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SAMENVATTING

Het doel van dit onderzoek is om twee methodes voor het
verwijderen van oogbewegings-artefacten uit een EEG met elkaar te
vergelijken. De ene methode. ontwikkeld aan de KUB in Tilburg
door ir. M.M.C. van den Berg-Lenssen. was al klaar voor gebruik
terwijl de andere. ontwikkeld in Engeland door B.W. Jervis et
al .. nog op de VAX gelmplementeerd moest worden. Beide methodes
zijn gebaseerd op een recursieve parameterschatting en passen
correctie toe in het tijddomein. De twee methodes onderscheiden
zich op de volgende punten :

Jervis
- on-line

geen calibratie
errorterm (EEG) wordt
slechts e¢n sample
meegenomen

geschatte parameter
waarden worden door het
uitgevoerde experiment
belnvloed

vandenBerg
off-line

- weI calibratie
- EEG wordt beschreven

door een autoregressieve
functie

geschatte parameterwaarden
(uit calibratie-trial) zijn
onafhankelijk van het uit
gevoerde experiment

De beoordeling van correcties is moeilijk omdat het gewenste
resultaat niet exact bekend is. Daarom is getracht om m.b.v.
gesimuleerde EEG/EOG-data de praktijk na te bootsen. Na het
testen en vergelijken van beide methodes kan geconcludeerd worden
dat bij correctie van de simulaties de verschillen klein waren.
Bij correctie van de gemeten EEG-data bleek de Jervis-methode op
het oog het beste te corrigeren. Mogelijke oorzaak van dit
verschil is het gebruik van constante parameters bij de correctie
volgens vandenBerg. Eventuele verschi lIen in parameter-waarden
tussen de verschillende soorten oogbewegings-artefacten kunnen op
deze manier niet bijgeregeld worden. Dit kan m.b.v. een on-line
schatting (Jervis) weI gerealiseerd worden. Een nadeel van dit
on-line schatten is het feit dat de parameters belnvloed worden
door een experiment (bijv. CNV). De vandenBerg-methode. die
vooral voor het corrigeren van CNV-experimenten gebruikt wordt.
heeft daar geen last van.

J.A.M. van Gisbergen
april 1988.
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SUMMARY

The purpose of this investigation is to compare two methods for
removal of ocular artefacts from the human EEG. The first method.
developp€d at Tilburg University by ir. M.M.C. van den Berg
Lenssen. was ready for use. The second method. developped in
England by B.W. Jervis et al .. had to be converted to our
computer-system. Both methods are based on a recursive least
squares parameter-estimation and perfonn the correction in the
time-domain. The two methods differ in the following aspects:

Jervis
on-line
no calibration
EEG is considered
to be random

- estimated parameters
are affected by the
EEG-experiment

vandenBerg
- off-line

calibration
- EEG is described by an

autoregressive model
- estimated parameters (from

calibration) are independent
of the EEG-experiment

The assessment of the results of these methods is difficult
because the undisturbed EEG is usually unknown. Therefore
simulated EEG/EOG-data have been used to approximate the
practical situation. After correcting the simulated data the
conclusion is that the differences between the two methods are
small. After correcting the measured EEG-data (practical
situation) the Jervis-method seemed to give slightly better
results (subjective). This difference is possibly caused by the
use of constant parameters for correction wi th the vandenBerg
method. Possible differences in parameter-value between different
types of ocular artefacts cannot be compensated this way. The
Jervis-method can compensate for these different parameters
because the method adapts on-line. A disadvantage of the Jervis
method. however. is the fact that the parameters are affected by
the EEG-experiment (for example a CNV-experiment). The parameters
of the vandenBerg-method. which is primarily used for correcting
CNV-experiments, are not affected by the experiment.

J.A.M. van Gisbergen
April 1988.
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HOOFD8TUK 1

Inleiding

1..:...1 introductie

Aan de faculteit 80ciale Wetenschappen van de Katholieke
Universiteit Brabant (KUB) in Tilburg wordt door de sectie
Fysiologie en Fysiologische Psychologie van de vakgroep Algemene
en Theoretische Psychologie o.a. onderzoek gedaan waarbij een
Elektro-EncephaloGram (EEG) bij proefpersonen gemeten wordt. Dit
EEG wordt gemeten terwijl de proefpersoon een bepaalde taak
uitvoert.

Wat is nu eigenlijk een EEG ?
Een EEG is een grafische weergave van de potentiaal-veranderingen
die op de menselijke schedel gemeten kunnen worden. Deze
potentiaal-veranderingen met kleine amplitude (20-100 ~V)

ontstaan a 1s gevo 1g van e 1ektr i sche akt i vi te it van hersence 11 en
in de buurt van de elektrode waarmee deze potentialen gemeten
worden. De amplitude en frequentie van een EEG-signaal zijn een
maat voor de geestelijke aktiviteit van de proefpersoon (zie
fig.l.1).

Il r1t.e: 14. vaaka... ....... ~I
t-' .......... ' II&tf'..' .? JWV4ft+I-

ontllpannen I
0( r1tme: 8-14Hz

~ I , ..c •..
9 r1tme: I

~ r1tme: 0-4 Hz I 50 "v

fig.1.1 een EEG-registratie; bij een hogere geestelijke
activiteit neemt de frequentie toe en de amplitude af.

Aan de KUB in Ti Iburg doet men o. a. onderzoek naar zogenaamde
Contingente Negatieve Variaties (CNV's). Deze CNV's ontstaan als
een proefpersoon twee gekoppelde stimuli krijgt aangeboden
waarbij de eerste stimulus (81) voor de proefpersoon een
waarschuwing is dat bij de tweede stimulus (82) een bepaalde
(motorische) taak moet worden uitgevoerd. Wanneer een
proefpersoon bepaalde stimuli krijgt aangeboden (klikken of
flitsen), dan zal dit in het EEG een bepaalde reaktie (respons)
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geven. In het interval tussen de twee stimuli (Inter-Stimulus
Interval of lSI) treedt een langzame negatieve potentiaal
verandering in het EEG op (zie fig.l.2, negative-up). Deze
potentiaal-verandering (~20 uV bij volwassenen) wordt gezien als
een maat voor de attentie van de proefpersoon. Een andere
benaming voor een CNV is daarom ook weI expectancy- of E-golf. De
instructie dat er na de tweede stimulus (S2) een taak uitgevoerd
moet worden is essentieel voor het optreden van een CNV.
Veelal is een CNV pas te zien na middeling van ongeveer tien
gelijke CNV-registraties. Bij een meting is een CNV meestal niet
te onderscheiden van het achtergrond-EEG (L.G.Kiloh 1972). In de
praktijk blijkt echter dat pas na middeling van ongeveer 60
registraties een voldoende signaal-ruis verhouding bereikt wordt.

In fig .1. 2a is een lSI van een seconde gebruikt, maar wanneer
deze bijv. vier seconde wordt blijkt dat er in de CNV-registratie
over het algemeen twee golven te onderscheiden zijn (zie
fig.l.2b). Deze twee golven kunnen zich onafhankelijk van elkaar
gedragen. De eerste gol f, met een piek ongeveer 750 ms. na S1,
wordt in verband gebracht met de informatieverwerking in de
hersenen. De tweede go 1f bestaat ui teen 1angzame
potentiaaltoename en is maximaal aan het einde van het lSI. Deze
golf wordt in verband gebracht met motorpreparatie
(voorbereiding op de uit te voeren beweging) .

.J.. iTT---- ~

CLick Flashes terminated by
button

1sec ~
Calibration

Cl--
e---

,.
CI--

,.-----

fig.1.2 CNV-registraties (negative-up);
a. lSI is 1 s. (overgenomen uit Kiloh L.G.)
b. lSI is 4 s. (overgenomen uit Rohrbaugh G.E. et al.)

Een groot probleem bij het uitvoeren van EEG-experimenten vormen
artefacten als gevolg van oogbewegingen en oogknipperingen die de
proefpersoon maakt.
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1.2 oorzaken van oogbewegings-artefacten.

De oogbol is voor te stellen als een dipool waarbij de cornea
(lens) positief is t.o.v. de retina (netvlies). Schattingen van
de dipool-grootte lopen uiteen van 1 mV tot 0,1 V. Wordt de
oogbol nu bewogen dan zal dit de potentiaal in de buurt van de
oogbol belnvloeden (zie fig.1.3). Bij oogknipperingen wordt de
weerstand tussen cornea en ret ina a. h. w. kortges 1oten door het
oogl id. Deze weerstandsverandering heeft een grote potentiaal
verandering bij de elektrode tot gevolg.
De potentiaal-veranderingen t.g.v. oogbewegingen en oog
knipperingen zijn zelfs achter op de schedel nog storend bij het
meten van EEG-signalen.

nul

voltm.

I

--G)--
retina

pos.

@'
+. ,

)', ~

, ,, ,

neg.

"0', ...
>', ,

, ..., ...

fig.l.3 potentiaalveranderingen op de elektrodes als gevolg
van oogbewegingen.

Er ZlJn drie verschillende oogbewegingsartefacten te
onderscheiden namelijk t.g.v.

oogknipperingen ; pieken van korte duur en grote amplitude
- verticale oogbewegingen ; verstoringen zijn minder 'snel' en

kleiner van amplitude
horizontale oogbewegingen ; kleinst in amplitude,

; meest moeiliJk te herkennen
De ernst van de verstoring is afhankel ijk van hoe vaak deze
oogbewegingen voorkomen. Dit is vaak gerelateerd aan het soort
onderzoek en de taak die de proefpersoon moet uitvoeren.
Ais men de potentialen in de buurt van de oogbol met elektrodes
meet. heeft men een maat voor de oogbeweging die deze potentiaal
veroorzaakt. Een grafische weergave van di t signaal wordt een
Elektro-OculoGram (EOG) genoemd. Wordt een EOG gemeten met
elektrodes boven en onder het oog dan worden voornamelijk
verticale oogbewegingen geregistreerd en noemen we het een
verticaal EOG (VEOG). Zijn de elektrodes links en rechts van het
oog gesitueerd dan worden voornamelijk horizontale oogbewegingen
geregistreerd en wordt het verkregen EOG horizontaal EOG (HEOG)
genoemd. Ook kunnen combinaties van deze EOG's geregistreerd
worden door met elektrodes naast en onder het oog te meten
('oblique') of door een horizontaal EOG over beide ogen te meten.
Orndat het EOG een maat voor een optredend oogbewegings-artefact
en van dezelfde dimensie als een EEG-signaal is. kan het voor de
correctie van het EEG gebruikt worden.
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1.3 correctie van oogbewegings-artefacten.

We kunnen de verschillende correctie-methodes in twee
hoofdgroepen onderscheiden te weten de methodes die correctie in
het tijddomeinen methodes die correctie in het frequentie-domein
toepassen. Verder kan er ook nog een verschi I gemaakt worden
tussen on-line en off-line methoden. Een on-line methode
corrigeert tijdens de registratie het optredende artefact terwijl
een off-line methode deze na de meting pas corrigeert. Voor een
off-line methode dienen de gemeten data opgeslagen te worden om
later gecorrigeerd te worden.
Bij correctie in het tijddomein kan ook weer onderscheid gemaakt
worden tussen een aantal methodes. Deze methodes (McCallum &
Walter 1968, Barlow & R~mond 1981, Gasser et al. 1985, Jervis et
al. 1985. Gratton et al. 1983) veronderstellen aIle dat het
oogbewegings-artefact in het EEG te beschouwen is als een
bepaalde fraktie van het EOG. In fig.1.4 is dit schematisch
weergegeven.

REEG =' e1EOG1 + 92.E0G2 + _ + 9pE()Gp + CEEG

..C8G

fig.1.4 basisprincipe
van correctie in
het tijddomein.

