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Samenvatting

De metingen van auditieve evoked potentials vlak voor en tijdens
operaties worden beinvloed door allerlei storingen of artefacten.
De auditieve evoked potentials worden van het spontane EEG
gescheiden door middeling van een groot aantal responsies op een
enkele stimulus (sweeps). In dit verslag wordt een methode
beschreven waarbij artefacten kunnen worden gedetecteerd door de
sweeps te controleren op afwijkende amplitudes en frequenties.
De methode heeft een gunstige uitwerking op een aantal specifieke
artefacten, met name spierartefacten. In een groot aantal
gevallen heeft dit betere curves tot gevolg. Het percentage sweeps
dat wegens artefacten wordt afgekeurd is in de meeste gevallen
aanvaardbaar.

ARTEFACT DETECTION AND REMOVAL IN AUDITORY EVOKED POTENTIALS.

Sunonary

Measurements of evoked potentials just before and during
operations are disturbed by several interfering signals or
artefacts. The aUditory evoked potentials are separated from the
spontaneous EEG by averaging a large number of responses to
single stimuli (sweeps). A method is described by which artefacts
can be detected by checking sweeps for abnormal amplitudes and
frequencies. The method has favourable effect on certain
artifacts, especially muscle artifacts. In a large number of
cases, the evoked potential waveform improves. The percentage of
sweeps rejected as a result of artifacts, remains acceptable in
most of cases.
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1. Inleiding.

In het Servo-anesthesie Project tracht men te onderzoeken in
hoeverre het mogelijk en zinvol is automatisering toe te passen
in de anesthesie. Onder anesthesie wordt het volgende verstaan:

1. Onderdrukking van pijnreflexen (analgesie)
2. Spierverslapping (relaxatie)
3. Bewusteloosheid (narcose)
4. Geheugenverlies (arnnesie)

De anesthesist probeert de verschillende facetten van de
anesthesie te realiseren door het op een juiste wijze toedienen
van combinaties van medicijnen. Hij kan de benodigde hoeveelheden
bepalen door bijvoorbeeld te kijken naar het al of niet aanwezig
zijn van bepaalde reflexen. Zijn kennis en ervaring stellen hem
dan in staat te bepalen in hoeverre een patient voldoende mate
aan de bovenstaande criteria voldoet, of in andere woorden hoe
groot de anesthesiediepte is.

In het project probeert men de anesthesiediepte te kunnen meten
aan de hand van fysiologische signalen. Een objectieve meet
methode van de anesthesiediepte zou erg wenselijk ZlJn, in
belangrijke mate omdat er nieuwe anesthetica in gebruik worden
genomen, die zo specifiek werken, dat een schatting van de
anesthesiediepte door de anesthesist wordt verrnoeilijkt. Het idee
is nu om daarvoor de zogenaarnde Evoked Potentials (EP) te
gebruiken. Evoked potentials zijn responsies, gesuperponeerd op
de normale hersensignalen (EEG), ten gevolge van een bepaalde
zintuig-prikkel. Dit kunnen bijvoorbeeld elektrische prikkels,
licht- of geluidsprikkels zijn. In het onderzoek wordt gebruik
gemaakt van de laatstgenoemde en de responsies worden dan
Auditieve Evoked Potentials (AEP) genoemd. De prikkels bestaan
uit geluidspulsjes (clicks).

De responsies zijn in amplitude veel kleiner dan het achtergrond
signaal (EEG). Dit EEG signaal is echter bij benadering Gaus
sische ruis en heeft omdat DC-onderdrukking wordt gebruikt een
gemiddelde nul. De EP kan door middeling van vele individuele
responsies (sweeps), uit de ruis worden getild, omdat het niet
stimulus-gebonden spontane EEG-signaal dan uitmiddelt. Nadeel
hierbij is dat de hersenen niet tijd-invariant zijn, zodat het
aantal middelingen niet oneindig kan worden opgevoerd, omdat
zowel EP als EEG van eigenschappen kunnen veranderen. Inrniddels
zijn vele pogingen ondernomen om door middel van speciale filter
methoden de resultaten te verbeteren, maar een eenduidige
oplossing is nog niet gevonden.

Ais een EP-golfvorm is gemeten, dan is de verwachting dat deze
veranderingen zal gaan vertonen die in duidelijk verband staan
met de anesthesiediepte. Er wordt nu geprobeerd om uit de
metingen van evoked potentials tijdens operaties, sarnen met de
waarnemingen van een ervaren anesthesist, uit te zoeken of een
dergelijk verband bestaat en min of meer eenduidig is voor aIle
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patienten.

Het blijkt echter dat er naast de EEG-ruis verstoringen zlJn die
het bepalen van een goede EP verstoren, de zogenaamde artefac
ten. Deze artefacten kunnen het middelingsproces verstoren, en
geven dan een onbetrouwbare EP. Deze artefacten kunnen allerlei
oorzaken hebben, bijvoorbeeld:

1. Elektrische storingen ten gevolge van andere apparatuur.
2. Storingen ten gevolge van manipulaties aan de patient

tijdens de operatie, die beweging van de elektrodes tot
gevolg hebben.

3. Spieractiviteiten, bijvoorbeeld :

- Oogbewegingen
- Kaakbewegingen
- Nekspiercontractie

am het onderzoek naar de correlatie tussen anesthesiediepte en
de vorm van de evoked potentials zo goed mogelijk te doen, is het
wenselijk dat deze artefacten zoveel mogelijk worden bestreden.
Het doel van dit afstudeerwerk is de aard van de verstoringen te
onderzoeken, zodat ze gedetecteerd en zo mogelijk on-line
verwijderd kunnen worden.

Allereerst zal de probleemstelling duidelijk moeten worden
uitgewerkt. Er zal dieper worden ingegaan op de eigenschappen van
evoked potentials. Hoe zien deze signalen eruit en wat zijn de
eigenschappen? Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de
manier waarop de signalen worden gemeten, en de problemen die
zich hierbi j voordoen. Hierui t moet dan een strategie worden
opgesteld, die het mogelijk maakt de artefacten zo goed mogelijk
te bestrijden.

De term "evoked potentials" zal in dit verslag worden blijven
gebruikt omdat deze volledig is ingeburgerd in het medisch
technisch taalgebruik en er geen goed nederlands equivalent in
gebruik is.
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2. Auditieve Evoked Potentials

Zoals reeds vermeld, worden in het anesthesiediepte onderzoek
akoestische prikkels gebruikt om een evoked potential op te
wekken; deze evoked potentials heten dan ook auditieve evoked
potentials (AEP). In dit hoofdstuk zal geprobeerd worden inzicht
te geven in wat AEP nu precies zijn. Tevens wordt een overzicht
gegeven van de belangrijkste kenmerken van de AEP en van de
methodes die zijn ontwikkeld om de golfvormen zo goed mogelijk
uit de metingen te verkrijgen.

