voor handen zijn. 
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De compliantiemeting kan verklaard worden uit de konstruk

tie van de kunstlong (zie figuur 8.2) 

Figuur 8.2.~ De kunstlong. 

De eigenlijke "long" bestaat uit een balg. Aan de ene kant 

is deze balg aan het driehoekige frame bevestigd, de andere 

zijde van de balg is bevestigd aan een, om het draaipunt(A), 

draaibaar gedeelte. Met de sterkte van de veer kan de com
pliantie ingesteld worden. 

In figuur 8.2. is de ruststand van de long aangegeven met 
een onderbroken lijn. 
Bij benadering geldt: <X is evenredig met v en p is evenre

dig met x, als x de verlengi~g is van de veer ten opzichte 
van de ruststand. Om de relatie af te leiden tussen~ en x 
(is op een konstante na de relatie tussen v en p) dient 

het volgende figuur: (figuur 8.3.) 
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Figuur 8.3.: De kunstlongveren in rust- en niet-rust 
situatie. 

Volgens de cosinus regel geldt: 

Hieruit volgt, na enig rekenwerk: 

X = -1 + V 5-4. cosO( 1,waarin X = !. 
Deze funktie ziet er ongeveer uit als geschetst in figuur 

8.4. 

I 
I 
I 
I 
I Xt: 

DC=~cx) 

X C~p) 
Figuur 8.4.: De karakteristit!k van de kunstlong 

en de lineaire benadering C'. 
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Dé kunstlong is geijkt bij 1 liter. 
1 liter 

dus <X 
x 

komt ongeveer overeen met een 0( van 30°, 

voor 0( = 30° komt overeen met 20 ml/ cm H20 

in de metingen b en c. 

Met deze uitgangspunten 

X = -1+ '{ 5-4 cos0(
1 

en de formule voor 

kan een tabel worden opgesteld 

van vtidal in relatie tot C'. 
T b 1 8 5 e e • I 

vtidal(ml) (O') oe/x C' (ml/cm H20) 

250 7°30' 442 70 
500 15° 227 36 
750 22°30' 158 25 

1000 30° 125 20 

c• is eveneens weergegeven in grafiek 8.b-1. 

De meetformule voor de compliantie is: 

0gemeten = 

De grootste bijdrage aan Cgemeten zal geleverd worden 

aan het einde van de inspiratie. De verwachting is daarom 
dat de gemeten compliantie in de buurt van C' zal liggen, 
hetgeen ook het geval blijkt te zijn. 

Hieruit volgt dat het verloop van het meetresultaat voor 
de compliantie verklaard 'kan worden uit de konstruktie 
van de gebruikte kunstlong. 

Opmerking: 
De oorzaak van de spreiding in de waarnemingen van de com
pliantie als funktie van het tidalvolume kan voor een deel 
verklaard worden uit de onnauwkeurigheid bij het aflezen 

van het tidalvolume van de kunstlong (zie grafiek 8.b-1) 



Grafiek 8.a: 
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Uit tabel 8.1. 

0=0.02 L/cm H20 

Tinsp.=1.5 sec. 

Texp. =3 sec. 
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Flow rate= 2 schaaldelen. 
o2 minutenvolume= 6 L/min. 

Rgem.=Rin :. 

h-t+---...... ~-

este .de R ( :m I· /seè 

-"-+ 

''" ~* ~~2~; r:i; . ~:, 
, ;+é~1 tu~; :4~ 
f%r~~ ilil 

t± ; . 
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0.05 

0.04 

Grafiek 8.b-1. 

Uit tabellen 8.2 en 8.5. 

• Meting bij R=5 cm H20/ 

L/sec. 
o Meting bij R=20 cm H20/ 

L/sec. 



Grafiek B.b-2: 
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Uit tabel 8.3. 
C= 0.02 L/cm H2o 

meting bij ingestelde R= 5 cm H20/L/sec. 
meting bij ingestelde R=20 cm H20/L/sec. 

R slang= 4.2 cm H20/L/sec. 
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8.5. Konklusie. 

Uit het voorgaande kan gekonkludeerd worden dat de hier 
toegepaste kleinste kwadratenmethode goede meetresultaten 
produceerd onder zeer wisselende omstandigheden. 
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9. Slotopmerkingen en aanbevelingen. 

9.1. Maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. 

In dit verslag is geen gedeelte gewijd aan het maatschap
pelijk verantwoordelijkheidsbesef. 
Naar mijn mening is dit wel een essentieel onderdeel van 
een afstudeeronderzoek. 
Voor het I-1 keuzevak: nonderwerpen uit de Wijsbegeerte" 
van prof.dr.Kwee S.L. heb ik een werkstuk geschreven, 
waarin de maatschappelijke implicaties van het gebruik 
van computers in automatische en half automatische sys
temen aan de orde komt. Een hoofdstuk in dit werkstuk 
is toegespitst op het Servo-Anesthesieprojekt. 
(Literatuur 23) 

9.2. Detektie vreemde drukken. -
Onder de beschouwing van de invloed van vreemde drukken 
(5.5.) op het meetreslutaat van de meetmethoden zijn al 
enige opmerkingen gemaakt over de detektie van vreemde 

drukken. 
Bij de kleinste kwadratenmethode komen vreemde drukken, 
Yeroorzaakt door de aktiviteit van de pati1nt (mee- of 
tegenademen) nauwelijks tot uiting in het meetresultaat. 
Om deze vreemde drukken toch beter te kunnen detekteren 
zou de gemiddelde methode geschikter zijn. 
Om nog meer greep te krijgen op vreemde drukken wil ik 
twee suggesties geven zonder deze uitputtend te behan

delen. 
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Ten eerste: Men kan de geminimaliseerde afstand bij de 
kleinste kwadratenmethode als kriterium nemen voor de 
detektie van vreemde drukken. De formule D=((Rv+Ev-p) 2kan 
omgewerkt worden in: 

2 (< ~ p.~}2 
D= ~p - ~ ;.2 

Beter is een tweede suggestie in dit verband: 
Men kan e~1 naar ik vermoed, van uitgaan dat de compliru1tie 
en de ademweerstand (beide fysische grootheden) relatief 
langzaam veranderen. Dit maakt het mogelijk om bijvoor
beeld een glijdend gemiddelde (!i en 'E) te gebruiken voor 
de detektie van vreemde drukken. 
De formule voor de som van de afstanden wordt in dit 
geval: 

D = ~ ( ~.v + 'E.v - p} 2 

Deze grootheid bevat dan een zeer goede indikatie van de 
grootte (het vermogen) van de vreemde druk. 

9.3. Niet lineairiteiten. 

Bij de kriteria waarop een methode gekozen wordt (hoofd
stuk 5) is de invloed van niet-lineaire co~ffici~nten 
buiten beschouwing gelaten. 
De theoretische beschouwingen over de invloed van niet
lineaire co~ffici~nten op het meetresultaat zijn wel ge
houden. Deze beschouwingen leiden echter niet tot een 
methode waarop de grootte van de niet-lineaire co~ffi
ci~nten uit de meetresultaten afgeleid zouden kunnen wor
den, omdat deze co~ffici~nten steeds vermenigvuldigd met 
een onbekende faktor, doorwerken in het meetresultaat. 
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De hier bedoelde beschouwingen zijn daarom vermeld in 
appendix E. 

Gezien de meting aan de kunstlong (hoofdstuk 8,J( 4) 
rijst het vermoeden dat de gemeten compliantie dicht in 
de buurt ligt van de lineaire benadering, omdat de eind
inspiratoire waarden van vf en p.vf het meest bijdragen in 
de gemeten compliantie. 

In het algemeen kan gesteld worden dat de beschouwing 
van de invloed van niet-lineaire co~ffici~nten zin heeft 

als men enige aanwijzing heeft over de grootte van deze 
co~ffici~nten in de praktijk. 
Het is daarom nuttig om de grootte van deze faktoren na 

te gaan in de meetsignalen op de band. Dit kan gebeuren 
door de kleinste kwadratenmethode voor het volgende model 
toe te passen. 

minimaal. 

Uit ÓD óD 
= O, ~ R1= 0 Eo = 

0 en = 0 

volgen de 4 onbekende co~ffici~nten. 
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Programma voor het genereren van signaal A. 
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0004 
0005 10 
0006 
0007 

HHINPA.FOR - - - - - - - - - - RC 

******************************************* 

SUBROUTINE VOOR HET GENEREREN VAN EEN 
WILLEKEURIGE INTEGER-WAARDE IHAX >= I >= -IHAX 

******************************************* 

FUNCTION IRAN<IMAXrirJ> 
IRAN=O 
IF <IHAX.EG.O> GOTO 10 
IRAN=IFIX<RAN<I,J>*FLOAT<2*IHAX+1>>-IHAX 
RETURN 
END 

******************************************* 

DIT PROGRAMMA GENEREERT EEN TESTSIGNAAL 
1: EEN FLOWSIGNAAL 
2t EEN DRUKSIGNAAL UIT HET FLOWSIGNAAL 

OPGEBOUWD VOLGENS P~tO.*DV/DT+110.04*V 
<V=DE VOLUMETOENAME DOOR DE FLOW> 

3: EEN RESPIRATIE FASESIGNAAL 
4! EEN TIDALVOLUMESIGNAAL 
DEZE SET SIGNALEN KAN VOORZIEN WORDEN VAN 
EEN, DOOR DE GEBRUIKER TE SPECIFICEREN RUIS. 
IN TE· VOEREN GEGEVENS: MAXIMALE RUIS 
AMPLITUDE EN EEN STARTWAARDE OM VERSCHILLENDE 
RUISPATRONEN HOGELIJK TE HAKEN. 
UITGEVOERDE GEGEVENS: FTN2.DAT rEN WEL 
IN ZODANIGE VORM DAT ZIJ DOOR PROGRAMMA 
HHSERA VERWERKT KUNNEN WORDEN • 

******************************************** 

HHJNPA.FOR - - - - - - - - - - RC 

DIHENSION NF<SOO)riP<500)rNFR<SOO> 
DO 10 N=lrSOO 
NF<N>=O 
IP<N>=O 
NFR<N>=O 
NFR<205>=4 
ITV=128 



0008 
0009 
0010 
0011 
0013 

A-2 

c-----------------------------------------
c GENEREREN FLOW. 
c--~--------------------------------------

20 

DO 20 N=11r42 
NF<N>=45 
NF<N+200>=NF<N> 
IF <N.LE.100) NF<N+400>=NF<N> 
A=86.4*<2880./2956.> 

~r:-,.-;..;..:;;...=___....;.;;=- ·' N=73. - . ..:....---='"': "·'·' ·:~"'-"---- -------------oof4 
0015 30 
0016 
0018 
0019 
0020 
0022 
0023 