Door nu deze fraktie te bepalen kan het EEG-signaal gecorrigeerd
worden. Deze fraktie is per persoon verschillend en het artefact
is nagenoeg zonder vertraging in het EEG aanwezig. Verder bestaat
in de literatuur onenigheid over het feit of deze fraktie
constant, of afhankelijk van de uitgevoerde oogbeweging' is.
Mogelijk leiden oogknipperingen en oogbewegingen tot iets
verschillende parameters. McCallum en Walter (1968) stelden een
on-line correctie-techniek voor waarbij per EEG-afleiding m.b.v.
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een potentiometer de EOG-fraktie ingesteld kan worden (zie
fig.lo5). Dit instellen dient experimenteel te gebeuren. Barlow
en Remond (1981) stellen een soortgelijke methode voor maar
onderscheiden verticale en horizontale EOG-activiteit. De
correctie dient dus per EEG-kanaal met twee potentiometers te
gebeuren. Gasser et a I . (1985) beschri jven een correct ie-methode
waarbij m.b.v. een computer transmissie-coefficienten van een
verticale EOG-afleiding naar EEG-afleidingen bepaald worden.
Jervis et al.(1985) stellen een methode voor waarbij de frakties
EOG d.m.v. een Recursive-Least-Squares (RLS) algoritme geschat
worden.

+

EOG

!
fig.1.5 on-line correctie-methode volgens McCallum en Walter

(de elektrode-plaatsingen zijn schematisch weer
gegeven) .

Een probleem bij aIle correctie-methodes is dat het EOG niet
aIleen de zuivere oogbewegingen bevat maar ook een zekere
(kleine) hoeveelheid EEG. Dit werkt storend op de uit te voeren
correctie omdat deze EEG-activiteit coherent is met de EEG
activiteit op de EEG-afleiding.
Gratton et al. (1983) gebruiken daarom een groot aantal (ca.100)
'dezelfde' evoked-response metingen. Al deze metingen worden
gemiddeld en men houdt de 'zuivere' respons op een stimulus over.
Dit doet men zowel voor EEG- als EOG-afleidingen. Vervolgens
wordt deze stimulus-locked aktiviteit uit de metingen verwijderd
en kan m.b.v. regressie-analyse een transmissie-coefficient van
EOG naar EEG bepaald worden. Dit alles dient m.b.v. een computer
te geschieden en de hoeveelheid rekentijd is groot.

De tweede hoofdgroep van correct ie-methodes past correctie toe in
het frequentie-domein (Woestenburg et al.1983, Gasser et
al.1985). Gasser et al. (1985) beschrijven een methode die voor
elk frequent ie-punt een complexe overdrachtsfunctie van EOG naar
EEG bepaalt. Gasser et al. werken slechts met een verticale EOG
afleiding omdat horizontale oogbewegingen in hun experimenten
niet of nauwelijks voorkwamen. Woestenburg et al. (1983) bepalen
m.b.v. complexe regress ie-analyse de frequentie-afhankelijke
overdrachts-factoren. Deze laatste methode vereist een groot
aantal dezelfde metingen en veel rekentijd.
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1.4opdrachtformulerinq.

Dit afstudeerwerk is verricht in het kader van het promotie
onderzoek van ir. M. M. C. van den Berg-Lenssen. Doe I van haar
onderzoek is een methode te ontwikkelen om oogbewegings
artefacten uit een EEG te verwijderen. Om de resultaten verkregen
met deze methode te kunnen beoordelen is (een) vergeIijking met
andere correctie-methode(s) noodzakelijk. Omdat de resultaten
niet objectief beoordeeld kunnen worden (het ongestoorde EEG is
irmners niet bekend) is vergel ijking van correctie-methodes een
goede manier om toch een zekere beoordeling te kunnen geven.

Voor deze vergeIijking is de correctie-methode gekozen die Jervis
in zijn artikelen voorstelt (Jervis et al. 1985. Ifeachor et al.
1986. Jervis et al. 1988). Deze methode maakt gebruik van
parameter-schattingen op basis van een Recursive Least Squares
(RLS) schattingsalgoritme.
Mi jn opdracht is nu om de software behorende bi j deze I Jervis
methode I (geschreven voor een IBM-mainframe) om te zetten naar
een VAX-machine en vervolgens reeds bestaande EEG-data en
eventue Ie nieuwe data hiermee te corrigeren. De resul taten van
deze correcties zuIIen gebruikt worden in een vergeIijking van de
twee methoden.
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HOOFDSTUK 2

De correct ie-methode volgens Jervis

De methode die door Jervis c.s. is ontwikkeld (in het vervolg
aangeduid met de 'Jervis'-methode ) (Jervis et al. 1985. Ifeachor
et al. 1986. Jervis et al. 1988) werkt in het tijddomein en is
ontworpen om on-line te kunnen corrigeren. De fraktie van het EOG
(de parameter e) die in het EEG aanwezig is wordt m.b.v. een
Recursive-Least-Squares (RLS) algoritme geschat.

2.1 modelbeschrijving.

De I Jervis' -methode gaat ui t van het basisprincipe zoals
weergegeven is in'fig.1.4 . De bijbehorende model-beschrijving is
als voIgt :

REEG(i) ~ ex.EOGx(i) + EEG(i)
x-1

i = sample-nummer
p - aantal parameters

- aantal EOG's
ex'" fraktie EOG in REEG

REEG- gemeten (ruwe) EEG
EOG= gemeten EOG
EEG- ongestoord EEG

(2.1 )

Het model (2.1) gaat uit van een EOG waarin enkel oogbewegingen
geregistreerd worden. In de prakt i jk wordt di t s lechts benaderd
omdat er ook altijd een zekere EEG-activiteit aanwezig is. De
correct ie-methode werkt nu zo dat eerst de parameters ex geschat
worden waarna hieruit een schatting voor EEG(i) gemaakt kan
worden:

EEG(i) ... REEG(i) - ~ 6xEOGx(i)
x-1

(2.2)

Een model van de correctie methode is te zien in fig.2.1 . Het
schatten kan zowel off-line als on-line gebeuren.

y ( i) ... ~T ( i )~ + e ( i ) i ... 1 •..•m (2.3)

met y(i) ... het gemeten EEG
~(i) = de gemeten EOG's
e(i) ... ongestoord EEG
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e(j)

y(j). e(j)

PROCES--------------- -
MODEL

fig.2.1 Output-error model van de 'Jervis'-methode
(variabelen met een 'A' stellen de

geschatte variabelen voor) .

2.1.1 off-line parameter-schattinq

Het is mogel ijk om voor de parameter-schatting een Ordinary
Least-Squares (OLS) schattingsalgoritme te gebruiken (dit i.t.t.
tot het eerder genoemde RLS-algoritme). Bij least-squares
schattingen wordt aangenomen dat de errorterm e(i) (ongestoord
EEG) een ongecorreleerde stochastische variabele met gemiddelde
nul en constante variantie is (witte ruis). Deze aanname is
overigens niet terecht omdat een ongestoord EEG (en zeker een
ongestoord EEG uit een experiment) niet ongecorreleerd is (Lopes
da Silva 1978, de Wit 985). Een optimale schatting van de
parameters wordt verkregen door de som van kwadraten van de
geschatte errorterm te minimaliseren. Dus het minimum van

(2.4)

moet bepaald worden. Dit leidt tot een ordinary-Ieast-squares
schatting van de parameters e :

(2.5)
A

waarin Ym , X~ en em respectievelijk een vector van gemeten EEG
samples, een matrix van gemeten EOG-samples en een vector van
geschat te parameters voorste lIen. 'm' ste I t hierin het aantal
samples voor dat in het schattings-algoritme is gebruikt. Ofwe I



yO)
y (2)

y(m)

In deze notatie wordt vgl. (2.1)
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~T (1)
~T (2)

~T(m)

Xrrfjm + En

(2.6)

(2.7)

met

Em =

e(l)
e(2)

e (m)

'"em kan bepaald worden m.b.v. vergelijking (2.5). Vervolgens kan
Em (het gecorrigeerde EEG) berekend worden uit

De inverse matrix uit (2.5) bestaat in praktijk vrijwel altijd.
omdat we te maken hebben met gemeten signalen die altijd een
zekere ruis bevatten waardoor de te inverteren matrix vrijwel
nooit afhankelijke kolommen zal bevatten. Deze berekeningen
kunnen echter niet on-l ine ui tgevoerd worden vanwege -de ui t te
voeren matrix-inversie in vgl.(2.5). De tijd tussen twee
opeenvolgende samples is te kort om een grote matrix-inversie uit
te kunnen voeren. Bovendien stijgt de hoeveelheid rekenwerk met
het aantal samples ('m').

2.1.2 on-line parameter-schattinq

Om de parameter-schatting on-line uit te kunnen voeren moeten we
gebruik maken van een recursief schattings-algoritme. Met een
recursief algoritme worden de geschatte parameters op elk nieuw
sample-moment ('m+l') hergewaardeerd zonder dat de berekeningen
uit vgl (2.5) steeds opnieuw gedaan moeten worden. Een geschikt
Recursive-Least-Squares (RLS) schattings-algoritme dat ook
langzaam varierende parameters kan volgen. wordt verkregen door
de data exponentieel te wegen en zo effecten van oude data op de
nieuw te schatten parameters te verminderen. Dit exponentieel
wegen heeft ook tot gevolg dat langzaam varierende parameters
(bijv. als gevolg van drift) goed geschat kunnen worden.

We moeten dan het minimum bepalen van

m
J - L pn-1 e 2 (i)

1-:1.
(2.8)

r wordt de forgetting-factor genoemd en heeft een waarde die ligt
tussen 0 en 1. Wanneer r-l is de RLS-schatting gelijk aan de in
2.1.1 besproken OLS-schatting. In de praktijk ligt de waarde van
r tussen 0.98 en 1 omdat bij een kleinere waarde te veel gewicht
aan recente data wordt toegekend met als gevolg dat de parameters
sterk zullen fluctueren. Minimaliseren van J leidt tot de
volgende (recursieve) oplossing :



~ (m+1)
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~(m) + P(m+1)~(m+1){y(m+1)-~T(m+1)§(m)} (2.9)

met P(m+1) = l/r{P(m) - (1/a)P(m)~(m+1)~T(m+1)P(m)} (2.10)

en a = r + ~T(m+1)P(m)~(m+1) (2.11)

Dit wordt een Kalman-filter genoemd.
Om het algoritme te starten is een beginwaarde voor § en P nodig.
De initialisatie-waarden van § en P zijn bepalend voor de werking
van het schattings-algoritme. Met name de initialisatie van P
heeft invloed op de snelheid waarmee het algoritme convergeert.