2.1 Algemeen.

Er is eigenlijk maar weinig bekend over de wijze waarop evoked
potentials precies ontstaan. In de hersenen spelen zich zeer
complexe processen af. De evoked potential is eigenlijk het
signaal dat aan de buitenkant gemeten kan worden ten gevolge van
processen die ontstaan door een zintuigprikkel. De auditieve
evoked potentials vormen een afspiegeling van de processen in de
hersenen na een akoestische prikkel. Deze prikkel wordt verwerkt
door de sensoren in het oor en via de auditieve zenuwbaan komt
de informatie in de hersenen om daar te worden verwerkt. Van de
weg van de gehoorgang naar de hersenen is in de evoked potential
iets terug te zien.

Ret is moeilijk om conclusies uit de vorm van de golven te
trekken. Vaak wordt aIleen naar veranderingen van de vorm
gekeken, bijvoorbeeld ten gevolge van een bepaalde ziekte, als
functie van leeftijd of geslacht of onder invloed van medicij
nen.

De akoestische prikkel kan een geluidspulsje zijn (click), of
bijvoorbeeld een toon. De prikkel wordt gegeven door middel van
een oortelefoontje. Er kan aan een oor worden gestimuleerd
(monoauraal), maar ook aan allebei (binauraal). Als aan een zijde
wordt gestimuleerd, wordt aan de andere vaak ruis (masking noise)
aangeboden, om zogenaamde "cross-stimulatie" te voorkomen. De
sterkte van de prikkels is van grote invloed op de golfvorm. Er
zijn verschillende methoden om de sterkte van een prikkel aan
te geven (Stohr, 1982). De eerste mogelijkheid is om de lucht
drukvariatie te relateren aan een bepaalde standaarddruk. Deze
standaarddruk is 2xI0~ pbar, wat nabij de menselijke gehoorgrens
ligt. Ret geluidsdruk-niveau SPL (in engels "sound pressure
level" SPL) wordt dan als voIgt bepaald:

P
SPL = 20 log (2xl0-4 ) dB ( 2 . 1 )

Een andere methode houdt rekening met het feit dat de gevoelig
heid van het oor niet voor elke frequentie gelijk is. Het getal
is een maat voor de subjectief ondervonden geluidssterkte, en
wordt uitgedrukt in dB RL ("hearing level"). Bij 1 kHz is 10 db
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SPL gelijk aan 10 dB HL, maar bijvoorbeeld bij 20 Hz is voor 10
dB HL een geluidsdruk van 73 dB nodig. Tenslotte wordt, vooral
bij gebruik van clicks, vaak gebruik gemaakt van de individuele
gehoorgrens, om een indruk te krijgen van de werkelijke prikkel
sterkte die aan de gehoorzenuwen wordt aangeboden. Men drukt de
sterkte dan uit in dB SL ("sensory level").

De signalen worden gemeten met elektrodes bij de be~de gehoor
gangen (met de naam A1 en A2) en een centrale elektrode bovenop
de schedel (Cz). Vaak gebruikt men de bipolaire meetmethode,
omdat een goed referentie-punt vanwege de vele storingen moeilijk
te vinden is. In dat geval is er nog een vierde elektrode die op
het voorhoofd wordt geplakt (Fpz). De evoked potentials worden
nu op de volgende manier gemeten

1. meting spanning CZ-Fpz.
2. meting spanning A1-Fpz.
3. meting spanning A2-Fpz.
4. Spanning uit 1 min de spanning uit 2 voor Cz-A1.
5. Spanning uit 1 min de spanning uit 3 voor Cz-A2.

Als monoauraal wordt gestimuleerd, noemt men de zijde van
stimulatie ipsilateraal, en de andere zijde contralateraal.

De responsies op een akoestische prikkel kunnen onderverdeeld
worden naar hun aard en tijd van optreden na de stimulus (Gibson,
1980). Er wordt gekeken naar optredende minima en maxima in de
golfvorm en gesproken over de latentie van een bepaald minimum
of maximum als het over het tijdsinterval tussen stimulus en het
optreden van dat minimum of maximum gaat. De volgende indeling
kan worden gemaakt:

1. Cochleo-microphonische Evoked Potentials,
latentie 0-2 ms; reflex van het slakkenhuis (cochlea) op
de stimulus. AIleen aan ipsilaterale kant aanwezig.

2. Brainstem Evoked Potentials (BAEP),
latentie 1-10 ms; reflex van de hersenstam (engels:
bra ins tern) .

3. Cortical Evoked Potentials,
reflex van de hersenschors, hierin de volgende onderver
deling :

- Middle Latency Evoked Potentials (MLEP), latentie 8-80
ms;

- Slow Cortical Potentials (SCP), latentie 50-400 ms;

4. Andere voor ons onderzoek minder belangrijke responsies,
waaronder :

- Sonomotor Potentials, spierreflexen van spiertjes bij het
oor; latentie ~ 15 ms.

- Frequency Following Response, responsie die op stimulus
lijkt; latentie ~ 6 ms
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De indeling van de belangrijkste golven is nog eens schematisch
weergegeven in figuur 2.1. Hierin staat ook de naamgeving voor
de verschillende extrema staan vermeld.

21 ,..,' 5ll IllD IlIlI10e
_5IN+--+--t-+-t-t+H---+--4.......-+--+--+----If-----I

1

Figllllr 2.1, Schematische voorstelJing de belangrijkste
extrema in AEP. (1) cochleo-microphonische en brainstem
componenten, (2) middle latency componenten, (3) slow
conical pO/elltials.

In het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van de middle laten
cy evoked potentials, waarbij dan automatisch ook de brainstem
componenten zullen worden meegenomen. In figuur 2. 2a is een
karakteristieke BAEP weergegeven met daarin de nummering volgens
Jewett van de verschillende extrema. In figuur 2. 2b is een
karakteristieke middle latency potential getekend, met daarin
de naamgeving voor de verschillende extrema.

Evoked potentials kennen o.a. de volgende toepassingen

1. Benadering van het hoorvermogen.
2. Diagnose-hulp bij afwijkingen op gehoor- of fysiologisch

gebied.
3. Bewaken van de functie van de gehoorzenuw bij neurofysio

logische operaties.

2.2 Het meten en verwerken van Evoked Potenti~ls.

Het grootste probleem bij het meten van evoked potentials is de
extreem lage signaal-ruis verhouding. Deze ligt in de orde van
-10 tot -20 dB, wat wil zeggen dat het signaal volledig verzonken
is in de EEG-ruis. Om toch tot een redelijke evoked potential te
komen zij n veel methoden ontwikkeld. De meest belangrijke hiervan
is middeling. Men kijkt niet naar een enkele respons, maar
bepaalt het gemiddelde van vele individuele responsies. Hierbij
wordt aangenomen dat, in de zeer korte periode dat gemeten wordt,
de eigenschappen van de ruis constant blijven. Deze aanname is
soms te grof, omdat zowel de ruis als de evoked potential in
eigenschappen varieren. Er zijn daarom allerlei methoden
ontwikkeld om hiermee rekening te houden. In de komende
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Figllllr 2.2, a) Braill.ltem Allditofl' EI'oked Potelltial (BAEP) (twee metillgel/ l'iuk IlU elkuur).
b) ll1iddle Latc'lIc\' Evoked POle~tial (MLEP).

paragrafen volgt een overzicht van de methoden die zijn ontwik
keld om tot een goede signaal-ruis verhouding te komen.