IA=-IFIX<EXP<FLOAT<73-N>*0.06>*A+0.5> 
IF <IA.EO.O) GOTO 40 
NF<N>=IA 
NF<Nt200)=IA 
IF <N.LE.100> NF<Nt400>=NF<N> 
N=N+1 
GOTO 30 

c------------------~-----------------------
C BEREKENING DRUKSIGNAAL. 
c-------~----------------------------------

0024 40 CONTINUE 
FORTRAN IV V01C-03B+ 

0025 
0026 
0027 
0028 
0029 
0030 
0031 
0033 50 

CH=187.5/185. 
RH=<0.185*256.>1120. 
IV=O 
DO 50 N=11r210 
IV=IV+NF<N-1>+NF<N> 
IP<N>=IFIX<RH*FLOAT<NF<N>>+<FLOAT<IV)/CM>*0.012> 
IF <N.LE.100) IP<N+400>=IP<N> 
IP<N+200>=IP<N> 

c----------------------------------------
C INLEZEN RUIS GEGEVENS. 
c-------------------------------------~--

0034 R=RAN<OrO) 
0035 70 WRITE<7r100> 
0036 100 FORHAT<'X'r'STARTWAARDE RAN-FIE=?1?1'> 
0037 READ<7•101>ISTART 
0038 IST=ISTART 
0039 101 FORHAT<I6> 
0040 IF <ISTART.LE.O> GOTO 70 
0042 80 R=RAN<I,J> 
0043 ISTART=ISTART-1 
0044 IF <ISTART.GT.O> GOTO 80 
0046 90 WRITE(7,110> 
0047 110 FORMAT<'X'r'MAX. RUIS=1111'> 
0048 READ<7r111>IHAX 
0049 111 FORMAT<I3> 
0050 IF <IHAX.LT.O) GOTO 90 
0052 WRITE<7•120)<FLOAT<1000*IHAX)/128.) 
0053 120 FORHAT<'O','HAKS!HALE RUIS='rF6.1,' MILLI-VOLT;') 
0054 WRITE<7r130>IMAX,IST 
0055 130 FORHAT<'O'r'HHINPA'r6Xri3,'r'ri6> 
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c----------------------------------------------
c WEGSCHRIJVEN SIGNALEN NAAR DISK: FTN2.DAT. 
c-------------------·---------------------------

0056 
0057 60 

.0058 300 
0059 
0060 

DO 60 H=1,500 
WRITE(2r300)Hr<NF<N>+IRAN<IHAX•IrJ>> 

tr<IP<N>+IRAN<IHAX•IrJ)),(ITV+lRAN<IHAXrirJ)),NFR(N) 
FORMAT<5I5> 
STOP 
END 

Programma voor het genereren van signaal B. 

C HHINPB.FOR - - - - - - - - - - ER 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
C. 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

0001 
0002 
0003 
0004 
0005 10 
0006 
0007 

******************************************* 

DIT PROGRAMMA GENEREERT EEN TESTSIGNAAL 
1: EEN FLOWSIGNAAL 
2: EEN DRUKSIGNAAL UIT HET FLOWSIGNAAL 

OPGEBOUWD VOLGENS P=10.*DV/DT+1/0.04*V 
<V=DE VOLUMETOENAME DOOR DE FLOW> 

3: EEN RESPIRATIE FASESIGNAAL 
4: EEN TIDALVOLUMESIGNAAL 
DEZE SET SIGNALEN KAN VOORZIEN WORDEN VAN 
EEN' DOOR DE GEBRUIKER TE SPECIFICEREN RUIS. 
IN TE VOEREN GEGEVENS: MAXIMALE RUIS 
AMPLITUDE EN EEN STARTWAARDE OM VERSCHILLENDE 
RUISPATRONEN HOGELIJK TE MAKEN. 
UITGEVOERDE GEGEVENS: FTN2.DAT rEN WEL 
IN ZODANIGE VORM DAT ZIJ DOOR PROGRAMMA 
HHSERA VERWERKT KUNNEN WORDEN. 

******************************************** 

DIHENSION NF(500)riP<500),NFR<500> 
DO 10 N=1r500 
NF<N>=O 
IP<N>=O 
NFR<N>=O 
NFR<205>=4 
ITV=128 
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c-----------~---------------------------c GENEREREN VAN HET FLOWSIGNAAL. 
c---------------------------------------

0008 
0009 
0010 
0011 
0013 
0014 
0015 
0017 
0018 
0019 
0~21 
0022 

DO 20 N=11r42 
NF<N>=IFIX<45.*<1.-EXP<FLOAT(11-N>I0.9>>+0.S> 
NF<Nt200>=NF<N> 

20 IF <N.LE.lOO> NF<N+400>=NF<N> 

25 
N=43 
IA=lFIX<4S.*EXP<FLOAT<42-N)/0.9)tO.S> 
IF <IA.EQ.O) GOTO 26 
NF<N>=IA 
NF<N+200>=IA 
IF <N.LE.100) NF<N+400>=IA 

·-"~-~T~-:..:.--'---'· ....:::=.::::..· • .:..: .. 

GOTO 25 
CONTINUE 26 
A=55.8*<2880./27S2.> EXP<FLOAT<73-N)/25.>t0.5) 

0023 
0024 
0025 
0026 30 
0027 
FORTRAN IV 

N=73 
IA=-IFIX<A*<1.-EXP<FLOAT<73-N>I0.9>>* 
IF <IA.EQ.O.AND.N.NE.73> GOTO 40 

V01C-03B+ HON 01-SEP-86 00:39:16 

0029 NF<N>=IA 
0030 NF<N+200>=IA 
0031 IF <N.LE.100) NF<N+400)=IA 
0033 ·N=N+1 
0034 GOTO 30 

c-------------------------------------------
c BEREKENING DRUKSIGNAAL. 
c-------------------------------------------

0035 40 CONTINUE 
0036 CH=187.5/185. 
0037 RH=<0.185*256.>1120. 
0038 IV=O 
0039 DO 50 N=11r210 
0040 IV=IV+NF<N-1>+NF<N> 
0041 IP<N>=IFIX<RH*FLOAT<NF<N>>+<FLOAT<IV>ICM>*0•012) 

c------------------------------------------c INLEZEN RUISGEGEVENS. 
c------------------------------------------

0042 50 IP<N+200>=IP<N> 
0043 IF <N.LE.100) IP<N+400>=IP<N> 
0045 R=RAN(OrO> 
0046 70 WRITE<7r100> 
0047 100 FORHAT<'X','STARTWAARDE RAN-FIE=!???'> 
0048 READ<7r101>ISTART 
0049 101 FORHAT<I6> 
0050 IST=ISTART 
0051 IF <ISTART.LE.O> GOTO 70 
0053 80 R=RAN(lrJ) 
0054 ISTART=ISTART-1 
0055 IF <ISTART.GT.O> GOTO 80 
0057 90 WRITE<7r110> 
0058 110 FORHAT<'X','HAX. RUISAHPLITUDE=1111'> 
0059 READ<7r111>IHAX 
0060 111 FORMAT<I3> 
0061 IF <IHAX.LT.O) GOTO 90 



0063 
0064 
0065 

A-5 

WRITEC7r120><FLOATC1000*IMAX>I12B.> 
120 FORMATC'O'r'MAKSIMALE RUIS=',F6.1•' MILLI-VOLT;') 

WRITE<7•130>IHAX,IST 
c--------------------------------------------
c WEGSCHRIJVEN SIGNALEN NAAR DISK: FTN2.DAT. 
c--------------------------------------------
130 FORHATC'O'r'HHINPB',6X,I3•'•'•I6> 0066 

0067 
0068 . 60 

DO 60 N=1,500 
WRITE(2,300)N,<NF<N>+IRAN<IHAX,I,J>> 

t•<IP<N>+IRAN<IMAX,lrJ)),(ITV+IRAN<IHAX,IrJ)),NFR<N> 
0069 
0070 
0071 

300 FORHAT<5I5> 
STOP 
END 

Programma voor het genereren van signaal C. 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

0001 
0002 
0003 
0004 
0005 10 
0006 
0007 

HHINPC.FOR - - - - - - - - - - ER 

******************************************* 

DIT PROGRAMMA GENEREERT EEN TESTSIGNAAL 
1t EEN FLOWSIGNAAL 
2: EEN DRUKSIGNAAL UIT HET FLOWSIONAAL 

OPGEBOUWD VOLGENS P=10.*DV/DT+1/0.04*V 
<V=DE VOLUMETOENAME DOOR DE FLOW> 

3: EEN RESPIRATIE FASESIONAAL 
4: EEN TIDALVOLUMESIGNAAL 
DEZE SET SIONALEN KAN VOORZIEN WORDEN VAN 
EENr DOOR DE GEBRUIKER TE SPECIFICEREN RUIS. 
IN TE VOEREN OEGEVEHSt MAXIMALE RUIS 
AMPLITUDE EN EEN STARTWAARDE OM VERSCHILLENDE 
RUISPATRONEN HOGELIJK TE HAKEN. 
UITGEVOERDE GEGEVENS: FTN2.DAT ,EN WEL 
IN ZODANIGE VORM DAT ZIJ DOOR PROGRAMMA 
HHSERA VERWERKT KUNNEN WORDEN. 

******************************************** 

DIMENSION NF<SOO),IP<SOO>,NFR<SOO> 
DO 10 N=1r500 
NF<N>=O 
IP<N>=O 
NFR<N>=O 
NFR<209>=4 
ITV=128 
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c---------------------------~-------------
C . G!N!fte:l't!N" fl'ttlWSI8Nt\At. -- ~ - -:-- -.~.-- ~. ë..,: ____ :,_;__.;..._.;..._._.;...;o.. ___ ;__.;... _________ .:.....:..:...:.: ______ _ 

20 

ooos 
0009 
0010 
0011 
0013 
0014 
0015 30 
0016 
0018 
0019 
0020 
0022 
0<>23 

DO 20 N=11r42 
NF<N>=45 
NF<N+200>=NF<N> 
IF <N.LE.lOO> NF<N+400>=NF<N> 
A=<1440./27.>*<2880./2914.> 
N=73 
IA=-IFIX<EXP(FL.OAT<73-N>I27.>*A+0.5> 
IF <IA.EQ.O) GOTO 40 
NF<N>•IA 
NF<N+200>=IA 
IF <N.LE.100) NF<N+400>=NF<N> 
N=N+1. 
GOTO· ~0 

c----------;".--------------------------
c BEREKENING DRUKSIGNAAL. 
c------------;".------------------------

0024 40 CONTINUE 
0025 
FORTRAN IV 

CM=18?.5/1S5. 
VO!C-03B+ MON 01-SEP-86 00:53:23 

0026 RM=<0.185*256.>1120. 
0027 IV=O 
0028 DO 50 N=11r210 
0029 IV=IV+NF<N-l>+NF<N> 
0030 IP<Nl=IFIX<RH*FLOAT<NF<N>>+<FLOAT<IV>/CM>*0•012> 
0031 IF <N.LE.tOO> IP<N+400>=IP<N> 
0033 50 IP<N+200)=IP<N) 

c----------------------------------------c INLEZEN RUIS GEGEVENS. 
c----------------------------------------

.0034 R=RAN<OrO> 
0035 70 WRITE<7r100> 
0036 100 FORMAT<'X'r'STARTWAARDE RAN-FIE=1111') 
0037 READ(7r101)ISTART 
0038 IST=ISTART 
0039 101 FORMAT<I6> 
0040 IF <ISTART.LE.O> GOTO 70 
0042 80 R=RAN<IrJ> 
0<>43 ISTART=ISTART-1 
0044 IF <ISTART.GT.O> GOTO 80 
0046 90 WRITE<7r110) 
0047 110 FORMAT<'X'r'MAX. RUIS=1111') 
00>48 READ(7r111>IMAX 
0049 111 FORHAT<I3) 
0050 IF <IHAX.LT.O> GOTO 90 
0052 WRITE<7r120><FLOAT<lOOO*IMAX>1128.> 
0053 120 FORHAT<'O'r'MAKSIHALE RUIS""'rF6.1r' MILLI-VOLT;') 
0054 WRITE<7r130>IHAXriST 

PAGE ~ 



0055 
0056 
0057 

0058 
0059 
0060 
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c--------------------------------------------c WEGSCHRIJVEN SIGNALEN NAAR DISK: FTN2.DAT. 
c---------------------~----------------------
130 

60 

300 

FORHAT<'O'r'HHINPC'r6Xri3r'r'ri6> 
DO 60 N=1r500 
WRITE<2r300>Nr<NF<N>+IRAN<IHAXrirJ)) 

tr<IP<N>+IRAN<IHAXri,J))r(!TV+IRAN<IHAXri,J>>•NFR<N> 
FORHAT<5I5) 
STOP 
END 



B-1 

Het sample-programma. 