Aan dit RLS-algoritme ZlJn echter ook een paar nadelen verbonden.
Als er een perioqe optreedt waarin geen oogbewegingen voorkomen
dan zullen de waarden van de elementen in de matrix P(m+1)
exponentieel stijgen als gevolg van het kleiner dan 1 zijn van r
(zie vgl. 2.10). Er is echter vrijwel altijd een kleine
activiteit in het EOG zodat dit probleem in de praktijk niet
ernstig is.
Om numerieke stabiliteit van het RLS-algoritme te kunnen
garanderen moet P(m+1) positief semi-definiet zijn. Aan deze eis
kan uitgaande van vgl.(2.10) niet altijd voldaan worden. daar de
twee termen tussen de accolades na vele iteratie-stappen nagenoeg
gelijk zijn. Als gevolg van de machine-onnauwkeurigheid kan bij
de aftrekking een fout ontstaan zo dat P(m+1) negatief definiet
kan worden. Dit probleem is o.a. op te lossen door de matrix
P(m+1) te factoriseren. Dit factoriseren gebeurt als voIgt

P(m+1) = U(m+1) .D(m+1) .UT(m+1) (2.12)

waarin U een boven-driehoeks-matrix en D een diagonaal-matrix
voorstelt. Dus in plaats van P(m+1) moeten nu U(m+1) en D(m+1)
bepaald worden. Bierman (1976) geeft een algoritme dat voor een
Kalman-filter de factoren U(m+1) en D(m+1) recursief bepaalt. Dit
algoritme is voor onze parameter-schatting aangepast. In appendix
A zijn de recursive-least-squares schattings-methode en de UD
factorisering uitgewerkt. Hier wordt volstaan met het vermelden
van de resultaten van de UD-factorisering. Uitgaande van
vgl. (2.12) kan vgl.(2.10) geschreven worden als

P(m+1) - (l/r)U(m) [D(m) - (l/a)vVT]UT(m)

met y - D(m)UT(m)~(m+1)

(2.13)

De term tussen rechte haken bevat weer een verschi I term en kan
weer verder gefactoriseerd worden zodat

Dan wordt
D(m)-(l/a)vvT - U(m) .D(m) .UT(m)

P(m+1) - (l/r)U(m)U(m)D(m)UT(m)UT(m)

(2.14)

(2.15)
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Vergelijken we dit met vgl. (2.12) dan voIgt daar uit

U(m+1)

en D(m+1)

U(m) .U(m) (2.16)

(2.17)

Dus het probleem van het bepalen van U(m+1) en D(m+1) komt nu
neer op het _ vinden _van een geschikte recursieve formule ter
bepaling van U(m) en.D(m).

2.1.3 het gebruik van 'differenced-data'

In een meer recent artikel maakt Jervis melding van het feit dat
betere resul taten, verkregen kunnen worden als de te gebruiken
EEG-data voor schatting eerst gedifferentieerd worden. Dit
betekent dat het verschi I in waarde tussen twee opeenvolgende
samples aan het correctie-algoritme wordt toegevoerd. Dus

EOGx~(i) ~ EOG x (i+1) - EOGx(i)
en

REEG~(i) = REEG(i+1) REEG(i)
(2. 18)

Dit differentieren houdt in dat de originele signalen door een
eerste orde auto-regressieve functie beschreven worden. met een
regressie-coefficient die gelijk is aan 1. Het doel van dit model
is er voor te zorgen dat de error-term onafhankelijk in de tijd
wordt (ongecorreleerd). Pas dan wordt namelijk een optimale
least-squares schatting verkregen. Uit onderzoekingen is bekend
dat er zekere correlatie in het achtergrond-EEG aanwezig is
(Lopes da Silva 1978. de Wit 1985). Jervis gaat er bij dit model
echter weI van uit dat de afhankelijkheid in de tijd van het
achtergrond-EEG niet verder gaat dan het voorgaande sample. Of
dit een juiste veronderstelling is komtnog aan de orde in
hoofdstuk 4 waar de methode volgens v/d Berg besproken wordt.
Een schatting van de regress ie-coefficient (die volgens de
differenced data methode van Jervis gelijk is aan 1) kan
verkregen worden uit de seriele correlatie coefficient van de
error-term (Younger 1979). In appendix B is deze schatting voor
een EEG-dataset met achtergrond-EEG uitgevoerd. Het blijkt dat de
geschatte waarde voor de regressie-coefficient rond 0.9 ligt. De
waarde die Jervis aan de regressie-coefficient geeft .is dus hoger
dan de waarde verkregen uit deze schatting.

2.1.4 het optimale model volgens Jervis

Uitgaande van de modelbeschrijving van (2.1) heeft Jervis aan de
hand van experimenten een optimaal model gevonden. Dit optimale
model ziet er als voIgt uit :

+ EEG(i) (2.19)
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Volgens dit model is een oogbewegings-artefact voldoende
nauwkeurig te beschrijven m.b.v. een verticaal EOG en twee
horizontale EOG's. Verder hanteert Jervis de volgende
initialisatie-waarden voor het recursieve schattings-algoritme :

Ui = [0]
Di = di.I met I de eenheids-matrix

en di = 0.05 als data in micro-volts is gegeven

8i 0.1
r 0.99609375

2.2 implementatie van het correctie-proqramma

Aan de hand van de door de auteurs beschikbaar gestelde software
is een correct ie-programma in FORTRAN geschreven en op de VAX
gelmplementeerd. De opzet van het programma is zo gekozen dat
bepaalde gegevens' of condities gemakkelijk te wijzigen zijn. Dit
is gedaan door in het openingsmenu de verschillende variabelen te
presenteren en eventuele veranderingen toe te staan. Verder wordt
elke correctie twee keer uitgevoerd. Een keer m.b.v. normale EEG
data (normale correctie) en een keer m.b.v. gedifferentieerde
EEG-data (differenced data correctie).

2.2.1 openinqsmenu

weI of geen initialisatie van U(O)
'geen' wil zeggen U(O)-I. Initia
lisatie van U kan gebruikt worden
bij het herhalen van een run met
de eerder gevonden parameters.
waarde van 8(0) .

naam van de te corrigeren file met
EEG-data.
naam van file met gecorrigeerde
EEG-data.
nummer dat aan een file kan worden
meegegeven.
weI of geen baseline-correctie van
de te gebruiken signalen.
waarde van de forgetting-factor.
waarden van de elementen van D(O).

het aantal samples waarover de
correctie moet worden uitgevoerd.
het aantal voor correctie te
gebruiken EOG-kanalen ofwe 1 het
aantal te schatten parameters.
welke EOG-kanalen voor correctie
gebruikt worden.
welk EEG-kanaal dient gecorrigeerd
te worden.

forgetting-factor ;
initialisatie

diagonaal-matrix
initialisatie

U-matrix ? ;

3- trialnummer ;

2- output-filenaam

8- initialisatie
parameters ;

9- aantal samples

5
6-

7-

4- baseline-correctie

11- welke EOG-kanalen

12- te corrigeren
EEG-kanaa I ;

10- aantal EOG-kanalen

In het openingsmenu staan de condities afgebeeld waaronder de
correctie uitgevoerd zal gaan worden. Deze condities zijn in de
bijbehorende parameter-file ('correctie.par') opgeslagen. Deze
condities zijn :

1- input-filenaam ;



13- correlatie
berekeningen

14- parameter-file
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weI of geen auto- en/of kruis
correlatie berekenen. Dit zou
gebruikt kunnen worden bij ver
gelijking van de methodes.
moeten de geschatte parameters weI
of niet in een aparte file bewaard
worden.

Het correct ie-programma verwerkt de EEG-data met hetzelfde
formaat als waar in Tilburg aan de KUB mee gewerkt wordt. De twee
te vergel i jken correct ie-methodes kunnen dus met deze I fde data
sets getest worden. wat vergelijking van de methodes wat
gemakkelijker maakt.

2.2.2 verwerking van correctie-gegevens.

Om zowe I de gec,?rrigeerde a I s de ongecorrigeerde EEG-data te
kunnen beoordelen en om het verloop van de parameters als functie
van de tijd te bekijken moeten de verschillende signalen
zichtbaar gemaakt kunnen worden. Er is gekozen om daarvoor het
statistische pakket SAS te gebruiken dat op de VAX-en in Tilburg
en Eindhoven draait. SAS biedt behalve uitgebreide statistische
mogelijkheden ook veel grafische mogelijkheden. M.b.v. dit pakket
is het mogelijk om de geformatteerde data-files. die door het
correct ie-programma geproduceerd worden. rechtstreeks in te lezen
en (via een SAS-programma) om te zetten naar een HPGL-file. Deze
HPGL-f i Ie kan door een HP-p I otter verwerkt worden. De
configuratie VAX-pIotter-terminal zoals deze bij de vakgroep EME
beschikbaar was is in appendix C schematisch weergegeven.
Bovendien kunnen m.b.v. SAS de geproduceerde plaatjes ook op een
grafische terminal (VT240) zichtbaar gemaakt worden.
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HOOFDSTIJK 3

Resultaten van de Jervis-methode

Wanneer men een correctie-methode op ZlJn werking wil gaan
beoordelen treedt er het probleem op dat het achtergrond-EEG nie~

exact bekend is. Beoorde ling van het gecorrigeerde EEG-s ignaa 1
kan dus nooit met grote nauwkeurigheid geschieden. Een manier om
in ieder geval het schattings-algoritme op zijn goede werking te
testen is zelf een EEG-dataset te simuleren. Hierbij zijn de EOG
signalen en het achtergrond-EEG exact bekend en het aangebrachte
artefact is een bepaalde (constante) fraktie EOG. Op deze manier
kan weliswaar het schattings-algoritme getest worden maar een
conclusie over de werking van de correct ie-methode in de praktijk
kan hieruit niet getrokken worden. In de praktijk speelt de
(kleine) EEG-activiteit die het EOG bevat een verstorende rol in
het schattings-algoritme. Ook het mogelijke verschil in
overdracht (van EOG naar EEG) tussen artefacten veroorzaakt door
oogbewegingen en artefacten veroorzaakt door oogknippers heeft
een negatieve invioed op de correctie in de praktijk.
In dit hoofdstuk zullen allereerst de resultaten van de
correct ie-methode van Jervis voor gesimuleerde data besproken
worden. Vervolgens zullen de resul taten voor I echte' EEG-data
besproken worden. Al deze correcties zijn met zowel normale- als
met differenced-data uitgevoerd. AIle signalen zijn bovendien
voor gebruik baseline-gecorrigeerd om een eventuele dc-component
te verwijderen. Dc-componenten kunnen per kanaal verschillend
zijn t.g.v. iets verschillende eigenschappen van de registratie
apparatuur. De parameters worden bepaald door de ac-componenten
van de verschillende signalen. Een dc-component kan dus slechts
storend op de parameter-schatting werken.

3.1 test m.b.v. gesimuleerde EEG-data.

De correct ie-methode van Jervis is met twee verschillende
gesimuleerde EEG-datasets uitgevoerd. De eerste simulatie bestaat
ui teen stuk achtergrond-EEG (agEEG) met daarop gesuperponeerd
een combinatie van sinusvormige EOG's. De tweede simulatie
bestaat ui teen stuk achtergrond-EEG met daarop een combinatie
van EOG's uit een gemeten EEG-dataset gesuperponeerd. Beide
gesimuleerde datasets zijn gecorrigeerd volgens het optimale
correctie-model van Jervis. Dit houdt in dat de initialisatie
waarden van het schattings-algoritme als voIgt zijn gekozen:

a1 -= 0.1
Pi -= di.I met di -= 0.05 (data in uV)

Het aantal te gebruiken EOG's is variabel gehouden.

3.1.1 simulatie met sinusvormige EOG's.

Het te corrigeren (ruwe) EEG-signaal bestaat uit een stuk
achtergrond-EEG (uit dataset 2. bijlage 1) met een lengte van 500
samples. met daarop sinusvormige verstoringen (frakties van de
EOG's) aangebracht. Deze EOG-signalen hebben aIle een
verschillende amplitude en zien er als voIgt uit :



EOG 1. (x)
EOG;z (x)
EOG 3 (x)
EOG 4 (x)
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O,25*5.10-~*sin(0.628.x)

0.5 *5.10-~*sin(0.628.x + 1)
0.75*5.10-~*sin(O.1.x)

5.10-~*sin(0.1.x + 1)

waarbij 'x' het sample-nummer voorstelt. De faktor 5.10-~ is
toegevoegd om bij deze simulaties de signaalgrootte uit de
praktijk te benaderen.
De frequentie van EOG1. en EOG;z komt overeen met de maximale in
een EOG voorkomende (nog relevante) frequentie die ongeveer 20 Hz
bedraagt. Door nu EOG;z en EOG 4 t. o. v. EOG 1 en EOG 3 in fase te
verschuiven krijgen we 4 verschillende EOG-signalen. Het ruwe EEG
ziet er nu als voIgt uit :

REEG(x) = 5.10-~.{0.lsin(0.628x) + 0.2sin(0,628x+1) +

O,lsin(O,lx) + 0,2sin(0.lx+1)} + 0.5.10-6 + agEEG(x)

0,5.10-6 is de gesimuleerde baseline-fout. In fig.3.1 is dit ruwe
EEG samen met het achtergrond-EEG te zi en. Deze ges imul eerde
data-set is weggeschreven in de file 'jossiml.dat' (zie bijlage
1. dataset 5).