2.2.1 Conventionele Middeling.

De meest gebruikte methode om een evoked potential uit de ruis
te tillen is middeling. Stel het signaal x dat we meten bestaat
uit een E.P.-component x en een ruis component n. De stimuli
worden op equidistante tijdstippen aangeboden, met een interval
T. Bij het optreden van een stimulus wordt de invloed van de
vorige stimulus verwaarloosbaar verondersteld. Dan kan voor de
periode na stimulus i geschreven worden:

x; ( t) = s; ( t) + n; ( t ) , iT < t < (i+1)T (2 .2)

Als nu de volgende aannamen worden gemaakt:

1. s;(t-iT) = s(t) voor alle i.
(evoked potential-golfvorm tijd-invariant)

2. E(n;(t» = 0 voor alle i
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4. E [ n; ( t ) J = n; (t )
(ergodiciteit, tijd en ensemble gemiddelde mogen onderling
equivalent worden gesteld)

dan is:

1 N
x(t) - - L (x; (t-iT))

N i=O

1 N
s(t) + L (n;(t-iT))

N i=O
( 2 .3)

lim x(t)
N--=

s(t) (2.4)

Bij grote N levert dit de kleinste kwadraat-fout benadering van
de EP s (t). In het ideale geval verbetert de signaal-ruis
verhouding met de wortel van het aantal middelingen. De techniek
is erg eenvoudig en wordt algemeen toegepast. De techniek is
echter niet optimaal, vanwege het feit dat de ruis-eigenschappen
niet constant zijn. Ook het gewenste signaal varieert in zowel
amplitude als latenties.

2.2.2 Weighted averaging.

Bij de weighted averaging methode wordt tijdens het middelings
proces geprobeerd om individuele responsies (sweeps) waarbij veel
ruis optreedt, minder gewicht mee te geven dan sweeps met weinig
ruis. Op deze manier wordt een soort gewogen gemiddelde verkre
gen. Eerst werd geprobeerd deze methode te verwezenlijken d.m.v.
een automatic gain control amplifier (AGe). Het nadeel was dat
de amplitude-informatie volledig verloren ging en bovendien
werden flinke niet-lineariteiten gelntroduceerd.

Een alternatief werd voorgesteld door Hoke (1984 a). Hij ging uit
van het volgende model:

( 2 .5)

Hierin is n stationaire ruis met gemiddelde nul en c. een factor
die langzaa~ verandert, maar constant is gedurende e~n intersti
mulus-interval. De kleinste kwadraat-fout benadering voor s wordt
dan gegeven door:
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( 2 .6)

Hier in is 0 de standaard-deviatie van de ruis, en 8 is het. n
slgnaalvermogen. Deze formule is ook in recursieve vorm te geven
en ziet er dan als volgt uit:

s ' 1 = c
1
-2 X1 / ( c

1
-2 + 1/8)

(2.7)

S'
m

C -2 (x - s' )
m m m-1

S' +
m-1 m

2: (c .-2 + 1 / 8 )
. 1 JJ=

Het blijkt dat de weegfactoren een zeer hoge correlatie (0.966)
hebben met de maximale waarde van de samples tijdens een
sampleperiode, waardoor c· niet zelf hoeft te worden berekend.
Als in formule (2.7) de t~rm 1/8 verwaarloosd wordt vanwege het
grote aantal samples, dan kan c· worden vervangen door een waarde
die proportioneel is met c. 1 Uiteindelijk ontstaat dan een
algoritme dat een goede kle1inste kwadraten benadering van s
geeft. Als er inderdaad veel verandering is van het niveau van
de ruis kan deze methode uitkomst bieden. Latere studies
(Llitkenhoner, 1985) wezen inderdaad uit dat de methode aanzien
lijke verbetering in de signaal-ruisverhouding kan opleveren als
de variantie van de ruis verandert als functie van de tijd. De
methode moet echter met enige zorgvuldigheid worden toegepast,
omdat anders bij een constant ruisniveau de absolute amplitude
informatie verdwijnt. Dit effect kan echter worden gereduceerd
door de bepaling van de weegfactor van een sweep door meer
var iabelen te laten bel.nvloeden, met andere woorden door het
aantal vrijheidsgraden te vergroten.

2.2.3 Latentie Correctie Methodes.

Tot nu toe werd uitgegaan van de situatie van een constante
golfvorm s(t), echter in praktijk blijkt dat de latenties van de
verschillende extrema in de golfvorm van respons tot respons
nogal kunnen varieren.

Woody (1967) ging uit van het volgende model:

iT ( t ( (i+1)T. ( 2 . 8 )

waarin 1 een random tijd-variabele is. De golfvorrn in zijn geheel
varieerde in latentie. Zijn voorstel was om een filter te rnaken
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dat rekening houdt met deze latentie variatie. Bij deze methode
wordt een individuele respons gecorreleerd met een "template",
een model voor het signaal. Het maximum van deze correlatie dient
dan als maat voor de latentie. Deze procedure wordt bij elke
individuele respons herhaald, en daarna wordt een gemiddelde
bepaald van de verschoven golfvormen. Het resultaat wordt als
nieuw template gebruikt in een volgende iteratie. De hele methode
stopt als aan bepaalde convergent ie-criteria is voldaan.

McGillem en Aunon (1977) stelden de zogenaamde "latency corrected
averaging" voor, waarbij verschillende pieken in een individuele
respons een verschillende latentie kunnen hebben. Na een
zorgvuldige filtering van het signaal om zoveel mogelijk ruis
kwijt te raken, wordt een driehoekig referentie-signaal gecor
releerd met de individuele responsen om de ligging van de pieken
te bepalen. Van deze gegevens wordt een histogram gemaakt, en een
statistische procedure bepaalt de gebieden waarin pieken moeten
worden samengenomen. Een gemiddelde wordt dan bepaald door de in
de gevonden gebieden de individuele pieken sarnen te nemen.

Deze technieken worden echter tot nu toe aIleen gebruikt voor
Visual Evoked Potentials (deze ontstaan door het geven van
lichtprikkels zoals flitsen), waarbij een veel hogere signaal
ruis verhouding te verkrijgen is. De toepasbaarheid bij AEP moet
worden betwijfeld, omdat de signaal-ruisverhouding bij AEP zoveel
slechter is, dat de correlatie technieken die in beide methodes
gebruikt worden, waarschijnlijk onvoldoende resultaat zullen
opleveren.

2.2.4 Wiener filtering methodes.

Als een gemeten signaal bestaat uit een ruiscomponent net) en een
gewenst signaalcomponent set) waarvan de respectievelijke spectra
N(f) en S(f) a priori bekend zijn, zou een optimaal filter kunnen
worden ontworpen. De overdrachtsfunctie van een dergelijk filter
zou er als volgt kunnen uitzien:

S(f)
H(f) = N(f) + S(f) (2.9)

Dit wordt een zogenaamd Wiener-filter genoemd. Nog afgezien van
het feit of een dergelijk filter realiseerbaar is, zijn in het
algemeen deze spectra natuurlijk niet bekend.