FORTRAN IV V01C-03B+ HON 01-SEP-86 03:11:48 

0001 
0002 
0003 
0004 
0005 

C HSAHPL.FOR 
C LINKEN HET: •••••=HSAHPLrLPSLIBrSYSLIBrQPLOT/F 
c 
c ******************************************** c 
C ROUTINE VOOR RESET PAGE VAN DE DISPLAY. 
c 
c ******************************************** c 

SUBROUTINE PAGE 
BYTE ESCriR 
ESC=27 
IR=12 

0006 100 
0007 

TYPE 100rESCriR 
FORHAT<'t'r'f'r2A1> 
RETURN 

0008 
FORTRAN IV 

END 
V01C-03B+ HON 01-SEP-86 03:12:06 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

0001 
0002 
0003 10 
0004 100 
0005 
0006 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

********************************************** 
ROUTINE VOOR HET OVERSLAAN VAN EEN AANTAL 
REGELS OP DE DISPLAY. 

********************************************** 
SUBROUTINE SKIP<ISKIP> 
DO 10 N=1riSKIP 
WRITE(7r100) 
FORMAT ( ' X ' > 
RETURN 
END 

·······································~······ 
SAMPLE - EN PLOT-PROGRAMMA 
HET PROGRAMMA LEEST 500 SAMPLES IN HET HET 
LPS-SYSTEEM. DE WAARDEN WORDE OP 
DE DISPLAY ZICHTBAAR GEHAAKT TER BEOORDELING 
OP STORING. WANNEER ER GEEN STORING AANWEZIG 
IS, DAN WORDEN DE GEGEVENS NAAR DE SCHIJF 
GESCHREVEN.<FTN2.DAT IN 5I5 NOTATIE>+ 

.............................................. 

PAGË 
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0001 DIMENSION NF~500>riP<500>riTV<500>rNFR<500> 
0002 ITEST=O 

0003 
0004 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
0010 
0011 
0012 
0013 
0014 
0015 
0016 
0017 
0018 

c----------------------------------------------~--c TEKENEN ASSEN OP DE DISPLAY. 
c---------~~--------------------------------------
SO CONTINUE 

CALL PAGE 
CALL SKIP<14> 
WRITE<7r301> 

301 FORMAT< 'X',' -FLOW') 
CALL SKIP<11> 
WRITE<7r302) 

302 FORHAT<'X'r' ADEM-DRUK'> 
CALL SKIP<lJ) 
WRITE<7r303) 

303 FORHAT<'X'r' RESPIRATIE-FASE') 
CALL SKIP<20) 
WRITE<7r304) 

304 FORHAT<'X'r' TIDAL-VOLUHE') 
40 N=O 

IY=O 
c--------------------------------------------
c WACHTLUS VOOR EINDE <RESP.FASE>-CYCLUS. 
c--------------------------------------------

0019 JO 
0020 
0021 
0022 
0023 
0024 
0025 
0026 
0028 

ICHF=O 
CALL SETR<4r4t7.riCHF> 
CALL LED<Nr'I4") 
N=N-1 
IX=IY 
CALL LWAIT<ICHFrO) 
IY=IADC<2>1512 
IF <IX.GE.3.AND.IY.LT.3> GOTO 10 
GOTO 30 

c-------------------------------------
FORTRAN IV V01C-03B+ HON 01-SEP-86 03!12:23 

C INLEES-CYCLUS. 
c-------------------------------------

0029 10 DO 01 N=1r500 
0030 CALL LED<Nr'I4') 
0031 ICMF=O 
0032 CALL SETR<4r4r7.riCMF> 
0033 CALL LWAIT<ICMFrO) 
0034 NF<N>=<IADC(0)/16) 
0035 IP<N>=<IADC<1)/16) 
0036 ITV<N>=<IADC<4>116) 
0037 01 NFR<N>=<IADC(2)/512> 
0038 IF <ITEST.EQ.J) OOTO 08 

c-------------------------~-----
c TEKENEN VAN DE ASSEN. 
c-------------------------------

0040 CALL PLOT<0•1r2) 
0041 CALL PLOT<1r1000r2> 
0042 CALL PLOTCOr1r204) 
0043 CALL PLOT<1r1000r204> 

PAGE é 
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0044 CALL PLOT<Or1r299) 
004~ CALL PLOT<lr1000r299> 
0046 CALL PLOT<Or1r494) 
0047 CALL PLOT<1r1000r494> 
0048 CALL PLOT<Orl r694> 
0049 CALL PLOT ( 1 r1, 494) 
0050 CALL PLOT<Orl r484> 
0051 CALL PLOT<1r1r299> 
00~2 CALL PLOT<Or1r289) 
0053 CALL PLOT<1r1r204) 
00~4 CALL PLOT<Or1r194) 
0055 CALL PLOT<1r1r2) 

C GRAFIEKEN GEHETEN GROOTHEDEN WEERGEVEN. 
c------------------------------------------

0056 
0057 
0058 

08 CONTINUE 

0059 05 
0060 
0061 
0062 04 
0063 
0064 
0065 03 
0066 
0067 
0068 02 
0069 
0070 
0071 20 
0072 
0073 
0074 200 
007~ 201 
FORTRAN IV 

CALL PLOT<Or1r(494+NF<1>>> 
DO 05 N=2r500 
CALL PLOT<1r(2*N-1)r(494+NF<N>>> 
CALL PLOT<Or1r<299+IP<1>>> 
DO 04 Ml-2r500 
CALL PLOT<1r<2*N-1)r(299+IP<N>>> 
CALL PLOT<Or1r(204+NFR<1>>> 
DO 03 N=2r500 
CALL PLOT<1r<2*N-1)r(204+10*NFR(N>>> 
CALL PLOT<Orlr<2+ITV<1>>> 
DO 02 N=2r500 
CALL PLOT<1r<2*N-1>r<2+ITV<N>>> 
CALL PLOT<Or1r750) 
CALL ALFA 
WRITE<7r200> 
WRITE<7r201) 
WRITE<7r202> 
FORHAT<'+'r'DATA GOED1'rT33r'TYPE: 1 <CR>'> 
FORHAT('X'r'DATA SLECHT1'rT33r'TYPE: 2 <CR>'> 

V01C-03B+ HON 01-SEP-86 03:12:23 

0076 202 FORHAT<'X'r'OPNIEUW SAHPLEN1'rT33r'TYPE: 3 <CR>'> 
0077 READ<7r210>ITEST 
0078 210 FORHAT<I3> 
0079 IF <ITEST.EQ.1) GOTO 06 
0081 IF <ITEST.E0.2> GOTO 50 
0083 IF <ITEST.E0.3> GOTO 40 
0085 GOTO 20 

c-----------------------------------~-----------
c WEGSCHRIJVEN DATA NAAR FTN2.DAT. 
c-----------------------------------------------

0086 06 DO 07 N•1r500 
0087 07 WRITE<2r10J)NrNF<N>riP<N>riTV<N>rNFR<N> 
0088 103 FORMAT<~I~> 
0089 CALL EXIT 
0090 END 

PAGE 00: 
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Het "off-line" programma HHSERA. 

0001 

C HHSERA.FQR - - - - - - -RC 
c 
C LINKEN HET DE VOLGENDE COMMANDO'S 
C ••••••=HHSERA/F/C 
C HHNIZE/0:1/C 
C HHNNYf'\/0: 1 IC 
C HHLITC/O:t 
c 
c 
c ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
c 
C HOOFD PROGRAMMA HHSERA. 
C DIT PROGRAHHA BEREKENT •oFF-LINE• DE COMPLIANTIE 
C EN ADEMWEERSTAND UIT HET FLOW EN DRUK SIGNAAL. 
C DE INPUT VAN HET PROGRAMMA WORDT VERKREGEN MET 
C HET PROGRAMMA HSAMPL. DE INPUT WORDT VAN DE SCHIJF 
C GELEZEN MET READ(2,--) IN FORMAT <SIS>. 
C UITVOER: VIA WRITE<7r--->. 
c 
c ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
c 
c 

COMMON NF<SOO>riP<SOO>riTV<500)riV<SOO> 
trJUMPrHALT,NBI,NEI,NBErNEE 
t,YKI,YKE,VQL,IGRFI,IGRFE 

0002 
0003 03 
0004 
0005 
0007 
0008 
0009 

04 

LOGICAL JUMPrHALT 
HALT=.FALSE. 
CALL HHNIZE 
IF (HALT> GOTO 06 
JUMP=.FALSE. 
CALL HHNNYK 
IF <HALT> GOTO 06 

0011 
0012 
0013 
0014 
0015 
0016 

05 

06 

CALL HHLITC 
NBI=NEE+1 
JUHP=.TRUE. 
GOTO 04 
STOP 
END 



0001 
0002 
0003 

0004 
0005 

C-2 

FORTRAN IV V01C-03Bt HON 01-SEP-86 02:19!39 

c 
c 
c 

-c 
c 
c 
c 
. c 
c 
c 

HHNIZE.FOR - - - - - - - - - ER 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
NIVOBEPALINGS- EN NULSTELLINGS-ROUTINE 
DEZE ROUTINE WORDT IN HHSERA 
AANGEROEPEN • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SUBROUTINE HHNIZE 
LOGICAL STOP 
COHHON NF<SOO>riP<SOO>riTV<SOO>riV<SOO> 

trJUHPrHALTrNBirNEI,NBErNEE 
trYKirYKE,VOLriGRFI,IGRFE 

LOGICAL JUHPrHALT 
DIHENSION NFR<SOO> 

c-----------------------------------------
C INLEZEN GEGEVENS. 
c-----------------------------------------

0006 READ<2r103>NrNF<N>riP<N>riTV<N>rNFR<N> 
0007 NIVOO=NFR<N> 
0008 NIV02=NIVOO 
0009 DO 01 I=2•500 
0010 READ<2r103>NrNF<N>,IP<N>riTV<N>rNFR<N> 
0011 103 FORHAT<5I5> 

c-------------------------------~------------c NIVO* ZIJN TEST GRENZEN VOOR HET RESP.FASE 
C SIGNAAL. 
c--------------------------------------------