De verwachte parameters zijn nu

8 1 0.1/0.25 0,4
> 'hoogfrequent-parameters'

8 2 = 0.2/0.5 - 0,4

8 3 0,1/0.75 = 0.13
> 'laagfrequent-parameters'

8 4 = 0,2/1 = 0.2

Tevens is de verwachting dat aIle EOG-signalen nodig zijn om een
goede correctie te verkrijgen. De 4 EOG's zijn immers aIle
duidelijk verschillend.
Uit de resultaten blijkt dat inderdaad aIle EOG's nodig zijn om
een goede correct ie te verkri jgen. Bi j correct ie met 4 EOG' s
blijkt de correctie m.b.v. normale data (normale correctie) beter
te zijn dan die m.b.v. differenced data (zie fig.3.2). Het
laagfrequente artefact wordt m.b.v. de differenced data correctie
niet goed gecorrigeerd. Dit blijkt ook duidelijk uit het verloop
van de parameters zoals weergegeven is in fig.3.3. Hierin is te
zien dat de 'laagfrequent-parameters' bij differenced data
correctie zeer langzaam naar hun eindwaarde convergeren. Als
gevolg van het differentieren gaat er een bepaalde hoeveelheid
'laagfrequent' informatie verloren. Het schattingsalgoritme is nu
niet in staat om de I laagfrequent' parameters goed (met snelle
convergent ie) te schatten. " "
Bij correctie m.b.v. 3 EOG's (bijv. 1. 2 en 3) hebben 8 1 en 8 2

voor beide methodes hetzelfde verloop als bij 4 EOG's. Vanwege
het niet gebruiken van EOG4 bij de schatting, zal ~3 dit moeten
compenseren (EOG 3 is immers met EOG 4 gecorreleerd). Dit lukt niet
vanwege het fase-verschil tussen EOG 3 en EOG 4 •

Baseline-correctie heeft bij correctie van deze gesimuleerde data
geen aantoonbare invloed op het correctie-resultaat.
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3.1.2 simulatie met EOG's uit een oogbeweqinqs-experiment.

Het ruwe EEG-signaal bestaat nu uit een stuk achtergrond-EEG (uit
dataset 2, bijlage 1) met een lengte van 2000 samples, met daarop
gesuperponeerd bepaalde frakties van de EOG-signalen afkomstig
uit de oogbewegings-trial (dataset L bijlage 1). De 4 EOG
signalen bestaan uit twee verticale EOG's (EOG 1 en EOG 3 ) en twee
oblique EOG's (EOG 2 en EOG4 ). Een oblique EOG is een EOG waarbij
de elektrodes naast en onder het oog geplaatst zijn. Het oblique
EOG bevat duszowel horizontale- als verticale EOG-activiteit.
Het ruwe EEG is als voIgt samengesteld

REEG = 0,5.EOG 1 - 0,5.EOG 2 + 0,25.EOG3 - 0,25.EOG4

+ agEEG.

In fig.3.4 is dit REEG-signaal samen met het achtergrond-EEG
getekend. In bijlage 2a zijn de vier gebruikte EOG-signalen
getekend. Deze ges imu I eerde dataset is opges 1agen in de f i Ie
'jossim2.dat' (zie bijlage Ldataset 6).
De verwachte parameters zijn nu :

0,5
-0,5

0,25
-0,25

De verwachting is dat correcties m.b.v. de 4 EOG's goed zullen
verlopen. Daar de verticale EOG's (EOG1 en EOG 3 ) sterk
gecorreleerd zijn, is de verwachting dat correctie m.b.v. 3 EOG's
(1 vert. en 2 obI.) ook tot goede resultaten zal leiden. Als EOG 1

en EOG 3 bovendien nog dezelfde amplitude zouden hebben dan waren
de verwachte parameters :

6 1 - 0,5 + 0,25 - 0,75
6 2 -0,5
6 4 -0,25

De correctie-resultaten m.b.v. 4 EOG's ZlJn in fig.3.5 getekend.
Het resultaat is zowel bij normale correctie als bij differenced
data correctie goed te noemen (in vergeIijking tot het
achtergrond-EEG uit fig.3.4). hoewel norma Ie correctie toch
duidelijk iets beter is. Bovendien lijkt de normale correctie
sneller te convergeren, hoewel dit uit het verioop van de
parameters. zoa I s weergegeven in fig. 3.6. niet duide 1i jk naar
voren komt. Uit het verloop van de parameters valt verder op te
maken dat zowel bij normale- als bij differenced data correctie
de parameters behorende bij de verticale EOG's (~1 en ~3) niet
naar een unieke eindwaarde convergeren. De parameters behorende
bij de horizontale (eigenlijk oblique) EOG's doan dit weI. De
mogelijke oorzaak hiervan is te vinden in het feit dat de
verticale EOG's sterk gecorreleerd zijn. Het schattings-algoritme
kan bij dit overbepaaid probleem geen unieke parameters vinden.
De afwijkingen in deze parameters compenseren elkaar zodat het
uiteindelijke correctie-resultaat toch goed is.
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Bij correctie m.b.v. 3 EOG's (EOG 1 ,2,4) ZlJn de resultaten zowel
bij normale- als bij differenced data correctie veel slechter dan
bij correctie met 4 EOG's (zie bijlage 2b). Het feit dat EOG 1 en
EOG 3 sterk gecorreleerd zijn is dus niet voldoende om aan te
nemen dat correctie m.b.v. 3 EOG's even goede resultaten levert
als correctie m.b.v. 4 EOG's. Ook uit het parameter-verloop (zie
bijlage 2c) valt op te maken dat het schattings-algoritme geen
eenduidige oplossing kan vinden. De verwachte parameter-waarden
worden niet bereikt. De oorzaak hiervan is wellicht te vinden in
het feit dat EOG 2 en EOG 4 ook een zekere correlatie met EOG3

hebben, en zodoende ook mee helpen het artefact t.g.v. EOG3 op te
heffen. De vraag is nu of deze correlatie er ook is als EOG 2 en
EOG 4 zuiver horizontale EOG's zouden zijn. De correlatie met EOG3

is dan in ieder geval veel kleiner en waarschijnlijk levert dit
een betere parameter-schatting op.

3.1.3 conclusies m.b.t. resultaten met simulaties.

Uit deze simulaties kan geconcludeerd worden dat de normale
correctie-methode'beter werkt dan de differenced data correctie.
Vooral laagfrequente artefacten worden m.b.v. normale correctie
beter gecorrigeerd. Verder kan geconcludeerd worden dat hoewel de
gelijkenis tussen de twee verticale EOG's groot is. dit nog niet
inhoudt dat voor correctie slechts een van de twee nodig is.

3.2 test m.b.v. qemeten EEG-data uit een ooqbeweqinqsexperiment.

Het testen van de Jervis-methode met data uit een EEG-experiment
is ui tgevoerd met een EEG-trial waarin allerlei soorten
oogbewegingen voorkomen ('oogbew.dat' : dataset 1. bijlage 1). De
correctie-resul taten die hieronder gepresenteerd zullen worden
hebben alle betrekking op EEG-kanaal 1 (afleiding F3). In fig.3.7
is een plaatje van EEG-kanaal 1 getekend. Bij de correcties die
m.b.v. deze dataset uitgevoerd zullen worden zal voornamelijk
gekeken worden naar het verschil tussen normale- en differenced
data-correct ie en het aantal te gebruiken EOG' s. De beschikbare
EOG's zijn :

EOG 1 - verticaal EOG (rechts)
EOG z = oblique EOG (rechts)
EOG3 verticaal EOG (links)
EOG4 = oblique EOG (links)
EOG e - horizontaal EOG (links en rechts)

Allereerst zullen de resultaten bekeken worden die m.b.v. het
optimale model van Jervis verkr~Jen worden (dwz. 1 verticaa' en 2
horizontale EOG's). De gebruikte EOG's zijn EOG 1 ; EOGz en EOG 4 •

De resultaten die hiermee verkregen worden zijn te zien in
fig.3.8. Op het oog lijkt de normale correctie beter dan de
differenced data correctie. Uit de parameter-plaatjes (zie
fig.3.9) valt op te maken dat normale- en differenced data
correctie tot verschillende parameters leiden.
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Wanneer nu 4 EOG's (1.2.3.4) voor correctie gebruikt' worden. valt
op dat de resultaten van de normale correctie-methode (zie
bijlage 3a) nauwelijks veranderen (laat staan verbeteren). De
differenced data-methode wordt op het oog zelfs slechter omdat de
artefacten overgecorrigeerd worden. De parameter-waarden ZlJn
voor de twee methodes weer verschillend (zie bijlage 3b). Gebruik
van een extra EOG levert dus geen verbetering van het correctie
resultaat op. WeI wordt het resultaat duidelijk slechter als
slechts twee EOG's (1.2) voor correctie gebruikt worden (zie
bijlage 3c en 3d).
Hier dient weI opgemerkt te worden dat de resultaten die hier
verkregen zijn niet helemaal met de resultaten van Jervis te
vergelijken zijn. Jervis gebruikt in zijn experimenten namelijk
'zuiver' horizontale EOG's terwijl bij deze tests oblique EOG's
gebruikt zijn (horizontale EOG's waren niet beschikbaar). WeI is
er de mogelijkheid om een horizontaal EOG te gebruiken. Dit EOG
meet de horizontale EOG-activiteit over beide ogen tegelijk. Een
nadeel hiervan is weI dat de I inks-rechts orientatie verloren
gaat. Correctie van EEG-kanaal 1 (een frontale afleiding) m.b.v.
EOG 3 en EOG~ levert echter redelijk goede resultaten (zie bijlage
3e en 3f). De normale correctie is duidelijk beter dan de
differenced data' correctie. De normale correctie is na een
aanloop-periode vri jwel ge Ii jk aan de correctie m. b. v. 4 EOG' s
(vergelijk bijlage 3a). Verwacht mag worden dat voor EEG
afleidingen die ver uit het midden van de schedel liggen, de
horizontale oogbewegings-artefacten slechter gecorrigeerd zullen
worden.

De conclusie hieruit is dat differenced data correctie ook in de
praktijk slechtere resultaten op I evert in vergelijking met
normale correctie. Verder blijkt dat voor deze gemeten EEG-data,
3 EOG's voldoende zijn voor het verkrijgen van een goede
correctie. Voor correctie van frontale en centrale EEG's leidt
gebruik van een verticaal EOG en een horizontaal EOG gemeten over
beide ogen ook tot goede resultaten (hier niet weergegeven).

3.3 invloed vande initialisatie v/h recursieve schattings
algoritme QQ de werking ervan.

Wat zijn nu de resultaten van het recursieve schattings-algoritme
als de initiele waarden van dit algoritme veranderd worden? Het
algoritme vereist een beginwaarde voor de te schatten parameters
en een beginwaarde voor de P-matrix. Als beginwaarde voor de P
matrix kiest Jervis een diagonaal-matrix met diagonaal-elementen
die gelijk zijn aan 'di'. In zijn optimale model kiest Jervis
voor di E O.05 en 6 1=0.1.

Wanneer 6 1 gevarieerd wordt heeft dit welnlginvloed op de
parameter-schattingen. Na een bepaalde aanlooptijd' (onafhankelijk
van 61) worden weer deze 1fde parameter-waarden bereikt als bi j
6i=0.1. De waarde van 61 blijkt aIleen invloed op de geschatte
parameter-waarden te hebben als er een sterke correlatie tussen
twee of meer EOG's aanwezig is, en het schattings-algoritme geen
unieke parameter-waarden meer kan vinden.