Een methode die de "a posteriori Wiener filtering" wordt genoemd,
maakt gebruik van benaderingen van de spectra N(f) en S(f). Deze
benaderingen worden bepaald uit het ensemble van individuele
responsies. Onder andere de Weerd (1981 a) geeft een methode om
deze te berekenen. De filtermethode wordt dan gebruikt bovenop
de conventionele middeling. Het ensemble-gemiddelde wordt dan
gefilterd met een filter waarvan formule (2.10) de overdrachts
functie weergeeft:
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(2.10)

Hierin is N het aantal middelingen, «1>55 het benaderde signaal
spectrum, en <l>nn het benaderde ruisspectrum.

Volgens de Weerd (1984 a) is er met de gangbare definitie van de
kleinste kwadraten afwijking, theoretisch geen verbetering boven
conventionele middeling mogelijk. Maar er zijn meer manieren om
naar het probleem te kijken. Stel dat we het gemiddelde signaal
x k bepalen:

1 N
L n' k• 1

N l=l
k=1,2, ,k ( 2 . 11)

Deze middeling geeft een minimale f k waarvoor geldt:

q 2
k

k=1,2, ,k (2.12)
N

Dit is een puntsgewijze benadering. In tegenstelling hiermee kan
gekeken worden naar de totale signaalvorm. Hierbij gaat het dan
om minimaliseren van ~ waarvoor geldt:

K
() =E{ l: (s\ - Sk)2}

k=l
( 2 . 13)

Hierin is S'k de benaderde curve en Sk het gewenste signaal. In
het licht van deze laatste multidimensionale benaderingsmethode
is er met de a posteriori Wiener filtering wel voordeel te
behalen boven conventionele middeling. Inderdaad zijn er
situaties te bedenken waar dit filter betere resultaten geeft.
Maar het filter blijkt in het gebruik voor evoked potentials geen
noemenswaardige verbetering te geven (de Weerd (1981 a), Carlton
(1980)). Volgens de Weerd komt dit omdat deze methode een tijd
invariant filter gebruikt terwijl de signaalvorm transient en dus
tijdvariant is.

De Weerd (1981 a) ontwikkelde een tijdvariante generalisatie op
de a posteriori Wiener filtering, de zogenaamde "a posteriori
time-varying filtering". Het ensemblegemiddelde wordt dan
gefilterd met een filter dat een overdrachtsfunctie heeft die
zowel van de tijd als de frequentie afhangt.

G(t,f)
<I> 55 ( t , f )

(2.14)
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De realisatie van een dergelijk filter is niet erg doorzichtig.
Het komt er op neer dat het ensemble-gemiddelde door een aantal
bandfilters wordt geleid, waarvan de bandbreedte even redig is met
de centrumfrequentie. Op deze manier zorgen de lage frequentie
bandfilters (goede spectrale, maar lage tijdsresolutie) voor een
goede frequentiebeschrijving van het vermogen van de langzame EP
componenten van lange duur; de bandfilters met hoge centrumfre
quentie (slechte spectrale, maar hoge tijdsresolutie) zorgen voor
een goede tijdslocalisatie van de snelle EP componenten van korte
duur. Het energiespectrum van de uitgangen van de bandfilters
wordt gebruikt am een weegfunctie te bepalen. Elke uitgang wordt
nu vermenigvuldigd met een aparte weegfunctie, waarna alle
signalen worden opgeteld am tot de benadering van het gewenste
signaal te komen.

Vanwege het tijd-variante gedrag van deze methode is de Weerd
er in geslaagd am een betere signaaljruisverhouding tot stand te
brengen als met conventionele middeling alleen. Het is natuurlijk
oak mogelijk dezelfde signaaljruisverhouding te houden, en het
aantal benodigde middelingen te reduceren. De methode lijkt goede
resultaten te kunnen opleveren al levert dit een hoeveelheid
extra rekentijd op. De invloed hiervan wordt echter kleiner,
naarmate het aantal middelingen grater is (de Weerd, 1981 b). De
praktische toepassingen moeten dan oak nag verder worden
onderzocht.

2.2.5 Tijd en intensiteit-afhankelijke laag-doorlaat filtering.

Een meer eenvoudige vorm van tijd-variant filteren wordt
voorgesteld door Hoke (1984 b). Het ensemble-gemiddelde wordt in
255 overlappende interval len verdeeld, door middel van Hamming
windows. Van deze stukjes wordt een Fast Fourier Transform (FFT)
berekend, waaruit door middel van een statistische procedure de
instelling van een achtste orde, nul-fase, Butterworth filter
wordt bepaald. Na filtering worden de afzonderlijke delen weer
opgeteld. Bij de toepassing op BAEP-metingen lijkt de methode een
zichtbare verbetering op te leveren.

2.2.6 Adaptieve filtering.

Bij adaptieve filtering wordt vaak gebruik gemaakt van een extra
kanaal, dat een benadering van de ruis moet geven. Dit kanaal
wordt dan gebruikt am adaptief de ruis verwijderen. Boston (1985)
concludeerde dat deze methode effect heeft, als de ruiscomponent
voornamelijk uit elektrische interferentie bestond. Thakor (1985)
concludeerde dat met zijn adaptieve methode minder middelingen
nodig zijn am tot een goed resultaat te komen.

2.2.7 Analoge en Digitale Filtering.

Bij laagdoorlaat-, hoogdoorlaat- of bandfiltering wordt gebruik
gemaakt van het feit dat ruis een andere frequentie inhoud kan
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hebben als het gewenste signaal. Het gedeelte van de frequen
tieband waar geen noemenswaardig signaalvermogen zit, kan worden
weggefilterd.

Bij analoge filtering kan echter het probleem van fasevervorming
ontstaan. Vooral als de orde van het filter hoog is, kan deze
vervorming grote vormen aannemen. Als de plaats van bepaalde
extrema in een golfvorm van belang is, kan fasedistorsie voor een
vertekend beeld zorgen.

De digitale filtering heeft grote voordelen. Enerzijds omdat
hiermee ook niet-causale f il ters te realiseren zij n (samples
opslaan), anderzijds omdat door middel van onder andere de finite
impuls response filters een fase-vrij filter ontworpen kan
worden. Een nadeel vormt de rekentijd die het digitale filteren
met zich meebrengt. Voor een grote s~ij~heid in de overgangsband
moet zeer grote f ilters worden georuikt. Het belang van de
rekentijd hangt echter van de toepassing en van de apparatuur af.

Bij het meten van aIleen de middle latency componenten, kan
bijvoorbeeld de hoge kant van de frequentieband wat meer worden
weg gefilterd, omdat deze componenten over het algemeen vrij
laag-frequent zijn. Als zowel de BAEP als de MLEP van belang
zijn, wordt het moeilijker om te filteren. Kraus (1987) heeft
onderzocht dat de extrema van de MLEP beter te detecteren zijn
als gebruik wordt gemaakt van een hoogdoorlaat-frequentie van 15
Hz. Er moet echter op worden gelet dat met de ruis niet teveel
signaalvermogen wordt weggegooid.