0012 IF <NFR<N>.GT.NIVOO> NIVOO=NFR<N> 
0014 01 IF <NFR<N>.LT.NIV02) NIV02=NFR<N> 
0016 NIV01=<3*NIVOO+NIV02t2)/4 
0017 WRITE<7•301>NIVOO,NIV01rNIV02 
0018 301 FORHAT<'X'r'NIVOO='ri2r' NIV01='ri2r' NIV02='ri2> 
0019 N=2 
0020 STOP=.FALSE. 
0021 10 IF <STOP> GOTO 11 
0023 STOP=<NFR<N-1>.GE.NIV01.AND.NFR<N>.LT.NIV01> 
0024 N=Nt1 
0025 IF <N.GT.500) GOTO 14 
0027 GOTO 10 
0028 11 CONTINUE 
0029 N1=N-1 
0030 WRITE<7r204>N1 
0031 204 FORHAT<'X'r'N1='rl4> 
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c----------------------~----------------
C BEPALING NUL NIVEAUS FLOW EN DRUK. 
c---------------------------------------

0032 
0033 
0034 
003~. 
0036 12 
FORTRAN IV 

0037 
0038 
0039 
0040 100 

0041 
0042 101 

0043· 
0044 
0045 
0046··· 
0047 
0048 
0049 
0051 
0053 13 
0054 
005!5 
0056 
0057 102 

0058 
0059 14 
0060 
0061 15 
0062 203 
0063 
0064 

IFo=o 
IPO=O 
DO 12 N=<Nl-9),N1r1 
IFO=IFOfNF<N> 
IPO=IPO+IP<N> 

V01C-03Bf MON 01-SEP-86 02:19l39 

IFO=<IFOf5)/10 
IPO=<IP0+5>/10 

PAGE 002 

WRITE<7,100><FLOAT<IF0-128)/128.>riFO 
FORMAT(')fi·,~DE.,.FLOW=O BIJ 'rE10.3r' VOLT CMOET 0 VOLT 

•. z :r JN l ~·i._. '""ff"'!é *'t'!'tt·t 
WRITE(7,101><FLOAT<IP0-128)/128.),IPO 
FORMAT<'X','DE DRUK=O BIJ 'rE10.3r' VOLT [MOET -0.666 

f' VOLT ZIJNJ lPO=' r·I4t· 
IFMIN=HF<t>-IFO 
IFMAX=IFMIN 
IPMAX=IP<l>-IPO 
.10 13 N=l r-500 
HF<N>=HF<IU-IFO 
JF=NF<N> 
IF (JF.GT.IFMAX> IFHAX=JF 
IF <JF.LT.IFMIN> IFHIN=JF 
IP<N>=IP<N>-IPO 
IBRFI=<IFMAXf4)/8 
IGRFE=<IFMIN-4)/8 
WRITE<7r102>IFMINriFMAX,IGRFI,IGRFE 
FORHAT<'X','IFHIN='•I4r' IFMAX='r 

f'I4'' IBRFI='ri4•' IGRFE='ri4> 
GOTO 15 
HALT=.TRUE. 
WRITE<7,203) 
WRITE<7r203) 
FORMAT( '0' > 
RETURN 
END 
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C HHNNYK.FOR - - - - - - - - ·- ER 
c 
c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c 
C BEPALING KARAKTERISTIEKE PUNTEN EN rKING. 
C DEZE ROUTINE WORDT IN HHSERA 
C AANGEGROEPEN. 
c 
c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c 

0001 SUBROUTINE HHNNYK 
0002 LOGICAL STOP 
0003 COMMON NF<500>,IP<500),ITV<SOO>,IV<500> 

t,JUMP,HALT,NBI,NEirNBE,NEE 
t,YKI,YKE,VOL,IGRFI,IGRFE 

0004 LOOICAL JUHP,HALT 
c-----------------------------------------------
c JUMP=.TRUE. ALS NBI AL BEKEND IS. 
c-----------------------------------------------

0005 IF (JUMP> GOTO 16 
c-------------------------------------
c BEPALING N-BEGIN-INSPIRATOIR=NBI 
c-------------------------------------

0007 
0008 
0009 14 
0011 

N•2 
STOP=.FALSE. 
IF <STOP) GOTO 15 
STOP=<NF<N-1>.LT.IGRFI.AND.NF<N>.GE.IGRFI> 

0012 N=Nt1 
0013 IF <N.GT.500> GOTO 23 
0015 GOTO 14 
0016 15 CONTINUE 
0017 NBI=N-1 
0018 16 N=NBI+1 

c------------------------------------
c BEPALING N-EIND-EXPIRATOIR=NEI 
c------------------------------------

0019 STOP=.FALSE. 
0020 17 IF <STOP> GOTO 18 
0022 STOP=<NF<N-1>.GE.IGRFI.AND.NF<N>.LT.IGRFI> 
0023 N=Nt1 
0024 IF <N.GT.500) GOTO 23 
0026 GOTO 17 
0027 18 CONTINUE 
0028 NEI=N-2 

c----------------------------------
c BEPALING N-BEGIN-EXPIRATOIR=NBE 
c----------------------------------

0029 STOP=.FALSE. 
0030 19 IF <STOP> GOTO 20 
0032 STOP=<NF<N-1>.GT.IGRFE.AND.NF<N>.LE.IGRFE> 
0033 N=Nt1 
0034 IF <N.GT.SOO> GOTO 23 
0036 GOTO 19 
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0037 20 CONTINUE 
FORTRAN IV V01C-03B+ MON 01-SEP-86 03:20:54 PAGE 00,~ 

0038 NBE=N-1 
0039 N=NBE+5 

c---------------------------------------------c BEPALING N-EIND-EXPIRATOIR=NEE 
c---------------------------------------------

00'40'··- .,....._., · !TOP:e •f'At:!E • ' - - - - -
0041 21 IF <STOP> GOTO 22 
0043 STOP=<NF<N-l>.LT.IGRFI.AND.NF<N>.GE.IGRFI> 
0044 N=N+1 
0045 IF <N.GT.500> GOTO 23 
0047 GOTO 21 
0048 22 CONTINUE 
0049 NEE=N-2 
0050 IF <JUMP> WRITE<7•1000) 
0052. 1000 FORMAT<'1',5(' t ')) 

c-----------------------------------------------------
0053 g--~~~~~i~~~;~;~;;~;i~=:~~~=-~~~~~~:------------------~:~T~) 
0054 115 FORMAT('O',TBr~HET REFERENTIEPUNT VAN DE CYCLUS I~ 
0055 WRITEC7r116) 
0056 116 FORMAT<'X'r'ALLE VOLGENDE PUNTEN ZIJN T.O.V. DIT PUNT') 
0057 WRITE<7•117>CNEI-NBI+1>,NEI 
0058 117 FORHAT('O',T17,'EINDE VAN DE INSPIRATIE IS: N='ri4 

tr' ['rl3r'J') 
0059 WRITEC7r118>CNBE-NBI+1>rNBE 
0060 118 FORMATC'O'rT14r'HET BEGIN VAN DE EXPIRATIE IS: N~' 

••I4r' ['ri3r'J') 
0061 WRITEC7r119><NEE-NBit1>rNEE 
0062 119 FORMATC'O'rT17r'HET EINDE VAN DE CYCLUS IS! N='•l4 

0063 
0064 
0065 
0066 
0067 
0068 
0069 
0070 
0072 
0074 
0076 
0077 

0079 

0081 
0082 
0083 

c-------------------~-----------------~---------------
C BEPALING VAN: MAX DRUK EN FLOW; MIN FLOW 
C EIND INSP.VOLUME EN DE YKFAKTOREN. 
C UITVOEREN VAN DE GEGEVENS OVER DE ADEMCYCLUS. 
c-----------------------------------------------------

01 

IFMAX=O 
IFHIN=O 
IPMAX=O 
IVNBE=O 
IVNEE=O 
IV<NBI>=NF<NBI-1>+NF<NBI> 
DO 01 N=CNBI+1>,<NEE-1> 
IF CIP<N>.GT.IPMAX> IPMAX=IP<N> 
IF <NFCN>.GT.IFMAX> IFHAX=NF<N> 
IF <NF<N>.LT.IFMIN> IFMIN=NF<N> 
IV<N>=IV<N-1>+NF<N-1>+NF<N> 
IF <N.GE.CNBE-11>.AND.N.LT.<NBE-1>> 

t IVNBE=IVNBE+IV<N> 
IF CN.GE.<NEE-10>> 

t IVNEE=IVNEE+IV<N> 
IV<NBE-l>=<IVNBE+S>/10 
IV<NEE>=<IVNEE+S>/10 
IVOL=O 



0084 
0085 
0086 
0087 
0088 

0089 

0090 
0091 
0092 
0093 
0094 
0095 
0096 
0097 
0098 

0099 
0100 
0101 

0102 
0103 
0104 
0105 
0106 
0107 
0108 
0109 
0110 

0111 

0112 
0113 
0114 

0115 
0116 
0117 
0118 
0119 
0120 

02 

C-6 

DO 02 I=1r20 
IVOL=IVOL+ITV<NEE-I> 
VOL=FLOAT<IVOL)/(128.*20.> 
YKI=<1.-FLOAT< IV<NEE>>IFLOAT< IV<NBE-1>>>*0.0185 
YKE=0.0185 

·C--------------------------------------------------------
C WEGSCHRIJVEN VAN DE BEWERKTE FLOWrDRUK EN VOLUME
C SIGNALEN NAAR DE SCHIJF <FTN3.DAT>. 
c-----------------------------------------------------·---

205 

50 
206 
52 
100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

-·WRITE<3•205> NBir<NEI-NBI+1>r<NBE-NBI+1>r<NEE-NBif1), 
· •IV<NEE> 

FORMAT<I3r4I6> 
NTOT=NEE-NBI+1 
D0·50 N=NBirNEÈ 
"WR I TE < 3 , 206 > <t~-HJtt + 1 > , NF' < N > , I P < N > , I V < N > 
FORMAT<I4r3IS> 
WRITE<7•100> 
FORMAT< 'O'r'GEGEVENS OVER DE BESCHOUWDE ADEMHALING!"") 
WRITE< 7' 101 >VOL, (FLOAT< IV<NBE-1 >-~V<NEE > > *0. 0185*0. 012 > 
FORHAT < '0 ,. ''TI DAL· VOLUME=' •F7 + 4,' LITER, 

t <FLOW->VOLUHE=' rF7.4r' LIT-ER'> 
VOL=FLOAT<IV<NBE-1>-IV<NEE>>*0.012*0.0185 
WRITE<7r102) <FLOAT<IFHAX>*YKI*60.>r<FLOAT<IFMIN>*YKE*60.> 
FORHAT<'X'r' HAX.FLOW='rF5.1r' LITER/MIN~"•' 

tFS.1r' LITER/MIN.') 
WRITE<7r103) <FLOAT<IPMAX>*<120./256.>> T1\N.~l0we 
FORMAT<'X'r' HAX.DRUK='rF5.1r' CMH20') ' 
WRITE(7r104> <FLOAT<NEI-NBI+1>*0.024) 
FORHAT<'O' r'INSP.TIJD='rF6.3r' SEK.') 
WRITE<7r10S> <FLOAT<NBE-NEI-1>*0.024> 
FORMAT<'X' r'ADEHPAUZE=',F6.3r' SEK.'> 
WRITE<7r106) <FLOAT<NEE-NBE+1>*0.024> 
FORHAT<'X'r' EXP.TIJD='rF6.3r' SEK.') 
WRITE<7r107) <1./<FLOAT<NEE-NBI+1>*0.024)),(2500./ 