31

De waarde van 'di' heeft echter grote invloed op de parameter
schatting. Dit kan getoond worden aan de hand van parameter
plaatjes van de simulaties uit 3.1.2. In bijlage 2d is te zien
dat voor een te kleine waarde van di (bijv. 0,05.10-4 ) het
schattings-algoritme zeer langzaam convergeert. Een te grote
waarde voor di (bijv.5,0) heeft tot gevolg dat de parameters in
de aanloop-periode zeer sterk varieren. Dit is geen bezwaar ais
de gebruikte EOG's ongecorreleerd zijn en de parameters naar een
unieke waarde convergeren. De waarde die Jervis in zijn optimale
model gebruikt (di=0,05) is een goede middenweg gebleken.
De waarde die Jervis aan T' geeft (T' - 0,99609375) is veel te
nauwkeurig want een waarde voor T' tussen 0,98 en 1,0 geeft
nauwelijks enige verandering in het correctie-resultaat (zowel
bij simulaties als bij experimentele EEG-data) .

3.4 de Jervis-methode getest met EEG-data uit een CNV-experiment.

In paragraaf 3.2 is de Jervis-methode uitvoerig getest m.b.v. een
EEG-dataset waarin allerlei oogbewegingen aanwezig waren
('oogbew.dat'). Om een betere vergelijking met de correctie
methode volgens v.d. Berg mogelijk te maken is het wenselijk om
de test ook m.b.v. andere gemeten EEG-data uit te voeren. De EEG
data die hiervoor gebruikt is is afkomstig uit een CNV-experiment
en bestaat uit een CNV-trial ('CNV.dat'; dataset 3, bijlage 1) en
een calibratie-trial ('triaI2.dat'; dataset 4, bijlage 1). Deze
calibratie-trial wordt bij de correctie-methode volgens v.d. Berg
gebruikt om de parameters te schatten (zie hoofdstuk 4) .
Allereerst wordt 'trial2.dat' gecorrigeerd. In bijlage 4a is het
ruwe EEG-signaal van trial 2 weergegeven. De correcties zijn
aIleen m.b.v. de normale methode uitgevoerd omdat uit eerdere
tests (zie par.3.2) is gebleken dat deze methode duidelijk beter
corrigeert dan de differenced data-methode.
Correctie m.b.v. 3 EOG's (1,2,4) leidt tot een resultaat zoals
dat te zien is in bijlage 4b. Het resultaat na correctie m.b.v. 2
EOG's (1,5) is in bijlage 4c afgebeeld. Bij vergelijking van deze
twee correcties lijkt de correctie m.b.v. 3 EOG's op het oog iets
beter dan de correctie m.b.v. 2 EOG's, maar nogmaals dient hier
gezegd te worden dat deze beoordeling subjectief is.
Van de CNV-trial staat het ruwe EEG afgebeeld in bijlage 5a. De
correctie m.b.v. 3 EOG's levert de beste resultaten en staat
afgebeeld in bijlage 5b.
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HOOFDSTUK 4

De methode volgens vandenBerg

De tweede correct ie-methode die besproken gaat worden is de
methode die aan de KUB in Tilburg door ir. M.M.C. van den Berg in
het kader van haar promotie-onderzoek is ontwikkeld (vandenBerg
Lenssen et al. submitted). Deze methode past net als de 'Jervis'
methode correctie toe in het tijddomein en werkt off-line.
Essentieel is dat de methode de parameters (frakties EOG aanwezig
in het EEG) schat tijdens een calibratie-trial. Deze parameters
worden voor de correctie van het bij de calibratie-trial horende
EEG-experiment gebruikt. Op deze manier wordt voorkomen dat de
geschatte parameter-waarden belnvloed worden door het uitgevoerde
EEG-experiment. Tijdens een calibratie-trial is de EEG-activiteit
in vergelijking met een experiment als ruis te beschouwen zodat
de schatting hierdoor niet belnvloed wordt.

4.1 modelbeschrijving

De 'vandenBerg'-methode gaat uit van het basisprincipe uit
fig.1.4 maar heeft hier enkele uitbreidingen aan toegevoegd. De
regressie-analyse gaat uit van een error-term die onafhankelijk
in de tijd (ongecorreleerd) is. In ons geval bestaat de error
term uit hersen-activiteit. Zoals ook al in 2.1.3 is opgemerkt is
het achtergrond-EEG niet onafhankelijk in de tijd. In het model
'vandenBerg' is hiermee rekening gehouden door de error-term door
een auto-regressieve functie te beschrijven (Jervis probeerde in
zi jn methode hetze I fde te rea I iseren door gebruik te maken van
differenced data). Deze AR-functie dient zodanig te zijn dat het
ruis-signaal aan de ingang van het ruismodel ongecorreleerd is
(hierop kan ook getest worden).
Verder wordt in het model 'vandenBerg' rekening gehouden met een
eventuele vertragingstijd tussen het EOG en het optredende
artefact in het EEG. Het model is dus dynamisch gemaakt.
In fig.4.1 is een afbeelding van het model te zien. De
bijbehorende modelbeschrijving is nu als voIgt :

m

REEG(i) - I M(j) .EOG(i-j-1)
j-1

I A( j) . EEG ( i - j) + ~( i )
j-1

(4.1 )
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EEG(j)

EOG(i) REEG(j)

fig.4.1 het model 'vandenBerg'

De correct ie-methode komt nu neer op het schatten van de proces
parameters M (te vergelijken met de parameters § uit de 'Jervis'
methode) en van de ruis-parameters A. Voor deze schattingen wordt
een recursieve Maximum-Like I ihood methode gebruikt die neerkomt
op het minimaliseren van de variantie van l . Op deze
schattingsmethode wordt hier niet verder ingegaan. ~iervoor wordt
verwezen naar vandenBerg et ale (in preparation) waarin deze
schatting uitvoerig is beschreven.

4.2 vaststellen ygn het aantal te schatten parameters

Allereerst dienen de variabelen ' m' en 'r' uit de model
beschrijving bepaald te worden. waarbij ' m' het aantal proces
parameters (de orde van het procesmodel) en 'r' het aantal ruis
parameters (de orde van het ruismodel) voorstellen. De waarde
voor deze variabelen kan experimenteel vastgesteld worden door te
testen of ~ de eigenschappen van witte ruis heeft.
Het aantal ruis- en model-parameters kan bepaald worden door het
minimum van de variantie van ~ te bepalen als functie van r en m.
Ui t experimenten bl i jkt dat l5i j r-3 de variantie van l minimaal
wordt (dwz. verder vergroten van r heeft geen beter redultaat tot
gevolg). Verder heeft het varieren van m nauwelijks invloed op de
variantie van l (zie fig.4.2).
Wordt nu de au~ocorrelatie van ~ bepaald dan blijkt dat variatie
van m hierop geen invloed heeft (zie fig.4.3). Ook wanneer we ~

kruiscorreleren met de inputs (EOG's) dan blijkt dat- een grotere
waarde van m geen gevolgen heeft voor de kruiscorrelatie. Dit
betekent dat voor m>l er geen verbetering van de resul taten
optreedt - ofwe I een eventuele vertragingstijd tussen EOG en
artefacten in het EEG is te verwaarlozen.
Het model is daarmee gereduceerd tot

:3

REEG ( i) - M( 1) . EOG ( i) - ~ A( j) . EEG ( i - j) + ~ ( i )
j-1

(4.2)
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4.3 welke EOG's worden bij de correctie gebruikt

Voor de frontale afleidingen (bijv. F3, zie fig.4.4) geeft
correctie m.b.v. 4 EOG's (2 verticale en 2 oblique) de beste
resultaten, hoewel het verschil met correctie m.b.v. 2 EOG's (1
verticale en 1 horizontale over beide ogen) gering is. Voor
afleidingen die verder op de schedel liggen (bijv. C3) geeft
gebruik van meer dan 2 EOG's geen verbetering van het correctie
resultaat. Ditwas uit fig.4.2 ook al enigzins af te leiden. In
deze figuur is te zien dat gebruik van meer dan 2 EOG's de
variantie van l nauwelijks doet verminderen. Bij EEG-afleiding C3
is deze variantie bij gebruik van 2.3 en 4 EOG's nagenoeg gelijk.
Bij afleiding F3 treedt bij gebruik van 2,3 of 4 EOG's nog een
kleine vermindering van variantie op.

In de praktijk zal mede met het oog op het zo economisch mogelijk
gebruik van de beschikbare af leidingen gekozen worden voor een
correctie m.b.v. 2 EOG's.

fig. 4.4
EEG/EOG-elektrode

plaatsingen.
£ EEG-afleidingen
Q EOG-afleidingen

A1

b

2 1
/I II

G <Q) «]) 5
16

I

• ,
4· 3

EOG-afleidingen :

Fz

Cz

pz

_ I: 1 - 3
2: 2 - 4
.3: 5 - 3
4: 6 - 4
,5: 5 - 6

links verticaal
rechts verticaal
links oblique
rechts oblique
horizontaal over beide ogen
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HOOFDSTUK 5

Resultaten van de 'vandenBerg-methode'

Bi j de beoorde I ing van de resul taten van de methode volgens
vandenBerg treden er dezelfde problemen op als bij de beoordeling
van de Jervis-methode (zoals besproken in hoofdstuk 3). In
hoofdstuk 3 is daarom voorgesteld om de correcties behalve met
gemeten EEG-data ook met gesimuleerde data ui t te voeren om
zodoende het parameter-schattings-algoritme te kunnen beoordelen.
In dit hoofdstuk zullen dezelfde EEG-data als in hoofdstuk 3
gebruikt worden om de 'vandenBerg-methode' te testen.

5.1 test m.b.v. qesimuleerde EEG-data.

De twee gesimuleerde EEG-datasets zijn

simulatie 1 " een stuk achtergrond-EEG met daarop gesuper
poneerd een combinatie van sinusvormige EOG's.

simulatie 2 een stuk achtergrond-EEG met daarop een
combinatie van EOG's uit een gemeten EEG
dataset gesuperponeerd.

5.1.1 simulatie met sinusvormiqe EOG's.

Voor een beschrijving van de gebruikte EEG-dataset wordt verwezen
naar paragraaf 3.1.1. In fig. 3.1 is het ruwe EEG samen met het
achtergrond-EEG getekend.
De correctie-methode werkt nu als voIgt. Allereerst wordt de
gesimuleerde dataset als calibratie-trial gebruikt d.w.z. de
parameters worden m.b.v. deze trial geschat. De eindwaarden van
deze parameters worden dan weer gebruikt om deze I fde tria I te
corrigeren.
Correctie m.b.v. 4 EOG's blijkt zoals verwacht het beste
resultaat te leveren. Bij correctie m.b.v. 4 EOG's levert de
parameter-schatting de volgende eindwaarden van de parameters :

0.4069
0.4143
0.08395
0.2673

(verwacht "" 0.4)
( II 0.4)
( II 0.13)
( II 0.2)

M.b.v. deze parameters wordt het ruwe EEG gecorrigeerd. Het
gecorrigeerde EEG is afgebeeld in fig.5.l. Het resultaat ziet er
redelijk uit doch is niet geheel gelijk aan het achtergrond-EEG.
Dit is te wijten aan het feit dat de laagfrequent-parameters (63

en 6 4 ) ni.et goed geschat worden. Ook uit het parameter-verloop.
zoals getekend in fig.5.2. blijkt dat de waarden van de
laagfrequent-parameters langzaam naar de verwachte eindwaarden
gaan.
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5.1.2 simulatie met EOG's uit een oogbewegingsexperiment.