2.3 AEP in het Anesthesiediepte-onderzoek.

De auditieve evoked potentials bevatten informatie over zeer
gecompliceerde processen van de hersenen. Het is de vraag of men
er ooit in slaagt de optredende verschijnselen volledig te
verklaren. In het onderzoek naar de invloed van de anesthesie op
de vorm of amplitude van de EP is het echter voldoende om te
weten dat veranderingen optreden, en niet wat de exacte oorzaak
daarvan is. Dat de golfvormen veranderen blijkt duidelijk uit
metingen. Veel moeilijker om aan te tonen is dat dergelijke
veranderingen min of meer eenduidig en reproduceerbaar zijn. Pas
dan kan een dergelijk effect worden gebruikt om een anesthesie
diepte-schatting te geven.

In het kader van het servo-anesthesie project wordt nu volop
gewerkt om de correlatie tussen anesthesiediepte en de evoked
potentials te onderzoeken. In dit verband worden metingen
verricht vlak voor en tijdens operaties. De metingen voor de
operatie (pre-operatief) moeten als vergelijking dienen voor de
metingen tijdens de operatie (per-operatief). De eventuele
veranderingen in de meting worden naast de bevindingen van de
anesthesist gelegd, om te kijken of een dergelijke correlatie
bestaat. Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op de metingen
die in het ziekenhuis zijn verricht.
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2.4 Artefacten in Evoked Potential Metingen.

In dit hoofdstuk is gesproken over de manier waarop evoked
potentials worden gemeten en verwerkt. Er is nog niet gesproken
over de ongewenste storingen tijdens de meting, die foutsignalen
oftewel artefacten, tot gevolg hebben. In het anesthesiediepte
onderzoek is het van groot belang dat de gemeten signalen zo
betrouwbaar mogelijk zijn, en de artefacten dienen dus goed te
worden bestreden. Het volgende hoofdstuk behandelt, zoals gezegd,
de metingen aan de patienten. Hierin zal ook duidelijker worden
hoe artefacten ontstaan. In hoofdstuk 4 zal beschreven worden
welke methodes zullen worden gebruikt om de artefacten te
bestrijden.
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3. De metingen in de operatiekamer.

Een belangr i j k gedeel te van het anesthesiediepte-onderzoek vormen
de metingen van evoked potentials tijdens operaties. Het zijn ook
deze metingen die gebruikt worden voor het artefact-onderzoek. Di t
hoofdstuk vormt een beschrijving de opzet en de uitvoering van
deze metingen.

3.1 Opzet van de metingen.

Zoals eerder vermeld wordt geprobeerd de anesthesiediepte te
bepalen met behulp van evoked potentials. Er worden twee soorten
metingen gedaan.

1. Het meten van gewone evoked potentials. De patient wordt
gestimuleerd met geluidsklikjes met een constant intersti
mulus-interval. Dit interval wordt zodanig gekozen, dat kan
worden verondersteld, dat de individuele responsies elkaar
niet (noemenswaardig) overlappen. De klikjes dienen als
trigger voor het middelingsproces.

2. De zogenaamde niet-lineaire analyse (NLA). De klikjes
worden op (pseudo-) random interval len aangeboden. De
tijdstippen zijn Poisson verdeeld. Op deze manier kunnen
klikjes elkaar ook snel opvolgen, zodat de responsies weI
kunnen overlappen. In een lineair systeem zou dit leiden
tot een superpositie van individuele responsies, echter de
hersenen vertonen flinke niet-lineaire effecten. Naarmate
de tijdstippen van twee afzonderlijke klikjes elkaar
naderen, wordt de responsie op het tweede steeds meer
onderdrukt. Intultief is dat weI aan te voelen, want als
twee klikjes steeds sneller op elkaar volgen, dan is het
op een bepaald moment niet meer mogelijk de individuele
klikjes van elkaar te onderscheiden. Het in rekening
brengen van deze niet-lineariteiten geeft misschien extra
informatie over de anesthesiediepte. Op de achtergronden
van de methode wordt hier niet verder ingegaan.

In het onderzoek wordt gezocht naar veranderingen in de gewone
evoked potential en het niet-lineaire geanalyseerde EEG ten
gevolge van de anesthesie. Als referentie worden er eerst v66r
de operatie metingen verricht (preoperatief), wanneer de patient
nog volledig bij bewustzijn is. Verder worden er gedurende de
hele operatie metingen verricht (peroperatief). Als de diepte van
de anesthesie groter wordt, worden veranderingen verwacht in deze
metingen. Bij de niet-lineaire analyse zou bijvoorbeeld de
onderdrukking van responsies ten gevolge van een eerdere klik,
al bij grotere interstimulus-intervallen plaats kunnen vinden.
Van een gewone EP is de vorm redelijk goed bekend, zodat naar
verander ingen in b. v. latenties en amplitudes kan worden gekeken.

De eventuele veranderingen (in NLA-EP of EP), worden vergeleken
met de bevindingen van de anesthesist, die tijdens de operatie
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op zeer regelmatige tijdstippen zijn schatting van de anesthesie
diepte geeft. Ais er een correlatie bestaat tussen de waargenomen
veranderingen en deze schatting van de anesthesiediepte, dan zou
dat de basis zijn voor een methode om de anesthesiediepte te
meten.

3.2 Uitvoering van de metingen.

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van het verloop
van de metingen in de operatiekamer. Eerst wordt de gebruikte
apparatuur en meetopstelling toegelicht, waarna wordt ingegaan
op de pre- en peroperatieve metingen.

3.2.1 De meetopstelling.

Er wordt voor de directe metingen aan de patient gebruik gemaakt
van bestaande apparatuur. Voor het toedienen van de auditieve
prikkels en het versterken van de EEG-signalen wordt gebruik
gemaakt van een Nicolet Pathfinder I I systeem. Dit is een
apparaat dat speciaal is gemaakt voor het meten, weergeven en
opslaan van evoked potentials. De versterkte signalen worden
echter doorgegeven aan een voor dit project ontwikkeld systeem,
gelmplementeerd op een IBM AT, dat deze signalen opslaat. Dit
systeem zorgt ook voor de besturing van de prikkeltoediening.

Om achteraf een goed beeld te kunnen krijgen van het verloop van
de operatie, worden de fysiologische signalen die tijdens de
ingreep worden bewaakt, via de patientenmonitoren door een tweede
systeem bemonsterd en opgeslagen. Dit Event Recording en Data
Acquisitie systeem (ERDA) is ook gelmplementeerd op een IBM AT
en biedt ook de mogelijkheid om aIle relevante gegevens die niet
automatisch kunnen worden gemeten, met de hand in te voeren.

De meetopstelling staat in figuur 3.1 schematisch weergegeven.

De klikjes worden aangeboden via kleine oortelefoontjes en hebben
een intensiteit van 75 dB SPL. Het rechter oor wordt gestimuleerd
en het linker oor krijgt ruis aangeboden met een intensiteit van
15 dB onder het stimulus niveau. Dit laatste dient om zogenaamde
"cross-stimulatie" te voorkomen.

Een gewone EP wordt gemeten met een inter-stimulus interval van
90 ms, terwijl ongeveer 1000 klikjes per meting worden aange
boden. Er wordt 60 ms ruwe EEG gemeten na de stimulus. Het ruwe
EEG wordt 12 bits gesampled met een samplefrequentie van 5 kHz.
Een EP-sweep bestaat dus uit 300 samples (60ms x 5kHz) en de
amplitude kan varieren tussen de -2048 en 2048 (12 bits samp
ling) .