tFLOAT<NEE-NBI+l>> 
FORHAT<'O' r'ADEMFREKWENTIE='rF8.5r'HZ D.W.z.:• 

trF5.1r' PER MINUUT.'> 
WRITE<7•108> YKI•YKE 
~~~~A~!'O'•'YKFAKTOR INSP.=',F7.4 •' YKFAKTDR t:~~ 

c-------------------------------------------------- 1 
C PROGRAMMA BEEINDIGEN ALS ALLE GEGEVENS DIE 
C BETREKKING HEBBEN OP EEN HELE ADEMCYCLUS 
C VERWERKT BLIJKEN TE ZIJN. 
c--------------------------------------------------· 
23 HALT=.TRUE. 
24 WRITE<7r203) 

203 
WRITE<7r203) 
FORMAT < '0' > 
RETURN 
END 
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C . HHLITC.FOR ~ - - - - - - - - ER 
c 
c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C R EN C BEREKENING VOLGENS DE LITERATUUR 
C DEZE ROUTINE WORDT AANGEROEPEN DOOR 
C HHSERA. 
c 
c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c 

0001 
0002 

0003 
0004 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
0010 
0011 
0012 
0013 
0014 
0015 
0016 
0017 
0018 
0019 
0020 
0021 
0022 
0023 
0024 
0025 
0026 
0027 
0028 
0029 
0030 
0031 
0032 
0033 
0034 
0036 
0038 
0039 
0040 
0041 06 
.0043 
0044 
0045 01 
0046 

SUBROUTINE HHLITC 
COHHON NF<500),IP<500),ITV<500),IV<SOO> 

lrJUMP,HALTrNBI,NEI•NBErNEE 
t,YKI,YKE•VOLriGRFI,IGRFE 

LOGICAL JUHPrHALT 
DIMENSION N6<8> 
SF2=0. 
SV2=0. 
SFP=O. 
SVP=O. 
SFV=O. 
SFDV•O. 
SFDP=O. 
SPDV=O. 
DVTEST=VOL/5. 
VTEST=DVTEST 
F=O. 
P=O. 
V=O. 
Itl=1 
DO 01 N=NBir<NBE-1> 
FOUD=F 
POUD=P 
voun•v 
F=FLOAT<NF<N>>*YKI 
P=FLOAT<IP<N>>*<120./256.> 
V=FLOAT<IV<N>>*YKl*0.012 
SV2=SV2+V*V 
SVP=SVP+P*V 
SFP=SFP+P*F 
SF2=SF2+F*F 
SFV=SFV+F*V 
SFDV=SFDV+CF+FOUD>*<V-VOUD> 
SFDP=SFDP+<F+FOUD)*(P-POUD> 
SPDV=SPDV+<P+POUD>*<V-VOUD> 
IF <IO.E0.5> GOTO 06 
IF <V.LT.VTEST) GOTO 06 
N6<IO>=N 
Itl=ICH1 
VTEST=VTEST+DVTEST 
IF <N.NE.NEI> OOTO 01 
RI=(SFP*SV2-SVP*SFV>I<SF2*SV2-SFV*SFV> 
CI=<SF2*SV2-SFV*SFV)/(SF2*SVP-SFV*SFP> 
CONTINUE 
WRITE(7r50)CirRI 



0047 50 

0049 
0049 
0050 
0051 

~ ooë:f-~-. 

0053 
0054 
0055 
0056 
0057 
0058 
0059 
0060 
0061 
0062 
0063 
0064 
0065 
0067 
0069 
0070 
0071 
0072 02 
0073 
0074 
0075 
0076 
0077 
0078 
0079 
0080 
0081 
0082""' 
0093 04 
0084 
0085 
0086 
0087 
0088 
0089 
0090 
0091 112 

0092 
0093 
009. 
0095 
0096 
0097 
0098 
0099 
0100 
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FORMAT<'O'r'C INSPIRATOIR='rF7.4r' R INSP 
tiRATOIR='•F5.1> 

IQ•5 
VTEST==4.*DVTEST 
DO 02 N=NBE,NEE•1 
FOUD=F 
POliDeP 
VOUD=V 
F=FLOAT<NF<N>>*YKE 
P=FLOAT<IP<N>>*<120./256.) 
V•FLOAT<IV<N>-IV<NEE>>*YKE*0.012 
SV2=SV2+V*V 
SVP=SVP+P*V 
SFP=SFP+P*F 

.SF2•SF2+F*F 
SFV=SFV+F*V 
SFDV=SFDV+<F+FOUD>*<V-VOUD> 
SFDP=SFDP+<F+FOUD>*<P-POUD> 
SPDV=SPDV+<P+POUD>*<V-VOUD> 
IF <IQ.EQ.9) GOTO 02 
IF <V.GE.VTEST> GOTO 02 
N6<IQ>=N-1 
Ifl=IQ+1 
VTEST=VTEST-DVTEST 
CONTINUE 
SF=O. 
SV•O. 
SP=O. 
SPP=O. 
N=NEI-12 
NP=NEI+10 
DO 04 1=1•9 
SF=SF+FLOAT<NF<N+I>> 
SV=SV+FLOAT<IV<N+I>> 
SPP=SPP+FLOAT<IP<NP+I>> 
SP=SP+FLOAT<IP<N+I>> 
FINSP=<SF/9.>*YKI 
VTOP=<SV/9.>*YKI*0.012 
PTOP=<SP/9.>*<120./256.> 
PPAUZE=<SPP/9.>*<120./256.) 
C4=VOL/PPAUZE 
R4=<PTOP-PPAUZE*<VTOP/VOL))/FINSP 
WRITE<7•112> C4,R4 
FORMATC'O',T24r'C=',F7.4 r2Xr'R='•F5.1r 

t' VOLGENS HETODE 4.'> 
WRITE<7r120) 
DO 03 Itl=1r4•1 
NA=N6CIQ) 
NB=N6(9-Itl> 
FA=FLOAT<NF<NA>>*YKI 
FB=FLOAT<NF<NB>>*YKE 
PA=FLOAT<IP<NA>>*<120./256.> 
PB=FLOAT<IP<NB>>*<120./256.> 
V=FLOAT<IV<N9>-IV<NEE>>*YKE*0.012 
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0101 C6=<V*<FA-FB))/(FA*PB-FB*PA> 
0102 R6=<PA-PB>I<FA-FE> 
0103 WRITE<7r113><NA-NBit1>r<NB-NBit1>rC6rR6 
0104 113 FORMAT<'X'rT8r'NI='ri3r2Xr'NE='ri3r2Xr'C='rF7.4 

Ir' R='rF5.1 r' VOLGENS HETODE 6.') 
0105 03 CONTINUE 
0106 C9=SV2/SVP 
0107 R9=SFP/SF2 
0108 WRITE<7r115) C9rR9 
0109 115 FORMAT<'O'rT24r'C='rF7.4 r' R='rF5.1 

0110 
0111. 
0112 
01i3 if7 

0114 
0115 
0116 
0117 . 100 

0118 
0119 
0120 
0121 
0122 120 
0123 
0124 

tr' VOLGENS METODE 9.'> 
C10=SFDV/SFDP 
fU O=SPDV /SFDV 
WRITE<7r117> C10rR10 

. ·FORHAT( '0' • T24 r 'C= 1 rF7 .4 "' ·R= 1 rF5 .• 1 
'h ' ' YOl1'JEHS' HETMIE 1 0. ' > 

RKW=<SFP*SV2-SVP*SFV>I<SF2*SV2-SFV*SFV> 
CKW=<SF2*SV2-SFV*SFV>I<SF2*SVP-SFP*SFV> 
WRITE(7r100>CKWrRKW 
FORMAT<'O'rT24r'C='rF7.4r2Xr'R='rF5.1 

tr' VOLGENS KLEINSTE KWADRATEN-METODE.'> 
WRITE<7r120> 
WRITE<7r120> 
WRITE<7r120> 
WRITE<7r120> 
FORMAT< 'X'> 
RETURN 
END 
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Het "on-line" programma PPRCOL 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

0001 
0002 
0003 
0004 

0005 
0006 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

0001 
0002 

0003 
0004 
0005 
0006 
0007 
0008 10 
0010 
0011 

PPRCOL.FOR 
LINKEN MET ••• =PPRCOLrLPSLIBrSYSLIB/F 

**************************************** 

DEZE SUBROUTINE SCHRIJFT EEN CODE OP 
DE DISK OM BEPAALDE STORINGEN TE MELDEN. 

**************************************** 

SUBROUTINE CODE<NCODE> 
COMMON /BLOK2/NArYK 
NUL=O 
WRITE<2>NULrNAr<NCODE*-1>rNULr 

tiFIX<10000.*YK+0.5) 
RETURN 
END 

***************************************** 

DEZE SUBROUTINE LEEST DE SAMPLES IN 
EN ONTHOUDT DE VORIGE WAARDE VAN SOMMIGE 
EERDER GELEZEN SAMPLES. 

***************************************** 
SUBROUTINE SAMPLE 
COHMON /BLOK1/IFLOWriPRESSriRESFAriEMriTM 

t,IDTrNFLOWOrNPRESOrFrPrTV,TVFAK 
triFLOUDriRFOUDrKLAARrFOUD 

IFLOUD=IFLOW 
IRFOUD=IRESFA 
FOUD=F 
ICMF=O 
CALL SETR<1r4r2.riCMF> 
IF <ICMF.ED.O> GOTO 10 
IFLOW=IADC<0>/16-NFLOWO 
IPRESS=IADC<l>/16-NPRESO 

0012 IRESFA=IADC<2>1512 
0013 TV=FLOAT<IADC<3)/16>*TVFAK 
0014 IEM=(6144-IADC<4>>14096 
0015 ITM=(6144-IADC<5))/4096 
0016 IDT=<IADC<6>+1024>12048 

c---------------------------------------
c ALS ER 0 VOLT OP DE DIATHERMlE-
e INGANG GEZET WORDT MOET HET PROGRAMMA 
C BEEINDIGD WORDEN. <ALS KLAAR=42 OF NA 
C 1 SECONDE>. 
c----------------------------·-----------~ 

0017 KLAAR=KLAAR+~ 

0018 IF <IDT.NE.1) KLAAR=O 
0020 F=FLOAT<IFLOW> 
0021 P=FLOAT<IPRESS> 
0022 RETURN 
0023 END 



0001 
0002 

0003 
0004 
0006 
0007 
0008 
0010 
0012 
001~ 
0015 

c 
c 
c 
c 
c 
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************************************ 

DECODERING VAN DE EVENT-HARKERING. 

************************************ 
SUBROUTINE EHARK<IEH> 
COHHON /BLOK2/NA,YK,NEVENT,NEH,NTIHE,NTH,NBCD 

*IBLOK3/LEVENT,LTIHE 
LOOICAL LEVENT,LTIHE 
IF <NEH.EQ.O> NEVENT=O 
NEVENT=NEVENT+NEH*IEH 
NEH=NEH+NEH 
IF <NEH.EO.O> NEH=1 
IF <NEH.EQ.16> NEH=10 
IF <NEH.LT.160) GOTO 10 
NEH=O 
LEVENT=.TRUE. 

0016 10 
0017 
FORTRAN IV 

RETURN 
END 

V01C-03Bt HON 01-SEP-86 01:38:57 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c ********************************** 
c 
C DECODERING VAN DE TIJD-MARKERING. 
C NBCD=16 DAN BCD-DECODERING; 
C NBCD=10 DAN BINAIRE-DECODERING. 
c 
c ********************************** 

0001 SUBROUTINE THARK<ITH> 
0002 COHHON /BLOK2/NA,YK•NEVENT,NEH,NTIHE,NTH•NBCD 

t/BLOK3/LEVENT,LTIHE 
0003 LOOICAL LEVENT,LTIHE 
0004 IF <NTH.EG.O> NTIHE=O 
0006 NTIHE=NTIHE+NTH*ITH 
0007 NTH=NTH+NTH 
0008 IF <NTM.EQ.O> NTH=l 
0010 IF <NTH.EQ.NBCD> NTH=10 
0012 IF (NTH.LT.160> GOTO 10 
0014 NTH=O 
0015 LTIHE=.TRUE. 
0016 10 RETURN 
0017 END 

PAGE 001 



c 
c 
c 
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c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c 
C PROGRAMMA DAT ON-LINE DE COHPLIANTIEr 
C DE ADEMWEERSTAND EN DE ARBEID PER ADEMCYCLUS 
C BEREKENT. DE BEREKENDE GEGEVENS WORDEN 
C NAAR DE DISK GEBSCHREVEN HET EEN WRITE < 2 > GE-
C VOLGT DOOR 5 INTEGER WAARDEN <ZIE NA LABEL 20>. 