Voor een ui tgebre ide beschri jving van de gebruikte EEG-dataset
wordt verwezen naar paragraaf 3.1.2. In fig.3.4 is het ruwe EEG
signaal samen met het achtergrond-EEG getekend.
Zoals verwacht levert ook hier de correctie m.b.v. 4 EOG's het
beste resultaat (zie fig.5.3). De correctie is vrijwel gelijk aan
het achtergrond-EEG. De bijbehorende eindwaarden van de geschatte
parameters zijn :

~1 = 0.4497 (verwacht = 0,5)
~2 =-0.5363 (verwacht =-0,5)
"~3 = 0,3291 (verwacht == 0,25)
6 4 =-0,2917 (verwacht =-0,25)

Het verloop van de parameter-schatting is in fig.5.4 weergegeven.
De parameters bereiken niet precies hun verwachte eindwaarden
omdat de gebruikte EOG's onderling vrij sterk gecorreleerd zijn.
Di t belnvloedt het correctie-resul taat overigens niet zichtbaar
(zie fig.5.3).
Het resultaat na correctie m.b.v. 3 EOG's (1,2,4) is duidelijk
slechter dan na correctie m.b.v. 4 EOG's hoewel het resultaat er
op het oog nog redelijk uitziet (zie bijlage 6a). De eindwaarden
van de geschatte parameters zijn in dit geval :

~1 = 0,6730
~2 =-0,4808
84 =-0,1422

Het verloop van de parameter-schatting is in bijlage 6b getekend.
Het is duidelijk dat hoewel de correlatie tussen EOG 1 en EOG3

groot is dit nog niet voldoende is om aan te nemen dat correctie
met slechts een van de twee EOG's kan geschieden.
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5.2 test m.b.v. gemeten EEG-data uit een oogbeweginqsexperiment.

In eerste instantie zal de 'vandenBerg-methode I getest worden
m.b.v. de EEG-trial 'oogbew.dat' (zie par.3.2 voor een
beschrijving van deze trial). De correctie zal uitgevoerd worden
op EEG-kanaal 1 (afleiding F3). Het ongecorrigeerde (ruwe) EEG
signaal is te zien in fig.3.7. De correcties zullen voor de
volgende EOG-combinaties uitgevoerd worden :

EOG 1 • EOG 2

EOG 3 • EOG!5
EOG 1 • EOG 2 • EOG 4

EOG 1 • EOG 2 • EOG 3 • EOG4

van een
(gebruik
in het

en EOG2

volgende

hoofdstuk 4 is beschreven levert gebruik
en een horizontaal EOG het optimale resultaat

EOG's leidt nauwelijks tot verbetering
In fig.5.5 is de correctie m.b.v. EOG 1

De parameter-schatting levert de

Zoals in
verticaal
van meer
resultaat) .
weergegeven.
eindwaarden :

81 = 0.4051
82 =-0.2543

Het resultaat is op het oog redelijk. hoewel de
sample-nummer 650 en 800 sterk op overcorrectie
parameters bereiken een constante eindwaarde.
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De andere combinatie van 2 EOG's namelijk een verticaal EOG en
een horizontaal EOG gemeten over beide ogen (EOG3 en EOG~) leidt
tot een iets slechter correctie-resultaat (zie bijlage 7a).
Voora I de arte facten rond samp I e-nummer 300 en 2000 z i jn nog
duidelijk waarneembaar.

Bi j gebruik van meer dan twee EOG' s verbetert het correct ie
resultaat niet maar verslechtert eerder. Het correctie-resultaat
m.b.v. 3 EOG's staat afgebeeld in bijlage 7b. en m.b.v. 4 EOG's
in bijlage 7c. Uit deze figuren blijkt dat bij gebruik van meer
EOG's een steeds grotere overcorrect ie van sommige artefacten
optreedt. Deze overcorrectie treedt vooral op bij artefacten van
grote amplitude en met steile flanken.
Bij correctie m.b.v. 3 en 4 EOG's treedt het effect op dat als
gevolg van een correlatie tussen de EOG's onderling (1 en 3. 2 en
4) geen unieke eindwaarden uit de parameter-schatting volgen. Dit
hoeft geen ingrijpende gevolgen voor het correctie-resultaat tot
gevolg te hebben (vergelijk fig.5.3 simulatie 2).

De conclusie uit de correctie-resultaten van deze EEG-data is dat
correctie m.b.v. 2 EOG's (een verticaal en een horizontaal (of
oblique» een bevredigend resultaat oplevert. Correctie met 3 of
4 EOG's leidt bij deze EEG-dataset tot overcorrectie van sommige
artefacten.

5.3 test m.b.v. EEG-data uit een CNV-experiment.

De methode volgens vandenBerg is eveneens getest m.b.v. 2 trials
uit een CNV-experiment. Dit zijn 'trial2.dat' (dataset 4. bijlage
1) en 'CNV.dat' (dataset 3. bijlage 1). 'Trial2.dat' is een
calibratie-trial voor het CNV-experiment. De parameters die
m.b.v. trial 2 geschat worden. worden zowel voor de correctie van
trial 2 als voor de correctie de CNV-trial gebruikt. Dit wordt
gedaan om tijdens de parameter-schatting geen nadelige invloed
van het aanwezige CNV-signaal te ondervinden.
De correctie van trial 2 is uitgevoerd met 3 EOG's (1.2.4) en met
2 EOG's (3.5) en staan respectievelijk afgebeeld in bijlage 4d en
4e. De correctie m.b.v. 3 EOG's leidt weer tot een lichte
overcorrectie van sommige artefacten terwijl correctie m.b.v. 2
EOG's (3 en 5) sommige artefacten niet goed corrigeert (zie bijv.
de artefacten bij sample-nummer 1700 en 2000 in bijlage 4e).
Welke correctie de beste is kan moeilijk bepaald worden omdat het
'ongestoorde' EEG niet beschikbaar is. A

De correctie van de CNV-trial met de parameters (63 en e~)
verkregen uit trial 2 staat afgebeeld in bijlage 5c.
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HOOFDSTUK 6

vergelijking van de twee correctie-methodes.

Zoa I s a I eerder gezegd is, is beoorde I ing van de twee methodes
een moeilijke opdracht omdat nooit bekend is of een gecorrigeerd
signaal gelijk is aan het 'ongestoorde' EEG. Door gesimuleerde
datasets te gebruiken bij de vergelijking van de methodes kan in
ieder geval iets gezegd worden over de werking van parameter
schattings-algoritmen. Daar deze simulaties de praktijksituatie
slechts benaderen, mogen hieruit slechts voorzichtige conclusies
omtrent de werking van de methodes in de prakti jk getrokken
worden. In dit hoofdstuk zullen allereerst de correcties van de
gesimuleerde datasets naast elkaar gelegd worden. Daarna zullen
ook de correcties van de gemeten EEG-data vergeleken worden.

6.1 vergelijking van de correcties van de gesimuleerde datasets.

Uit de resultaten van de correctie van simulatie 1 valt op te
maken dat de normale correct ie-methode van Jervis tot het beste
resultaat leidt. Na een korte aanloop-periode voIgt dit
gecorrigeerde signaal het achtergrond-EEG (op een klein
hoogfrequent artefact na) vrijwel exact. Dit blijkt duidelijk uit
de afbeelding van het residu (verschi I tussen gecorrigeerd- en
achtergrond-EEG) in fig.6.1. Na een aanlooptijd van ongeveer 300
samples is het laagfrequente artefact vrijwel volledig verdwenen
terwijl er nog een klein hoogfrequent artefact overblijft. Dit
hoogfrequente artefact is na ongeveer 450 samples ook verdwenen.
Het probleem bij zowel de differenced data-methode als de
vandenBerg-methode is de slechte schatting van de laagfrequent
parameters (zie fig.3.3 en fig.5.2). Uit de afbeelding, in
fig.6.2, van het residu na correctie m.b.v. de vandenBerg-methode
voIgt dit probleem nog eens overduidelijk. Tevens is ook nog een
kl e in hoogfrequent artefact te ontdekken. Het parameter-verloop
bi j de vandenBerg-methode en de di fferenced data-methode is ook
vrijwel hetzelfde.
WeI moet opgemerkt worden dat 500 samples erg weinig is om een
goede parameter-schatting te verkrijgen, maar een feit is dat de
normale Jervis-methode voor de laagfrequent-parameters sneller
convergeert.



43

Jervis
~es1du slmulae1e 1

RESIOU (.~ J"li.~)

0.00006

0.00003

0.00000

-0.00003

fig.6.l residu na Jervis-correctie van
simulatie 1

o 100 200

SAMPLE

300 ..00 500

RESIDU (io voLts)

0.00006

0.00003

v/d Berg
~•• ldu .1~1.tl. 1

0.00000 - - --- - - -- - - - - - - --. -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - _

-0.00003

fig.6.2 residu na vandenBerg-correctie
van simulatie 1

-0 . 00006 ir-,.....,........-T"""lr-r.,.-T-.......,........r-T""T"'T'"""l,.....,...,..........,......,..-.-r-T""T""'r'"""........,.....,............,......-....-.""T"................,.....,.....,"""T"....-,.....""T".......r-r
o 100 200

SAi'lPLE

300 400 500



44

De resultaten na correctie van simulatie 2 m.b.v. 4 EOG's liggen
erg dicht bij elkaar (zie fig.3.5 en fig.5.3). Omdat de
vandenBerg-methode off-line werkt en m.b.v. de geschatte
parameters de hele trial corrigeert, is over de gehele trial
genomen de vandenBerg-methode het beste. De normale Jervis
methode heeft eerst een aanloop-tijd van ongeveer 500 samples
nodig alvorens goed te corrigeren. Dit blijkt duidelijk uit de
residu-plaatjes van fig.6.3. Het residu na correctie m.b.v. de
vandenBerg-methode heeft over de gehele trial een vrij constant
verloop (behoudens enkele piekjes). Het residu lijkt echter ook
een lichte drift te bevatten. Het ontstaan van deze drift is
onduidelijk (er wordt immers met constante parameters
gecorrigeerd). Het residu na correctie m.b.v. de Jervis-methode
(zie fig.6.3a) gaat na een aanloop-tijd van ongeveer 500 samples
naar een waarde rond nul. Het verloop is minder constant dan het
verloop van het residu na de vandenBerg-correctie, maar enige
drift is hierin niet te herkennen. De parameters gaan voor beide
methodes naar de verwachte eindwaarden.
Wanneer de correcties m.b.v. 3 EOG's vergeleken worden (bijlage
2b en 6a) dan blijkt dat ook hier de verschillen niet erg groot
zijn. Ze wijken 'allebei duidelijk af van het achtergrond-EEG
zoals valt op te maken uit afbeeldingen van het residu voor beide
methodes in fig.6.4. Het valt bovendien erg op dat de differenced
data-correctie en de vandenBerg-correctie sterk op elkaar lijken.
Dit blijkt ook uit het parameter-verloop van de twee methodes
(vergelijk bijlage 2c en 6b).

Wat duidelijk voor zowel de Jer:-vis- als de vandenBerg-methode
geldt is dat voor een 'perfecte' correctie van deze gesimuleerde
dataset, aIle (4) EOG's gebruikt moeten worden.
In de praktijk is de verstoring in het EEG niet samengesteld uit
constante frakties van EOG-signalen (zoals in simulatie 2 wordt
verondersteld), maar spelen ook andere factoren een rol. Deze
factoren zijn bijv. de (kleine) EEG-activiteit in een EOG-signaal
en het mogelijke verschil in waarde tussen parameters behorende
bij artefacten veroorzaakt door oogknipperingen en parameters
behorende bij artefacten veroorzaakt door oogbewegingen.

de Jervis-methode niet
nodig is alvorens de

korte trials is
zekere aanloop-tijd
waarden bereiken.