Bij de niet-lineaire analyse worden zoals gezegd random inter
stimulus interval len gebruikt met een gemiddelde frequentie van
100 per seconde. Gedurende een meting worden 10000 stimuli
aangeboden (duur meting: 1 minuut en 40 seconden). Ook hier een
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FigllllT 3.1. Schemat ische schets van hel meetsysleem.

samplefrequentie van 5 kHz.

3.2.2 De pre-operatieve metingen.

De patient komt ongeveer een half uur voor de operatie op de
verkoever-kamer, en is dan nog volledig bij bewustzijn, al is
een pre-operatieve medicatie toegediend. Er worden 4 elektrodes
geplakt: centraal (Cz), op het voorhoofd (FPz) en voor beide
gehoorgangen (pre-auriculair, A1 en A2). Op de pathfinder worden
de electrodeimpedanties gecontroleerd. Als ze te hoog zijn, wordt
de hoofdhuid nog wat gekrabt en wordt extra elektrodepasta tussen
de hoofdhuid en de elektrodes gespoten. Na het aanbrengen van de
oordopjes die de geluidsprikkels over moeten brengen, worden drie
metingen gedaan:

1. Een gewone EP op de pathfinder.
Deze dient ter controle. De pathfinder voert direct een
middelingsproces uit, zodat de resultaten direct kunnen
worden beoordeeld. Er wordt gekeken of de vorrn van de curve
op een EP lijkt. Er wordt bij de ipsilaterale kant
bijvoorbeeld gekeken naar de aanwezigheid van de cochleo
microphonische respons (zie paragraaf 2.1), die aangeeft
dat de prikkel werkelijk is doorgekomen. Er kan aan de hand
van deze curves ook een oordeel gegeven worden over de
kwali tei t van de pre-operatieve metingen met betrekking tot
het ruisniveau en de mate van storende invloeden.

2. Een gewone EP via het NLA systeem.
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De prikkelsturing gebeurt nu via het NLA-systeem en de ruwe
(versterkte) EEG-data wordt opgeslagen voor latere
verwerking.

3. Een niet-lineaire analyse meting via het NLA systeem.

In deze tijd voor de operatie worden ook aIle relevante patien
ten-gegevens ingevoerd, zoals leeftijd, lengte e.d., maar ook
eventuele van belang zijnde ziektes of medicijngebruik.

3.3.3 De per-operatieve rnetingen.

Tijdens de operatie wordt ongeveer om de 10 minuten een EP en een
NLA meting verricht. Ongeveer een keer per 15 a 20 minuten wordt
op de pathfinder een EP curve gemaakt, die net als bij de pre
operatieve dient als controle van het meetsysteem en eventuele
storende invloeden.

Via het ERDA-systeem worden de volgende signalen (afkomstig van
de patienten-monitoren) geregistreerd:

1. Hartritme.
2. Bloeddruksignalen (systolische druk. diastolische druk,

gemiddelde druk).
3. Signalen van de capnograaf (expiratoire CO2 concentratie,

ademfrequentie).
4. Signal en van de ventilator (respiratoire flow, respiratoire

druk, minuutvolume).

Handmatig worden een aantal andere belangrijke gegevens in
gevoerd:

1. Belangrijke operatieve handelingen, zoals intubatie,
incisie, diathermie (elektrisch snijden van weefsel en/of
stelpen van bloedingen).

2. Gegevens van de anesthesist:

- Toedienen van anesthetica.
- Schatting anesthesiediepte (± om de 10 minuten). De

anesthesist gebruikt daarvoor de volgende indeling:

1: Patient wakker.
2: Gesedeerd, maar met respons op het roepen van de naam.
3: In slaap, zowel motorische en autonome responsen

aanwezig.
4: In slaap, aIleen autonome responsen aanwezig.
5: In slaap, geen responsen aanwezig.

3. Andere, voor de metingen belangrijke
bijvoorbeeld het manoeuvreren van de
elektrode-impedanties, enzovoort.

gegevens, zoals
patient, slechte

De voor het anesthesiediepte-onderzoek belangrijke momenten zijn
de veranderingen in de diepte van de slaap. Een voorbeeld van een
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dergelijke periode is na het beeindigen van de operatie, wanneer
de patient langzaam weer bi j komt. In die per iode worden nog
frequenter metingen verricht.
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4. Onderzoek naar een methode voor artefactdetectie en onderdruk
king.

In dit hoofdstuk wordt geprobeerd een methode van aanpak te
vinden om artefacten effectief te bestrijden. Met artefacten
worden in dit verband alle signalen bedoeld, die niet tot het
achtergrond EEG of de EP behoren. Artefacten zorgen voor
verstoring van het middelingsproces omdat dat ze niet al tijd
voldoende uitmiddelen. De eigenschappen van de artefacten moeten
worden onderzocht, zodat ze gedetecteerd en zo mogelijk verwij
derd kunnen worden.

4.1 Artefactdetectie.

In het algemeen gaat het bij artefactdetectie om het detecteren
van afwijkingen in het gemeten signaal, die de gewenste signalen
verstoren. Dit kan op een aantal manieren gebeuren.

50ms wordt gebruik gemaakt van een model van het te verwachten
signaal. Er is dan een soort voorbeeldsignaal, waarvan het
gemeten signaal niet al te veel mag afwijken. Op punten waar wel
een significante afwijking optreedt, moet dan wel een artefact
zijn opgetreden. Een voorbeeld hiervan is het bloeddruk-signaal.

In andere gevallen kan het te verwachten signaal niet zo
duidelijk omschreven worden en moet worden uitgegaan van andere
criteria. Een andere mogelijkheid is om van de mogelijke
artefacten zoveel als mogelijk te weten te komen, en de eigen
schappen ervan, in bijvoorbeeld tijd- of frequentie domein, te
vergelijken met die van het te verwachten signaal. Verschillen
tussen deze eigenschappen geven dan de mogelijkheden voor
detectie. In dit onderzoek speelt echter een ander aspect mee.
Er kan namelijk niet voortdurend beschikt worden over een
betrouwbaar EP-signaal. Omdat een redelijke benadering voor dit
signaal pas ontstaat na een middelingsproces, zou een artefactde
tectie-algoritme, dat gebruik maakt van een model van een EP,
pas na het middelen kunnen worden gebruikt. Dit is natuurlijk erg
laat, omdat dan de artefacten het middelingsproces al behoorlijk
kunnen hebben beYnvloed. Ret is daarom beter om elke sweep te
beoordelen op de aanwezigheid van artefacten. Een sweep bestaat
uit EEG, de EP en eventueel artefacten. Om een sweep goed te
kunnen beoordelen, moet in ieder geval bekend zijn wat de
eigenschappen zijn van de "goede" signalen, het EEG en de EP.
Daarnaast is kennis over de oorzaak en de eigenschappen van de
artefacten gewenst. Om de artefacten te kunnen detecteren, moeten
ze bepaalde eigenschappen bezitten, die bij het EEG en de EP niet
of in andere mate aanwezig zijn.