C HET PROGRAMMA KAN BEEINDIGD WORDEN DOOR 0 VOLT 
C OP DE DIATHERMIE INGANG <LPS! KANAAL 06> TE 
C ZETTEN. DIT KAN HET EENVOUDIGST DOOR DE 
C BETREFFENDE KABEL LOS TE KOPPELLEN. 
c \/ \/ \1 \/ \1 

c ·························•••t••············· 0001 COHMON /BLOK1/IFLOWriPRESSriRESFAriEH,ITM 
triDTrNFLOWO,NPRESOrF,PrTV,TVFAK 
t,IFLOUDriRFOUDrKLAAR,FOUD 
t/BLOK2/NArYKrNEVENTrNEHrNTIHE,NTHrNBCD 
t/BLOK3/LEVENTrLTIHE 

0002 LOOICAL LDTrLVIrLEVENTrLTIHErLVYK 
0003 DIHENSION NF<15>rNP<15>rVA<15>rTVA<15> 

c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c 
C BEGIN:INLEZEN VAN START GEGEVENS. 
c \/ \1 \1 \1 \1 
c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

0004 999 WRITE(7r1000> 
0005 1000 FORHAT('O'r'FLOW-YK-KAKTOR'> 
0006 WRITE<7r1010> 
0007 1010 FORHAT<'X'rT19r'ONBEKEND? : GEEF <RETURN>'> 
0008 WRITE<7r1020> 
0009 1020 FORHAT<'X'rT21r'BEKEND 1 : VOER DEZE IN 

t <IN F-NOTATIE>'> 
0010 1039 READ<7r1040>YK 
0011 1040 FORHAT<F14.6> 
0012 IF <YK.LT.(O.O>> GOTO 999 
0014 1044 WRITE(7,1045> 
0015 1045 FORMAT (, 0 I, I HEETBEREIK TIDAL-VOLUME--METER 

t IN HL= <IN I-NOTATIE>'> 
0016 READ<7,1046>I 
0017 1046 FORMAT<I6> 
0018 IF <I.LE.O> GOTO 1044 
0020 TVFAK=FLOAT<I>/2000. 
0021 1050 WRITE<7,1060> 
0022 1060 FORHAT<'O'r'MEETBEREIK DRUK IN CHH20=11 

t <IN I-NOTATIE>'> 
0023 READ<7r1065>I 
0024 1065 FORMAT<I6> 
0025 IF <I.LE.O> GOTO 1050 
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0027 1070 WRITE<7,1080> 
0028 1080 FORHAT<'O','TIJD-HARKERING BCD-CODE?', 

tT35,'TYPE: 16 <RETURN>'> 
0029 WRITE(7,1090> 
0030 1090 FORHAT('X','TIJD-MARKERING BINAIRE-

tCODE1',T35,'TYPE: 10 <RETURN>'> 
0031 READ<7,1100) NBCD 
0032 1100 FORMAT<I5> 
0033 IF <.NOT.(NBCD.EG.10.0R.HBCD.EQ.16)) 

0035 
0036 
0037 
0038 
0039 
0040 
0041 
0042 
0043 
0044 
0045 
0046 
0047 
0048 
0049 

c 
c 
c 
c 
c 

tGOTO 1070 
LVYK=YK.EQ.<O.O> 

· ·TEL:.YK=-1 • · 
Yt<P=Ft:OAT (I) /2'+ 
KLAAR=O 
LEVENT=.FALSE. 
LTIME=.FALSE. 
NUL=O 
N5=-5 
N6=-6 
NTM=O 
NEM=O 
LDT=.FALSE. 
SNR=O. 
NNIVO=O 
CALL SAMPLE 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
WACHTLUS VOOR HET BEPALEN VAN DE NULNIVEAUS. 
\1 \1 \/ \1 \1 ............................................ 

0050 1 
0051 

NFLOWO=O 
NPRESO=O 

0052 NA=-2 
0053 2 N=O 
0054 3 CALL SAMPLE 

c--------------------------------------------c TEST OP RESP.FASESIGNAAL OF EEN ADEMCYCLUS 
C BEEINDIGD IS. 
c--------------------------------------------

0055 IF <IRFOUD.GE.3.0R.IRESFA.LT.3> GOTO 3 
0057 4 CALL SAMPLE 
0058 N=N+1 

c------------------------------------------
c TEST OP AANWEZIG HElD VAN INSP.FLOW. 
c------------------------------------------

0059 IF <<IFLOUD-IFLOW>.GT.6> NA=NA+1 
0061 IF <NA.EG.O) GOTO 5 
0063 IF <<IFLOUD-IFLOW>.GT.6> GOTO 2 

c--------------------------------------------
c WANNEER BINNEN 15 SAMPLES GEEN INSPIRATIE-
C FLOW IS OPGETREDEN: BEGIN OPNIEUW. 
c--------------------------------------------

0065 IF <N.GE.15) GOTO 1 
0067 GOTO 4 



0068 
0069 
0070 
0072 
0073 
0074 
0076 
0077 
0078 
0079 
0080 
.0082 
0084 

0085 
0087 
0088 
0089 

5 CALL SAMPLE 
NNIVO=NNIV0+1 
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IF <NNIVO.GE.16> NNIV0=1 
NF<NNIVO>=IFLOW 
NP<NNIVO>=IPRESS 
IF <IRFOUD.LE.J.OR.IRESFA.GT.J> GOTO 5 
NFMAX=NF<1> 
NFMIN=NF<1> 
DO 7 N=1,15 
NFLOWO=NFLOWO+NF<N> 
IF <NF<N>.GT.NFHAX> NFMAX=NF<N> 
IF <NF<N>.LT.NFHIN> NFHIN=NF<N> 

7 NPRESO=NPRESO+NP<N> 
c-------------------------------------------
c ALS ER TEVEEL VARIATIE IN DE FLOWSAMPLES 
C IS DAN OPNIEUW BEGINNEN<MOGELIJK STORING> 
c-------------------------------~-----------

c 
c 

IF <<NFMAX-NFMIN>.OE.7> GOTO 1 
NFLOWO=<NFLOW0+7>115 
NPRESO=<NPRES0+7>115 
GOTO 10 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
--· C""---'-t'--··UA"CHTLus ·vooR HEt BEGIN VAlf"n:NrrrEOTrJE-- - ·· 

C ADEMCYCLUS 
c \1 \1 \1 \1 \1 
c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

0090 9 CALL CODE<2> 
0091 10 CALL SAMPLE 
0092 
0094 

0096 
0098 
0099 

IF <NEM.NE.O.OR.IEM.EQ.1) CALL EMARK<IEM> 
IF <NTM.NE.O.OR.ITM.EQ.l> CALL TMARK<ITM> 

c-------------------------------------------
c LDT VOORKOMT DIATHERMIEMELDING DOOR NOG 
C ONAANGESLOTEN DIATHERMIEAPPARATUUR. 
c-----------------------~-------------------

IF <LDT> GOTO 11 
LDT=tDT.EG.O 
GOTO 12 

c-----------------------------------------
c WACHTEN OP EINDE DIATHERMIE. 
c-----------------------------------------

0100 11 IF <IDT.GE.2> GOTO 10 
c-------------------------------------------
c EINDE PROGRAMMA ALS KLAAR=42 <ZIE SAMPLE> 
c-------------------------------------------

0102 12 IF <KLAAR.EG.42> GOTO 2000 

0104 
0106 

c--------------------------------------------
c <FLOW->TEST OP BEGIN NIEUWE ADEHCYCLUS. 
c--------------------------------------------

IF <IFLOUD.LT.6.AND.IFLOW.GE.6) GOTO 40 
GOTO 10 



c 
c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C BEREKENING NIEUWE CrR EN W WAARDE. 
c 
c 

010? 20 

0108 
0109 
0110 

0111 

0112 

\1 \1 \1 \I \1 ............................................ 
C=YK*<SV2I*CORI*CORitSV2-2.*VEINDE*SV 

t+SNR*VEINDE*VEINDE>I<YKP*<SPVI*CORI+ 
tSPV-VEINDE*SP>> 

W=YKP*<SPFI*CORI+SPF> 
A=YK*WI8192. 
R=0.012*WI 

t(YK*<SF2I*CORI*CORI+SF2>> 
WRITE<2>NAriFlX<1000.*Ct0.5>riFIX<10.*R+0.5), 

tiFIX<10.*At0.5)riFIX<100.*CORit0.5) 
CALL LED<NAr'I5'> 

c--------------------------------------------c LEVENT OF LTIME=.TRUE. ALS ER EEN EVENT OF 
C TIME MARKERING IS GEWEEST IN DE LAATSTE 
C ADEMCYCLUS. 
c--------------------------------------------
21 IF <LEVENT> GOTO 22 0113 

0115 
0117 
0118 22 
0119 
0120 
0122 23 
0123 
0124 

IF <LTIME> GOTO 23 
GOTO 10 
WRITE<2>NULrNArN5rNEVENTrNUL 
LEVENT=.FALSE. 
IF <.NOT.LTIME> GOTO 10 
WRITE<2>NULrNArN6•NTIMEriFIX<10000.*YKtO.S) 
LTIME=.FALSE. 
GOTO 10 

c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

0125 
0126 
0127 
0128 
0129 
0130 
0131 
0132 
0133 

c 
c 
c 
c 
40 

INITIALISERING NA :BEGIN ADEMCYCLUS+ 
\I \1 \1 \1 \1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NA=NAt1 
V=FOUD+F 
SV=V 
SV2=V*V 
SF2=F*F 
SPF=P*F 
SPV•P*V 
SP•P 
LVI•.FAlSE. 

c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c 
c 
c 
c 
50 0134 

0135 
0137 
0139 
0141 
0142 
0143 60 
0145 70 

BEGIN NIEUWESAMPLEVERWERKING. 
\I \1 \I \1 \I 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• CALL SAMPLE 
IF <NEH.NE.O.OR.IEM.EQ.1) CALL EHARK<IEH> 
IF <NTH.NE.O.OR.ITH.EQ.1) CALL TMARK<ITH> 
IF <LDT> GOTO 60 
LDT=IDT.EQ.O 
GOTO 70 
IF <IDT.GE.2> GOTO 9 
IF <KLAAR.EQ.42) GOTO 2000 



0147 
0149 
0151 

0153 
0154 
0155 
0156 
0157 
0159 
0160 
0161 
0162 
0163 
0164 
01i.5 
0166 
0167 
0168 
0169 
0170 
0171 
0172 
0173 
0174 

0175 
0176 
0177 
0178 
0179 
OUt() 
0181 
0182 

O~S3 
011!4 
0186 . 
0187 
0188 
0189 
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IF <LVI> GOTO 80 
IF <IRESFA.LT.J) GOTO 80 
IF (IFLOUD.LE.<-6>.0R.IFLOW.GT.(-6>> GOTO 80 

c--------------------------------------------------
c LVI=.TRUE. ALS ER AL EERDER EEN BEGIN EXP. WAS. 
C ALS RESP.FASE=3 KAN ER GEEN BEGIN EXP.ZIJN. 
C LAATSTE: <FLOW>TEST BEGIN EXP. 

c--••••••••••••"••••••••••••••••••••••••••••••---c 
c 
c 
.C 
c 

ONTHOUDEN INSPIRATIEGEGEVENS EN 
INITIALISERING VOOR DE EXPIRATIE 
\/ \/ \1 \1 \1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• N1=NNIVO 
X=O. 
DO 75 N=1 '10 
N1=N1-1 
IF <N1.LE.O> N1=15 

75 X=X+VA<N1> 
VEINDI=X/10. 
V=VtFtFOUD 
SV2I=SV2 
SV2=V*V 
SPVI=SPV 
SPV=P*V 
SF2I=SF2 
SF2=F*F 