Op basis van de resultaten verkregen na correctie van
gesimuleerde EEG-data kan geconcludeerd worden dat, hoewel de
verschillen klein ZlJn. de norma Ie Jervis-methode de beste
resultaten levert. Dit is voornamelijk gebaseerd op simulatie 1.
De convergentie bij het schatten van de laagfrequent-parameters
(simulatie 1) is bij de normale Jervis-methode duidelijk sneller
dan bij de vandenBerg-methode. Voor de vandenBerg-methode is dit
verschil in convergentie-snelheid niet zo van belang daar bij de
vandenBerg-methode de parameters meesta lover een vee 1 1angere
periode (-2000 samples) geschat 'Worden. Deze lange periode is
nodig omdat de proefpersoon tijdens een calibratie allerlei
soorten oogbewegingen moet uitvoeren. Ook voor deze methode
'Worden dan de juiste parameter-waarden bereikt. '
De verschillen tussen de twee methodes na correctie van simulatie
2 zijn zeer klein. De vandenBerg-correctie lijkt hier iets beter
omdat het residu een constant verloop heeft (i. t. t. de Jervis
methode) .
Voor correctie van
geschikt omdat een
parameters de juiste
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6.2 verqelijkinq van de correcties van de qemeten datasets.

Allereerst zullen de resultaten van de correctie van de
oogbeweg i ngs-tr i a I verge I eken worden. Correct i em. b. v. het
optimale model volgens de vandenBerg-methode (2 EOG's) levert een
resultaat zoals te zien is in fig.5.5. Jervis gebruikt 3 EOG's in
zijn optimale model met als resultaat de correctie zoals die
staat afgebeeld in fig.3.7a. Wanneer deze twee optimale
correcties vergeleken worden dan ziet de normale Jervis-correctie
er op het oog iets beter uit (t.g.v. lichte overcorrectie bij de
vandenBerg-correctie) .
Gebruik van meer EOG's heeft bij de vandenBerg-methode een
verslechtering van het resultaat tot gevolg (steeds grotere
overcorrectie). Dit verschijnsel trad ook al op bij de
differenced data-methode van Jervis.
Nemen we voor de Jervis-methode ook 2 EOG's (1 en 2, bijlage 3c)
dan zijn de resultaten van de vandenBerg-methode (m.b.v. 2 EOG's)
duidelijk beter. Worden voor de correctie EOG 3 en EOG~ (echt
horizontaal EOG)' gebruikt dan is geen beste methode vast te
stellen.

Correcties van trial2 leiden min of meer tot dezelfde
constateringen. De normale Jervis-methode (bijlage 4b) leidt tot
een (op het oog) betere correctie dan de vandenBerg-methode
(bijlage 4d en 4e).

Ook de correctie van de CNV-trial gebeurt op het oog iets beter
door de Jervis-methode (vergelijk bijlage 5b en 5c). De voor een
CNV benodigde stimuli zijn op respectievelijk 1 en 4 seconde
aangeboden (resp. sample-nununer 200 en 800). Wat hierbij niet
beoordeeld kan worden is of het aanwezige CNV de correctie
belnvloedt. Bij de vandenBerg methode is hier rekening mee
gehouden door de correctie met parameters uit trial 2 (een
calibratie-trial) uit te voeren. De correctie van Jervis is on
line en wordt dus door een aanwezig CNV belnvloed. Uit recente
reakties van Jervis is ook gebleken dat de toegepaste recursieve
parameter-schatting sterk belnvloed wordt door een aanwezig CNV
en tot foute correcties leidt (CNV wordt 'verminkt').

6.3 conclusies na verqelijkinq van de twee methodes.

Na de methodes vergeleken
geconcludeerd worden

te hebben kan volgende

,
- mogelijk is het gebruik van constante parameters

(vandenBerg-methode) de oorzaak van de optredende overcorrecties.
Voor eventuele verschillen in parameter-waarde tussen artefacten
veroorzaakt door oogknipperingen en artefacten veroorzaakt door
oogbewegingen is niet gecorrigeerd. Het feit dat de gesimuleerde
EEG-data (constante parameters) weI goed gecorrigeerd worden
versterkt deze conclusie. Ook het feit dat bij gebruik van meer
EOG's de overcorrectie sterker wordt' duidt hierop. Bovendien is
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de verwachting dat als artefacten t.g.v. oogknipperingen
overgecorrigeerd worden. artefacten t. g. v. oogbewegingen
ondergecorrigeerd worden omdat uit de calibratie-trial een
'gemiddelde' parameter (afhankelijk van het aantal en de grootte
van de artefacten) bepaald wordt. Dit probleem zou vermeden
kunnen worden door oogknipperingen te se lecteren en hiervoor
apart te corrigeren (zie bijv. Gratton et al.). Als echter
tegelijk een oogbeweging en een oogknippering optreedt is deze
methode ook niet meer bruikbaar.

- over de correctie-resultaten van de CNV-trial m.b.v. de
Jervis-methode kan moeilijk een uitspraak gedaan worden omdat een
CNV de correctie negatief kan belnvloeden. De vandenBerg-methode
vermijdt deze problematiek door de parameters in een calibratie
trial te schatten, en is in principe dus beter geschikt voor de
correctie van CNV-trials.

- parameter-schattingen van de differenced data-methode
volgens Jervis en de vandenBerg-methode vertonen grote
overeenkomsten. Dit is waarschijnlijk te verklaren uit het feit
dat beide methodes het EEG door een autoregressieve beschrijven
en in die zin veel op elkaar lijken.

- parameter-schatting geschiedt door de normale Jervis
methode het beste. Vooral de parameters behorende bij
laagfrequente artefacten convergeren sneller dan bij de
vandenBerg-methode naar hun eindwaarde. In de praktijk echter is
de calibratie-trial voor de vandenBerg-correctie meestal lang
genoeg om ook deze laagfrequent-parameters goed te kunnen
schatten.

- de normale Jervis-methode leidt m.b.v. de gemeten EEG-data
tot de (op het oog) beste correctie-resultaten. Bij correctie van
de gesimuleerde EEG-data is geen beste methode aan te wijzen. Bij
simulatie 1 is de vandenBerg-correctie iets slechter omdat er
laagfrequent artefact achterblijft (mogelijk bij langere trials
niet meer). Bij simulatie 2 is de Jervis-methode iets slechter
omdat (na de aanlooptijd) het residu een iets grilliger verloop
te zien geeft. Verder is de Jervis-methode ongeschikt voor Korte
trials vanwege de benodigde aanlooptijd.
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HOOFDSTUK 7

Conclusies en aanbevelingen.

7.1 conclusies.

Na bestudering en testen van de Jervis-methode is gebleken dat
zonder uitzondering de normale correct ie-methode tot betere
resultaten leidt dan de differenced data correctie.
De normale correctie is optimaal bij gebruik van 3 EOG's (1
verticaal en 2 horizontaal of oblique). De vandenBerg-methode
bereikt een optimale correctie bij gebruik van 2 EOG's (1
verticaal en 1 horizontaal of oblique).
Op grond van de hier uitgevoerde correcties is gebleken dat bij
de gesimuleerde EEG-data het verschi I tussen de methodes gering
was. Uit de simulaties is weI gebleken dat de convergentie van
het parameter-schattings-algoritme van de normale Jervis-methode
duidelijk beter i q . Bij de gemeten EEG-data lijken de verschillen
tussen de methodes groter. De norma I e Jervis-methode corrigeert
op het oog duidelijk beter dan de vandenBerg-methode. Dit kan er
op duiden dat correctie m.b.v. constante parameters (vandenBerg
methode) tot een foute correctie leidt. Het feit dat bij de
simulaties (waarbij de artefacten samengesteld zijn uit constante
frakties EOG) de verschillen tussen de methodes klein zijn.
ondersteunt deze gedachte.
De conclusie dat de Jervis-methode in aIle gevallen tot betere
resultaten leidt is niet gerechtvaardigd. Uit een recente reaktie
van Jervis is gebleken dat voor de correctie van CNV-trials (het
onderzoeksgebied aan de KUB in Ti Iburg) de Jervis-methode niet
goed geschikt is. De aanwezigheid van een CNV zou de recursieve
parameter-schatting negatief belnvloeden. Ook het modelleren van
een CNV biedt hiervoor volgens Jervis geen voldoende oplossing.
Een normale least-squares schatting (OLS) kan volgens hem weI
voor de parameter-schatting bij CNV-trials gebruikt worden (maar
deze kan weer niet on-l ine werken). De vandenBerg-methode schat
de parameters m.b.v. een calibratie-trial zodat deze niet door
een CNV belnvloed worden.
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7.2 aanbevelinqen.

Er dient verder onderzocht te worden of het gebruik van constante
parameters bi j de vandenBerg-correctie inderdaad tot een
overcorrectie van oogknipperingen en ondercorrectie van
oogbewegingen leidt. Vooral het verschil in parameter-waarde
tussen artefacten veroorzaakt door oogknipperingen een artefacten
veroorzaakt door oogbewegingen dient hierin betrokken te worden.

Het ontstaan van een lichte drift in het residu na correctie van
simulatie 2 m.b.v. de vandenBerg-methode dient verder onderzocht
te worden. Het is nog onduidelijk waar deze drift door
veroorzaakt wordt.

De di fferenced data-methode volgens Jervis kan eventuee 1
verbeterd worden door een schatting van rho (autoregressie
coefficient) in het model te betrekken. Uit eigen schattingen is
een waarde voor rho van ongeveer 0.9 gevonden (Jervis gebruikt
rho = 1).
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BIJLAGE 1

De gebruikte EEG-datasets

1 - OOGBEW.DAT
bevat allerlei soorten oogbewegingen

5 EOG-kanalen (1,2,3,4,5)
3 EEG-kanalen (F3, C3, C4)
5100 samples

2 - AGDEEG.DAT
bevat achtergrond-EEG (weinig of geen oogbew. art.)

5 EOG-kanalen (1,2,3,4,5)
3 EEG-kanalen (F3, C3, C4)
2125 samples

3 - CNV.DAT
bevat data uit een CNV-experiment

5 EOG-kanalen (1,2,3,4,5)
7 EEG-kanalen (F3, F4, C3, C4, P3, P4, Cz)
2400 samples

4 - TRIAL2.DAT
een oogbewegings-calibratie-trial behorende bij
een CNV-experiment (zie 3)

5 EOG-kanalen (1,2,3,4,5)
7 EEG-kanalen (F3, F4, C3, C4, P3, P4, Cz)
2400 samples

5 - JOSSIM1. DAT
gesimuleerde EEG dataset met sinusvormige EOG's

4 EOG-kanalen
zuiver EEG-signaal (EEG-kanaal 1 uit AGDEEG.DAT)
ruwe EEG-signaal
500 samples

6 - JOSSIM2.DAT
gesimuleerde EEG dataset met EOG's uit OOGBEW.DAT

4 EOG-kanalen
zuiver EEG-signaal (EEG-kanaal 1 uit AGDEEG.DAT)
ruwe EEG-signaal
2000 samples
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0,05.10- 4 is gekozen
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Bijlage 4a het ruwe EEG-signaal
uit trial 2
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APPENDIX A

De recursieve least-squares schattingsmethode.

We beschouwen het volgende

J----r--~.:J

"e
y = ~T!2 + e [1 ]

Hierin stellen ~ en y de gedane metingen voor (en zijn dus
bekend). !2 de te schatten parameter en e de error-term.
Een gewone least-squares schatting levert in matrix-notatie:

!2 = [XTX]-1XTY [2]

Hierin is Y een vector met gemeten y-waarden. ~ een vector met de
geschatte parameters en X een matrix met gemeten ~-vectoren.

Omdat het onmogelijk is on-line een grote matrix-inversie uit te
voeren. wordt een recursief schattings-algoritme gebruikt.