4.1.1 Eigenschappen van het EEG.

De uiterlijke eigenschappen van het EEG zlJn dus van belang voor
de identificatie van artefacten. In [Metingen in de geneeskunde
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1] staan de belangrijkste zaken opgesomd en hieronder worden ze
samengevat.

1. Het EEG is een stochastisch signaal, een ruis, met een
frequentie-inhoud liggend tussen 0 en ongeveer 60 Hz. Ook
hogere frequenties komen voor, maar de amplitude daarvan
is aanmerkelijk kleiner. Verreweg het grootste deel van het
signaalvermogen zit in deze lagere frequenties.

2. De ruis is niet wit. Bepaalde frequenties zijn sterker
vertegenwoordigd dan anderen. Het vermogens-spectrum van
het EEG vertoont een maximum. Dit maximum wordt de
dominante frequentie genoemd en al naar gelang de positie
van deze dominante frequentie in de band, kent men aan het
EEG een bepaald ritme toe.

o - 4 Hz o-ritme (delta).

4 8 Hz *-ritme (theta). e
8 -14 Hz

14-60 Hz

a-ritme (alpha).

p-ritme (beta).

3. De amplitude van het EEG-signaal is ruwweg omgekeerd
evenredig met de dominante frequentie en varieert tussen
20 en 100 ~V (ook afhankelijk van patient en meetmethode).

4. De frequentie stijgt met de geestelijke activiteit. Hiermee
daalt dus ook de amplitude (zie punt 3). Dit kan verklaard
worden door toenemende de-synchronisatie van neuronen
activi teit. Elke neuron gaat in toenemende mate voor
zichzelf werken. Dit resulteert in afname van de coheren
tie, leidend tot een stijging van de frequentie en, door
sterker uitmiddelen, een daling van de amplitude. Tijdens
slaap doet zich een typisch verschijnsel voor. Er verschij
nen korte golftreintjes met een frequentie tussen 12 en 14
Hz. Deze golftreintjes worden de zogenaamde alpha-spindels
genoemd.
De verschillende ritmes treden dus op, afhankelijk van de
mate van geestelijke inspanning:

f.> /I..-ritme Bij geestelijke inspanning of gerichte aandacht.

0\ ~-ritme Bij rust (gesloten ogen) .

e ~-ritme In slaap (soms met a-spindels).
r
0 ~-ritme In zeer diepe slaap.

De indeling zo als boven beschreven, moet weI met voorzichtigheid
worden gehanteerd. Over het EEG-signaal zijn nag veel onduide
lijkheden, en algemene regels die voor ieder persoon gelden zijn
nauwelijks te geven. Verder zijn er allerlei factoren die van
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invloed op het EEG zijn, bijvoorbeeld de toediening van anesthe
tica.

4.1.2 Eigenschappen van de evoked potential.

Over de auditieve evoked potential is al veel gezegd in paragraaf
2.1, alleen is over amplitudes en frequentie-inhoud nog niet
uitgebreid gesproken.

Zoals eerder gezegd, wordt alleen gekeken naar de BAEP- en MLEP
componenten. Ruwweg gezegd bevatten deze componenten informatie
tot ongeveer 2200 Hz. Er moet echter onderscheid gemaakt worden
tussen de BAEP en de MLEP.

- De BAEP heeft frequenties tussen de 0 en 2200 HZ. Het
belangrijkste deel van het vermogen ligt tussen de 0 en 1400
Hz (Kamath 1987). Ook hierin is nog een onderverdeling aan
te brengen. Levine (1982) liet zien dat er een laagfrequente
component kon worden uitgefilterd (bandfilter 10-160 Hz),
en dat alle Jewett-pieken (I-VII) nog aanwezig zijn bij een
bandfilter van 360-1630 Hz.

- De MLEP heeft een vermogensspectrum dat voornamelijk laag
frequent is. Het overgrote gedeelte van het signaalvermogen
ligt beneden de 100 Hz.

In amplitude is de EP veel kleiner dan het achtergrond-EEG.
Afhankelijk van patient, meetmethode en stimulus is de amplitude
in de orde van 0.5 ~V. Zoals al te zien was in figuur 2.1, is
de amplitude van de karakteristieke pieken in de MLEP-componenten
gemiddeld iets groter als bij de BAEP.

4.1.3 De artefacten.

Uit de metingen aan de patienten komt naar voren dat de belang
rijkste artefacten de volgende oorzaak hebben:

1. Spierartefacten. Als de patient niet onder narcose is
(bijvoorbeeld bij de pre-operatieve metingen), kunnen de
metingen worden verstoord door spieractiviteit. De
elektrische activiteit van een samentrekkende spier (EMG),
met name van de nekspieren, interfereert met het EEG en de
EP. Ook tijdens de operatie kan zoiets voorkomen, als de
spierverslappende middelen uitgewerkt beginnen te raken,
of als de toegediende dosis niet helemaal toereikend is.
Bij opnamen van EEG kunnen spierartefacten met goed
gedimensioneerde (analoge) laagdoorlaatfilters redelijk
worden geelimineerd (Barlow, 1984). Een afsnijfrequentie
van 12.5 Hz bleek goed te voldoen. Ives (1988) gebruikt
switched-capacitor filters voor dit zelfde doel. De
afsnijfrequentie kon worden gevarieerd tussen 10 en 70 Hz.
Deze manier van artefactverwijdering kan echter in het
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geval van EP-meting niet worden toegepast, omdat teveel EP
informatie wordt weggefilterd.

2. Bewegingsartefacten. Als de patient beweegt, of als met de
patient wordt gemanoeuvreerd, geeft dit artefacten, vanwege
beweging van de elektroden op de hoofdhuid.

3. Storingen van apparatuur. De op de operatiekamer gebruikte
apparatuur kan ook veel storingen geven op de"metingen.
Bekende voorbeelden zijn:

- 50 Rz interferentie.
- diathermie-apparatuur.

4. Spikes. De gebruikte meetapparatuur in het ziekenhuis bleek
niet helemaal perfect te werken. Er worden twee kanalen
gesampled (ipsi- en contralaterale meting) en de AD
converter geeft aan het sample een bit mee dat aangeeft tot
welk kanaal het sample behoort. Doordat het systeem aan de
grenzen van de specificaties werkt, is de timing van de
digitale schakeling erg kritisch en gaat het een enkele
keer fout. Ret sample wordt dan aan een verkeerd kanaal
toegewezen. Een dergelijk sample kan dan aanleiding geven
tot een spike in een sweep, omdat een sample plotseling een
sterk afwijkende waarde krijgt.

4.1.4 Detectie-methoden.

Zoals uit de vorige paragrafen blijkt, kan de amplitude van het
EEG weI factor 100 groter zijn als de amplitude van de EP. Omdat
het EEG veel smalbandiger is dan de EP, lijkt het aantrekkelijk
om het gemeten signaal eerst door een hoogdoorlaat-filter te
voeren, opdat de signaal-ruis verhouding verbeterd. Hiermee moet
erg worden opgepast, omdat ook bij de EP het grootste deel van
het vermogen in de lagere frequenties zit, vooral als naar de
MLEP-componenten wordt gekeken. Ret EEG blijft waarschijnlijk
toch verreweg de grootste factor. Een "goede" sweep wordt dus
voornamelijk bepaald door het spontane EEG. Om artefacten in een
sweep te kunnen onderscheiden, moeten de eigenschappen op sommige
punten dus zichtbaar verschillen van die van het EEG.