SPFI=SPF 
SPF=P*F 
SP=P 
SV=V 
SNR=1. 
LVI=.TRUE. 
GOTO 50 

c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c 
C BEREKENING SOHHATIES NODIG VOOR c,R EN W. 
c \/ \1 \1 \1 \1 
c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
80 V=VtFOUD+F 

SV•SVtV 
SV2=SV2+V*V 
SPV=SPV+P*V 
SPF=SPF+P*F 

- .. sn=Sf'2ttrïF · 
SP=SP+P 
SNR=SNRt1. 

c--------<----------------------------------------
c ONTHOUDEN GEGEVENS VOOR NULNIVEAUBEPALING ENZ. 
c------------------------------------------------
81 NNIVO=NNIVOtl 

IF <NNIVO.GE.16) NNIVO=l 
VA<NNIVO>=V 
TVA<NNIVO>=TV 
NFCNNIVO>=IFLOW 
NPCNNIVO>=IPRESS 
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c--------------------------------------------
C ALS <RESP.FASE>TEST GEEN EINDE CYCLUS 
C AANGEEFTI·DOORGAAN HET SAMPLE-VERWERKING. 
c----------------------~---------------------

0190 
c 
c 

IF <IRFOUD.LT.3.0R.IRESFA.GE.3> GOTO 50 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

C BEPALING VAN DE YKFAKTOREN,NULNIVEAUS 
C CORRECTIEFAKTOR ENZOVOORT. 
c \1 \1 \1 \1 \1 
c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c----------------------------------------------
c .NOT.LVI•.TRUE ALS ER GEEN EXP.FLOW WAS. 
c----------------------------------------------

0192 
0194 
019.5 
0196 
0197 
0198 
0199 
0200 
0201 
0202 90 
0203 
0204 
0205 
0206 
0207 
0209 
0211 
0213 
0215 
0217 
0218 
0220 
0222 
0223 
0224 94 
0225 
0226 95 

0227 
0228 
0229 

IF <.NOT.LVI> CALL CODE<l> 
VEINDE=O. 
TIDVOL=O. 
NFLOW1=0 
NPRES1=0 
DO 90 N=1,15 
VEINDE=VEINDE+VA<N> 
TIDVOL=TIDVOL+TVA<N> 
NFLOW1=NFLOW1+NFLOWO+NF<N> 
NPRES1=NPRES1+NPRESO+NP<N> 
VEINDE=VEINDE/15. 
TIDVOL=TIDVOL/15. 
NFLOW1=<NFLOW1+7>115 
NPRES1=<NPRES1+7>115 
IF <NFLOWt.GT.NFLOWO> 
IF <NFLOW1.LT.NFLOWO> 
IF <NPRES1.GT.NPRESO> 
IF <NPRES1.LT.NPRESO> 

NFLOWO=NFLOW0+1 
NFLOWO=NFLOW0-1 
NPRESO=NPRES0+1 
NPRESO=NPRES0-1 

IF <.NOT.LVI> GOTO 21 
CORI=<1.-<VEINDE/VEINDI>> 
IF <CORI.GT.<2.>.0R.CORI.LT.<0.35)) GOTO 94 
IF <LVYK> GOTO 95 
YK=TIDVOL/(100.*<VEINDI-VEINDE>>+0.99*YK 
GOTO 20 
CALL CODE<3> 
GOTO 21 
YK=TIDVOLI<TELYK*<VEINDI-VEINDE>>+ 

t<TELYK-1.>*YK/TELYK 
LVYK=TELYK.GE.<99.) 
TELYK=TELYK+1. 
GOTO 20 
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c •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
c 
C AFSLUITING PRAGRAHHA EN UITPRINTEN VAN DE 
C GEGEVENS DIE NODIG ZIJN VOOR HET HERSTARTEN. 
c \1 \1 \1 \1 \1 

·C tttttttltt•tt .. HtttttttttttttttttttttfHttt 
0230 2000 · · CALL CODE ( 1 ()')' 
0231 WRITE<7•2010> YK•CYKP*2•> 

0232 2010 FORHAT('O'r'FLOW-YK-FAKTOR ~~,F7.4,9X, 
t'DRUK-HEET-BEREIK '='•FS.o,'· CHH20') 

0233 WRITE(7r2020>NTIHErNEVEHT 
0234 WRITE<7•·2015) IFIX<1VFAK*2000•) 
0235 2015 FORHAT<'O'~'HEETBEREIK TIDAL-VOLUHE-METER 

0236 

0237 
0238 
0239 
0240 
0241 
0242 

2020 

2030 

2040 

t='•IS•' MILLI-LITER.'> 
FORHAT<'O'r'LAATSTE TIJDMARK.='r3Xrl4r9Xr 

t'LAATSTE GEB.HARK.='•I4> 
WRITE<7r2030) 
FORHAT<'O'r12Xr'BAND:'> 
WRITEC7,2040> 
FORHAT<'O'rSXr'TELLERSTANDt') 
STOP'PPRCOL' 
END 
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Appendix E 

De invloed van niet lineaire co~ffici~nten op het 

meetresultaat. 

Bij de beschouwing van de invloed van niet-lineaire 

co~ffici~nten op het meetresultaat bleek dat deze 

beschouwing niet leidde tot het kunnen bepalen van 

de orde van grootte van de verschillende niet-lineaire 
co~ffici~nten. Daarom waren de resultaten niet ge-

schikt voor de toepassing als toetsing voor de ge
schiktheid van een methode. 
Deze appendix geeft de beschouwing van de invloed van 

niet-lineaire co~ffici~nten op de meetresultaten van 

de verschillende meetmethoden. 

E-1. Methode van onderzoek. 

In hoofdstuk 4 zijn verschillende methoden voor de 

C en R bepaling afgeleid. 

Zo'n methode is gebaseerd op een bepaalde filosofie. 

Deze filosofie wordt toegepast op een lineair model 
0 V 0 

van de druk (P=R.v+ë = R.v + E.v. met C=konstant, 

E=konstant en R=konstant). 
Daaruit volgt een meetformule. 
Wanneer de meetgegevens in deze meetformule worden in

gevuld leidt dit tot een meetresultaat. 

(Hier 0gemeten' Egemeten,of Rgemeten genoemd.) 

Als het lineaire drukmodel een adeq11ate beschrijving is 

van de werkelijkheid dan zal gelden: 

0gemeten = c 

Egemeten = E 

Rgemeten = R 
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Wanneer echter het lineaire model geen goede benadering 
is van de werkelijkheid dan zal het invullen van de 

meetgegevens in de meetformule ook een meetresultaat 
geven. 

Dit meetresultaat is in dit geval echter in het algemeen 
niet te interpreteren als de compliantie of de ademweer

stand. 

Om nu de invloed van niet-lineairiteit te onderzoeken, 

zal afgeleid worden, welke uitkomst de meetformule geeft 

wanneer de druk niet alleen uit lineaire, maar ook uit 

kwadratische of hogere machtstermen is opgebouwd. 

Het niet-lineaire model is: (zie hoofdstuk 3) 

0 0 0 0 1 
p = R(v).v + E(v).v = R(v). v + -- .v 

C(v) 

met 
1 1 V 

2 v3 V - = +- + -- + + . . . . . . . . . . . . 
C(v) co c1 c3 

E(v) EO + E1. V E2.v 2 
= + + . . . . . . . . 

R(;) Ro + R1 
o2 èt3 

= + R2 .v + R3 .v + . . . . . . . 
Door dit drukmodel toe te passen op de verschillende 

meetformules kan onderzocht worden hoe het meetresul

taat beïnvloed wordt door niet-lineairiteit. 

In de volgende paragrafen zal de invloed van niet

lineairei tei t op het meetresuJ.taat van de nog o'rerge·-

bleven methoden berekend worden. 
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De meetformules voor deze methode zijn: 

vtidal 
egameten = p pauze 

en Rgemeten 
= Pei-Ppauze 

vei 

Het niet lineaire model is: 

p = R(~).~ + 1 ë{VT.v 

met P = Ppauze' f=O en V=Vtidal volgt hieruit: 

vtidal 
p = ---------pauze C(v . ) 

t~dal 

Dit resultaat ingevuld in de meetformule geeft: 

egameten 
vtidal 

C(vtidal) =(-1 + vtidal 
= = 

c1 Ppauze co 

op dezelfde manier volgt: 

De meetresultaten Cgemeten en Egameten zijn dus 

van respektievelijk de compliantiefunktie en de 

funktie voor v = vtidal· 

De berekening voor R verloop als volgt: 
( ei betekent: eind inspirator). 

• 0 1 
Pei = R(vei).vei + ë(vei) • vei 

omdat vei = vtidal volgt: 

Rgemeten 

2 
vtidal .... ) + 

c2 
+ 

de waarden 

elastantie-

• • • • • • 
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0 
De gemeten ademweerstand is dus R(vei). 

Konklusie: 
Het niet-lineair zijn van de ademweerstand be!nvloed het 
meetresultaat van de compliantie en elastantie 
omgekeerd. 

De meetformules voor de elastantie is: 

Egameten = 

T 

/ p.v.dt 
0 

Het niet-lineaire drukmodel is: 

p = R(~).~ + E(v).v 

niet en 

na vermenigvuldiging met v.dt en integratie van 0 tot T 
volgt: 

f T fT 0 0 T 2 p.v.dt = R(v).v.v.dt + E(v).v .dt = 
0 0 0 

/
T2 {T3 

V .dt + E1 . V .dt + 
0 0 

T 

R
0

• f ~.v.dt 
0 

T 

f 02 
+ Rr v .v.dt 

0 
T 

(~ ~.U.dt =~ v.dv = 0) 

+ ••••••••• 

4 
V .dt + •••• + 
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Dit ingevuld in de meetformule 

T 
/ p.v.dt 

0 

geeft: 

f v3 .dt 
0 

Egemeten = Eo + E1 -!"'""'= ___ + E2 

v2 .dt 
0 

f~2 .v.dt /t3 .v.dt 
0 0 
--~------ + Re --~------T2 ., T2 

V .dt V .dt 
0 0 

f v4 .dt 
0 
-~"'""'=T_2 __ + • • 

V .dt 
0 

1 
Aangezien Cgemeten = E 

gemeten 
1 

en Ek = ~ volgt: 
k 

1 
c· 1 

+ •••• 

De meetformule voor de ademweerstand is: 

/
T o 
p.v.dt 

0 

Het niet lineaire model is 
0 0 

p = R(v).v + E(v).v 