!2(m+1)

met P (m+1)

en

~(m) + P(m+1)~(m+1){y(m+1) - ~T(m+1)~(m)}

(1/r) {P(m) - (1/a(m+1)) .P(m)xxT (m+1)P(m)}

a(m+1) = r + ~T(m+1)P(m)~(m+1)

[3 ]

[4 ]

[5 ]

m sample-nummer

r is een zgn. forgetting-factor die ervoor dient om de inv10ed
van oude data-waarden te verminderen zodat ook 1angzaam
varierende parameters geschat kunnen worden. Deze r zorgt er dan
tevens voor dat P(m+1) niet naar nul gaat. A1s P(m+1) naar nul
zou gaan dan zou P(m+1) nul b1ijven met a1s gevo1g dat de
geschatte parameters op een constante waarde zouden b1ijven
hangen. [3]
r 1igt tussen 0 en 1; in de praktijk wordt r zeer dicht bij 1
gekozen.

Het recursieve 1east-squares-schattingsa1goritme kan niet direct
toegepast worden want

- door introductie van r kan. in de situatie waarin b1ijvend
geldt ~ = Q (dwz. geen input-signaal). P erg groot worden. P
wordt dus. doordat r Kleiner dan 1 is. opgeblazen ('blow-up').
[4 ]
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- om numerieke stabiliteit van het
garanderen moet P positief-semi-definiet
altijd het geval is).

algoritme te kunnen
zijn (hetgeen niet

Daarom is door Bierman [1] een factorisering van de P-matrix
voorgesteld. het zgn. UD-factoriserings-algoritme.
Hierna voIgt een korte uitwerking van het artikel waarin dit
Bierman-algoritme besproken wordt.

Het Bierman factoriserings-algoritme ~

In het factoriserings-algoritme volgens Biennan wordt de
covariantie-matrix P geschreven als UDUT. Hierin is U een boven
driehoeksmatrix en D een diagonaalmatrix. Biennan beschrijft een
algoritme dat de matrices U en D recursief bepaalt voor een
Kalman filter.
Een Kalman filter' kan met de volgende formules beschreven worden:

een scalaire
waarin

meting: y = ~T~ + E
E is witte ruis met gemiddelde nul
~ zijn de te schatten parameters (aantal=n)
y en ~ zijn de gedane metingen.

Kalman-filter
[6 ]

[7 ]

[8b]

[8a]
pi (m)x(m+1)xT(m+1)P' (m)

- a' (m+l)

K2S.T (m+1) P I (m)_p I (m)-

K = P' (m)~(m+1)/a' (m+l) (Kalman-gain)

a' (m+1)=~T(m+1)P'(m)~(m+1)+r

met r=E{P}

pi (m+1)=P' (m)-

In formule [7] en [8] zijn a en P voorzien van een accent omdat
ze. hoewel de gelijkenis van de fonnules groot is. niet identiek
zijn aan de a en de P uit de formules [4] en [5].

De U-D factorisering verloopt als voIgt :
P' (m) = U(m)D(m)UT(m) = UDUT(m)

P' (m+1)=U(m+1)D(m+1)UT(m+1)

[9 ]

[10]

(u i t [8a]) ~UDUT(m)- UDUT(m)A(~i~~;i~m+1)UDUT(m) [11]

met y(m+1) = D(m)f(m+1)
en f (m+l) = U(m)T2S. (m+1) wordt di t [12]

=U(m) {D(m) - [l/a' (m+1)]vvT (m+1)}U(m)T [13]
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Factoriseren van het gedeelte tussen accolades
van [13] I evert

D(m) - yx
T

(m+l) = U(m+l)D(m+l)U(m+l)T
a' (m+l)

P' (m+l) =UDUT (m+l)-=[U(m)U(m+l)]D(m+l) [U(m)U(m+l)]T

»D(m+l) D(m+l)
'"

»U(m+l) U(m)U(m+l)

[ 14]

[15 ]

[16]

[17]

U(m+l) en D(m+l) kunnen nu m.b.v. het Bierman-algoritme recursief
bepaald worden. Het algoritme berekent de elementen van U(m+l) en
D(m+l) eerst voor de eerste parameter. en vervolgens recursief
veor aIle andere parameters. Voor de eerste parameter geldt

(uit [7] en [12])

(uit [14]. [7] en [18])

[18]

[19}

waarbij d 1 de nieuwe waarde (m+l) en d 1 de
oude waarde van het eerste diagonaal-element van D
veorstelt.
b 1 = V1

voor het parameternummer j = 2 •... n (met n het aantal parameters)
geldt nu

(uit [14] en [17])} i =1, .. , j-l

a'j = a' j-1 + fjv~

d j = dja' j_1/a'~
bj = Vj
pj = -fj/a'j-1
A

Uij = Uij + biP3
bi = bi + UijVj

(uit [7]. [12]

(uit [14])

en [18] )

)[20]

In het geval van n parameters geldt K = ,Q/a'n (uit [6]) [21]

Met formule [8b] kan nu P' (m+l) berekend worden.

Om het geheel wat deorzichtiger te maken is hierender veer 1 en
veor 2 parameters de berekening een keer uitgevoerd.

n=l dwz. het aantal elementen van de parameter-vector ~ is 1.

P' (m) =UDUT(m)
U(m)=[l]
D(m)=[dd
y(m+l) = V1 =
l(m+l) = f 1

uit [9]

uit [12]

dus P' (m) = UDUT(m) d 1
a'1 '= d 1 X1 2 + r uit [7 ] of [18 ] [22]

d 1=
r uit [19] [23]d 1 (arl

K = b 1 d 1x1 P' (m)x(m+l)
uit [21} en [6 ]ar1=~ a'1
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P' (m+1) = P' (m) - K~ (m+1 )TP' (m)

ter controle :

[24 ]

conform [16]

Verder geldt dat de nieuwe matrix U(m+1) gelijk blijft aan
de eenheidsmatrix omdat U(m+1) een boven-driehoeksmatrix
blijft.

n=2 dwz. het aantal elementen

[ 1 U12
]U(m)

0 l'

_ [ :' 0

]Oem)
d 2

van de parameter-vector § is 2.

~T(m+1 )
§T(m+1) =
yT(m+1) =
i T (m+1 )

dus

(X1, X2)
(6 1 , 6 2 )

(d 1 f 1 , d 2 f 2 )

(X1, X1U12+X2)

P' (m) UOUT(m) [25]

(?] or
(20]

a'2 = d 1X12 + r + d 2x12 U122 + 2d 2x1X2U12 + d 2 x2 2 [26]

b 2 = V2

P2 oc -f2 /a' 1

U12 = U12 + b 1P2
b 1 = b 1 + U12V 2

> uit [20]

[27]

K = = P~/a'2 uit [21]
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ter controle :
( 141

UDUT(m+1) = D(m) (l/a' )vvT = [28]

conform [16].
De nieuwe matrix U(m+1) ontstaat uit de vermenigvuldiging van

U(m+l) en U(m), (zie [17]) :

U(m+1) [ ~
Dus U12

kunnen we m.b.v. [25] en [28] bepalen
d 1d 2x1 2U12 + d 1d 2x1X2

a f

2

d 2 is hierboven reeds berekend en dus is U12 bekend.
d1X12 d 1x1X2

Dus U12 U12 - U12 a'1 - a'1
= U12 + b 1P2 conform [20]

Nu K bekend is kan pi (m+1) weer berekend worden
P' (m+l) = P' (m) - K~T (m+l) P' (m)

Hoe wordt dit Bierman-algoritme toegepast op de recursieve least
squares schattingen ?
Het is duidelijk dat de formules [4] en [5] een grote gelijkenis
vertonen met de formules [7] en [8J. AIleen hebben we bij de
least squares schatting in de a(m+1) een forgetting-factor r in
plaats van de variantie r van de errorterm. en de nieuwe
covariantie-matrix P' (m+1) wordt bij de recursieve least squares
schattingen met l/r vermenigvuldigd. Voor P(m+l) geldt dus :

P(m+1) = (l/r)p' (m+1).
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Op deze manier kunnen we dus a(m+l) en P(m+l) m.b.v. het Bierman
algoritme bepalen. Als deze a en P bekend zijn kan hiermee de
parameterschatting uitgevoerd worden :

~(m+l) = ~(m) + P(m+l)~(m+l){y(m+l) - ~(m+l)T~(m)}

parameter-vector en ~ (m+l)Hierin is 6(m) de 'oude'
geschatte parameter-vector.
Als het aantal parameters
oplossing

6dm+l) = 61. (m)

bijvoorbeeld 1 is dan

de nieuw

wordt de
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APPENDIX B

Het schatten van de reqressie-coefficient
voor een bestaande EEG-dataset.

Wanneer we REEG- en EOG-signalen aan een eerste orde auto
regressief(AR)-model toevoeren dan krijgen we als output van dat
model

en
REEG' (i) = REEG(i) - rho.REEG(i-1)

EOG' (i) = EOG(i) - rho.EOG(i-1)

( 1 )

(2)

waarin rho de regressie-coefficient voorstelt. De waarde van rho
dient zodanig te ZlJn dat de resulterende error-term
(achtergrond-EEG) onafhankelijk in de tijd is.
Een schatting van -de te gebruiken rho kunnen we verkrijgen uit de
seriele correlatie-coefficient van de error-term (achtergrond
EEG) (Younger,1979). Als de geschatte rho nul is houdt dit in dat
de errorterm ongecorreleerd is en dat er geen AR-model nodig is.

n

rho

~ EEG(i)*EEG(i-1)
1-2

n

~ EEG2 (i-i)
1-2

(3)

Deze schatting is m.b.v. de EEG-dataset met achtergrond-EEG (zie
bijlage 1) voor aIle (drie) EEG-kanalen uitgevoerd. De berekende
correlatie-coefficient is te gebruiken als een schatting voor rho
daar de EEG-kanalen alledrie achtergrond-EEG bevatten. De
geschatte waarden van rho zijn als voIgt :

EEG-kanaal 1 rho c 0,9000
II 2 II cO, 8654
II 3 II c 0,8692

Hierui t kan geconc 1udeerd worden dat de numerieke waarde die
Jervis aan de regressie-coefficient bij het gebruik van
differenced data toekent (nl. rhocl) voor deze data-set niet goed
is (aannemende dat deze schattingen algemener gelden).
Bijvoorbeeld een regressie-coefficient van 0.9 voor EEG-kanaal 1
zou volgens deze schatti~gsmethode ~en betere keuze zij~.
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APPENDIX C

Configuratie VAX-pIotter-terminal.

De door SAS aangemaakte files (benaming voor SAS: GSF-files, voor
HP-plotters: HPGL-files) kunnen door een HP-plotter verwerkt
worden tot grafische weergave van signalen.
De configuratie VAX-pIotter-terminal zoals deze beschikbaar was
bij de vakgroep EME is in fig.C.l weergegeven. Het beste kan de
plotter direct via SAS aangestuurd omdat aansturen van de plotter
via een *.GSF-file tot fouten kan leiden. Via de VAX-plotter in
het rekencentrum kunnen deze *.GSF-files weI zonder fouten
gebruikt worden.
Er wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde Y-kabe I. De Y/D
dipswitch op de achterkant van de plotter dient in de stand 'Y'
te staan en de baudrate dient gelijk te zijn aan 9600 baud. Een
schema van de Y-kabel is in fig.C.2 weergegeven. De cijfers komen
overeen met de piri-nummers in de connectoren (RS232).

YID dipSl&/I.tdt Of> y •

I y- kuu terMi"a.L
: ruE -- ---------- --- ,

IKln , - , "2U
VAX I - VT 220121.,0

net.
, I

I
, -- -- --- -'

t- --- --- --
I, 111211

flotle r

HP 7475 11

. ,
fig.C.l VAX-pIotter-terminal

configuratie

rue -lid

13 12 17f 1 14 I516181 .... 12s1
- \ I
~ I
2- I \
J- I .' .

I

~ J I
fb \ If--

J£. I
1.312171114-1516181·· ··/251

fig.C.2 schema van de
'Y-kabel' termina.l
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