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• na vermenigvuldiging met v.dt en integratie van 0 tot T: 

{T o /T • o 2 /T ( o /T o o 2 .~ 
0 p.v.dt = 0 R.(v).v .dt + 0 E v).v.v.dt=o R(v).v .dv 

want fT o 
E(v).v.v.dt = 

0 

Konklusie: 

v(T) 
j . E (V ) • V. d V=O , ( V ( T ) = V ( 0 ) ) • 

v(O) 

T I ~4.dt 
+ R2 + ..... 

Wanneer de ademweerstand niet lineair is, werkt dit door 
in het meetresultaat van de compliantie. 
Niet-lineairiteit van de compliantie~erkt niet door in 
het meetresultaat van de ademweerstand. 
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E.2.3. Oppervlakkenmethode met niet-lineaire co~ffici~nten. 

Deze methode is vrijwel gelijk aan de eerder besproken 

Aupremmethode. De methode is gebaseerd op de bepaling van 

verschillende oppervlakken, terwijl de Aupremmethode de 
tijdintegraal van bepaalde produkten van grootheden nodig 
heeft om de C en de R te berekenen. 
De doorwerking van niet-lineairiteit kan dan ook op dezelf
de manier bepaald worden als bij de Aupremmethode. 
Dit resulteert dan in het volgende: 
De meetformule voor de elastantie is: · 

E - ip.d; 
- 0 

jv.dv 
Het niet-lineaire model is: 

p = R(~).~ + E(v).v, na vermenigvuldiging met d ~en 
integratie volgt: 

j p. d ~= f R( ~) • ;. • d ~ + J E (V) • V • d V 

f •a o merk op dat geldt: v .dv = 0 

Hieruit kan berekend worden: 

fp.d: i l • 

EO + E1 
v.dv 

Egameten ~ v.d~ = j 0 v.dv 

Het meetresultaat van de elastantie 

1 3 • E v .dv 
+ 2jv.d~ 
is dus onafha.nke-

lijk van de niet-lineaire componenten van de weerstands

funktie. 
Dezelfde redenering toegepast voor de compliantie leidt 

tot het volgende: 

c "'2 0 c .1.3 o ~v .dv o ~v.d~ 
01· f v.d~ + C2 "/- v~df 

\-1 
+) 
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Op dezelfde manier volgt voor het meetresultaat van de 
weerstand: 

_ f p.dv 
Rgemeten - j6 ~.dv 

,p.dv. berekend uit p = R(~)., + E(v).v 

en ingevuld in de meetformule geeft: 

~·' R. - R +R Y' v.dv + R2 
gemeten- o 1 o !f v.dv 

Konklusie: 

,.[ o5 
Y v.dv 
j 0 v.dv 

Het meetresultaat van de elastantie 

+ •••••• 

en compliantie wordt 
niet betnvloed door de niet-lineairiteit van de ademweer
stand en andersom. 

E.2.4. De kleinste kwadratenmethode en niet-lineairiteit. ---------------------------------------------------------
Het uitgangspunt bij deze methode is een lineair model 

A 0 A A 0 
Pm = R.V-+ E.v = R.v + v/ê· 

~ en ~ worden nu zo bepaald dat 

D = ~ (pm -p) 2 minimaal is. 

Oftewel: 
t5 D 
d~= 

0 en Ó ~ = 0 
~ E 

Uit deze voorwaarden gekombineerd met het feit dat 
L n o 
<:;V .V= 0 

volgt na enig rekenwerk: 
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Per definitie geldt: ~ = ~ 

Na substitutie in de formule voor E volgt: 

A 
co 

c = vj v4 co co 
+ ••••• +c

0
{R1 • 

2 
VJ .V ) v.v 

1+ -. 2+ -. v2 .. 2 + v2 +. • +· .. 
c, V c2 V 

De schatter voor R is: 

+ •••••.• 

De doorwerkingsfaktoren van de niet-lineaire co~fficiijnten 
zijn dezelfde als bij de Aupremmethode (hetgeen ook te ver
wachten was). 

Konklusie: 
Wanneer de ademweerstand niet-lineair is, dan werkt dit 
door in de meetresultaten van de comp1iantie en elastan
tie. Het meetresultaat voor de ademweerstand wordt niet 
betnvloed door het niet lineair zijn van de andere groot
heden. 
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E.2.5. Gemiddelde methode en niet-lineairiteit. 
--~--------------------------------------------

Voor de gemiddelde methode gelden de volgende meetformules: 

0gemeten= 

T 

/ v.dt. 
T 1 p.dt 

0 

/p.dt 
en Egemeten = {T ---

v.dt 
0 

Wanneer de ademweerstand en de elastantie niet konstant 
zijn werkt dit als volgt door op het meetresultaat: 

Het niet-lineaire drukmodel is: 

(
0) • 1 0 0 P= R v .v +a-- .v = R(v).v + E(v).v 

(v) 

T 
Hieruit kan{ p.dt. berekend worden en het resultaat kan 

0 

ingevuld worden in de meetformule. 

f
!r 'Ier) 

Omdat ;. .dt = j dv = 0 volgt: 
O ttoJ 

T 

/ v2 .dt 
-r
f v.dt 

0 

T 

/ v3.dt 
+E2.-~!r--

/ v.dt 

f;- 3 .dt 

+ ••••••••• + 

0 
+ R2.--~T----- + ••••••• 

J v.dt 
0 
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Hieruit blijkt dat niet-lineairiteit van de ademweerstand 
doorwerkt in het meetresulaat van de elastantie. 
Dezelfde konklusie volgt uit het meetresultaat van de 
compliantie. 

Cgemeten volgt na enige berekeningen uit: 

1 
cgemeten= E gemeten 

1 
=ïk 

cgemeten= 
C .JT v2 .dt C /;3 .dt ( j~l ) 

o.O o.O C R o v .dt 
C1 ..;..~~T--- + /!r I • • •+ o 1 ·~T dt + • • 

v.dt v.dt 0 v. 
1 + 

0 0 

Konklusie: 

De niet-lineairiteit van R werkt door in het meetresul
taat van de compliantie, ook wanneer de compliantie 
zelf lineair is. 
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In het onderstaande overzicht staat een opsomming van de 

invloed die niet-lineairiteit heeft op het meetresultaat 
van de verschillende meetmethoden. 
Hierbij zijn de termen met de index groter dan 2 verwaar
loosd. 

Adempauzemethode: 

co 
0gemeten ~ 1+ c_o ______ __ 

-a:· vtidal 
1 

0 

Rgemeten = Ro + R1.vei 

Aupremmethode: 

0 gemeten= T 

C f v 3 dt 
0 0 • 

1 + G.j" fT 2 
V .dt 

0 

T ! ~3.dt 
rT~2 .dt 

0 

~ r o2 
0 v .v.dt 

T 2 
V .dt 

0 
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Oppervlakkenmethode: 

cgemeten: 

,/.. 2 0 

E E E1 •
l:_y_.dv 

gemeten ~ o + o J v.dv 

,i. o.t. 
R R R ? v.dv 

gemet en : o + 1 • ~ a 
]' v. dv 

Kleinste kwadratenmethode: 

co 
c ~----~------3~----------~0~2~ 

CO 4! V L V V 
1 < C R c • 

+ ë'1• ~ v2 + o • 1 • ~ v2 

Gemiddelde methode: 

cgemeten = {T 2 
C

0 
Q V .dt 

TI:• T 
1 

/ v.dt 
1 + 

0 

E O'emet en- E 
0 - 0 

fT 2 
O V .dt 

fT 
0 v.dt 

0
f ~2 .dt 

T f v.dt 
0 

~·2 
Q V .dt 

/T 
0 v.dt. 
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Opmerkingen: 

- Het meetresultaat van de ademweerstand wordt niet 
beïnvloed door de niet-lineairiteit van de com
pliantie of elastantie. 

- Wanneer de ademweerstand lineair is, vindt geen 
be!nvloeding plaats van de meetresultaten van de 

compliantie of elastantie. 

- De compliantie- en elastantiemeting bij de opper

vlakkenmethode is weerstandsonafhankelijk. 

In de voorgaande paragraaf komen, bij de kleinste 
kwadratenmethode de volgende faktoren voor: 

in de gemeten elastantie en 

gemeten compliantie en de faktor 

~ Om+2 
v2 in de gemeten ademweerstand. 

~;. 

Oni een·indruk te krijgen van de orde van grootte van 

deze doorwerkingsco~ffiei~nten werden deze bepaald aan 

de testsignalen uit het ruisonderzoek. 
Deze waarden zijn weergegeven in de onderstaande tabellen. 

-··------------
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i di fi 
~ v2+i 

1 • 0.45 ~ 1.7 di = 
~V 

2 
2 ~0.2 -0.5 tot 0.2 

3 ~ 0.1 ~ o.g 

4 ~0.05 -0.9 tot o. Î 

•1+i 
fi 

~V 
= 2 ~ V 

Voor de weerstand: 

i gi 

1 -0.1 tot 0.25 

2 ~ 0.5 
~ ~2+1 

g. = t ;2 1 

3 -0.3 tot 0.15 

4 ~ 0.3 

Het bleek dat de co~ffici~nten fi en gi een aanzienlijke, 
en de co~ffici~nten di een redelijk grote patroonafhanke
lijkheid vertoonden. 
Dit valt te verklaren uit het feit dat het flowsignaal 
tijdens de inspiratie positief is en tijdens de expiratie 
negatief. 
De integraal van een funktie die een onevenmacht van de 
flow bevat kan zowel negatief als positief als nul zijn 
(zie f 2 en f 4 en g1 en g3) 

Om een indruk te krijgen van de grootte van de niet
lineaire co~ffici~nten is nader onderzoek nodig. 