Welke grootheden kunnen gebruikt worden om de eventuele verschil
len in eigenschappen tussen artefacten en EEG zichtbaar te maken.
Bij een ruisachtig signaal als het EEG zijn de meest voor de hand
liggende grootheden: amplitude en frequentieinhoud.

Amplitude: Ret is mogelijk dat artefacten aanleiding geven tot
afwijkende amplitudes. Deze methode wordt vakergebruikt bij
het meten van EP's en EEG (Levine 1982, scherg 1'82). Op het
moment dat de amplitude van het signaal hoger; is dan op
fysiologische gronden verwacht mag worden, wordt aangenomen
dat van een artefact sprake is. Ook de Pathfinder maakt van
dit gegeven gebruik, en stopt de middeling gedurende periodes
waarin te hoge amplitudes voorkomen. Bovendien vallen
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abnormale amplitudes te verwachten tijdens de diathermie. Bij
sornrnige soorten van diathermie (het bestaat uit verschillende
processen) schakelt namelijk de Pathfinder de versterkers uit,
zodat het signaal volkomen wegvalt.

Frequentieinhoud: Een manier om sweeps op afwijkende frequen
ties te controleren, is te kij ken naar de grootte van de
hellingen in de sweep. Met helling wordt bedoeld het verschil
in waarde tussen twee opeenvolgende samples. Een helling in
een sweep wordt echter niet aIleen door de frequentie bepaald.
In een laagfrequent signaal met een zeer grote amplitude
kunnen ook grote hellingen voorkomen. Levine (1982) gebruikte
dit gegeven om spike-achtige spierartefacten te detecteren.
Ook Scherg (1982) maakte bij metingen van AEP gebruik van een
helling-criterium om spierartefacten te detecteren. De eerder
besproken spikes, veroorzaakt door hardware-problemen in het
meetsysteem, zijn waarschijnlijk ook te detecteren door
gebruik te maken van een helling-criterium.

Ret detecteren van artefacten aan de hand van afwijkende amplitu
des of hellingen roept de vraag op wat als "norrnaal" mag worden
beschouwd. Ret EEG is een stochastisch signaal en de grootheden
helling en amplitude kunnen worden gezien als stochastische
grootheden met een bepaalde verdeling. Stel bijvoorbeeld dat de
hellingen in een sweep in een storingsvrije meting een normale
verdeling hebben, met een gemiddelde en een standaarddeviatie
o (zie fig. 4.1.a). Als er artefacten optreden die sterk afwij
kende hellingen tot gevolg hebben, dan moet dat zichtbaar worden
in de verdeling van de hellingen. Die verdeling zou er bijvoor
beeld uit kunnen zien als fig. 4.1.b. De zijlobben in de curven
laten zien dat er iets bijzonders aan de hand is. Als een bepaald
artefact geen noemenswaardige verandering geeft in de verdeling
van een bepaalde grootheid, dan is die grootheid niet bruikbaar
als detectiemiddel voor een dergelijk artefact .
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Figuur 4.1.0, Normool-verdeling. Figuur 4.1.b, Verdeling l'ersloord door ar
tefacten.
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Verdelingen van verschillende grootheden kunnen verkregen worden
uit de meetdata. Van interessante grootheden kunnen histogrammen
worden gemaakt. Door nu van goede (weinig artefacten) en slechte
metingen (veel artefacten) histogramrnen te maken, kan misschien
inzicht worden verkregen in wat als "normaal" en wat als
"abnormaal" moet worden beschouwd. Natuurlijk moet dan eerst een
antwoord worden gevonden op de vraag: wat is een goede en wat is
slechte meting? Hierop wordt in paragraaf 4.3 verder ingegaan.

4.2 Artefactverwijdering.

Op het moment dat een artefact gedetecteerd wordt, moet met dat
gegeven nog iets worden gedaan. Op de Pathfinder wordt een sweep
waarin een artefact wordt gedetecteerd (te hoge amplitude),
uitgesloten van het middelingsproces. Dit is de meest voor de
hand liggende oplossing. Er zou nog overwogen kunnen worden om
alleen die punten van de sweep weg te gooien, die als artefact
zijn aangemerkt. Er moet dan van elk punt van het gemiddelde
signaal worden onthouden hoeveel samples ervoor zijn gebruikt.
Afgezien van het feit dat deze methode een stuk moeilijker te
implementeren en minder overzichtelijk is, is het niet zeker dat
de methode tot betere resul taten leidt. Het is wel waar dat
minder samples worden weggegooid, maar de vraag is of een sweep
verder wel te vertrouwen is als op een of meerdere punten
artefacten zijn gedetecteerd. Anders geformuleerd: hoeveel
samples uit de sweep zijn onbetrouwbaar, bij een gedetcteerd
artefact. Omdat het in principe minder erg is ten onrechte een
sweep weg te gooien dan ten onrechte er een mee te nemen, lijkt
het beter om bij een gedetecteerde onrechtmatigheid de sweep weg
te gooien. Achteraf moet natuurlijk wel bekeken worden of het
percentage geweigerde sweeps aanvaardbaar is, gemeten naar de
kwaliteit van de meting. Bij een goede meting moet de methode
weinig sweeps weigeren, anders is er iets mise

Een uitzondering wordt gemaakt voor de spikes (zie paragraaf
4.1.3) . De door de hardware veroorzaakte spikes zijn van een
zeer korte duur (een sample). Deze storingen hebben een beperkte
lengte. De sweep zou kunnen worden hersteld, door op de plaats
van de spike de "echte" waarde te benaderen door lineair te
interpoleren tussen de samplewaarde direct voor en direct na de
spike. Op deze manier onstaat een samplewaarde die waarschijn
lijk veel dichter bij de oorspronkelijke waarde ligt.

4.3 Kwaliteitsbeoordeling van evoked potentials.

Kwaliteitsbeoordeling van het resultaat van het middelingsproces
is om meerdere redenen belangrijk.

1. Bij een goede meting zijn in pricipe weinig (ernstige)
artefacten opgetreden. Bij het onderzoeken van histogramrnen
is het zinvol te weten of bij de betreffende meting veel
of weinig artefacten zijn opgetreden.
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2. Ais de artefactdetectie- en verwijderingsalgorithmen zlJn
ontwikkeld, wordt geprobeerd de verbetering af te lezen aan
de kwaliteit van de curve.

Het is niet eenvoudig om een curve te beoordelen op betrouwbaar
heid. De grote variabiliteit in mogelijke vormen en amplitudes
is hier de voornaamste oorzaak van. Allereerst moet worden
gekeken of de curve inderdaad de kenmerken van een EP heeft. Zijn
de karakteristieke golfvormen van BAEP en MLEP aanwezig? De MLEP
componenten blijken bij de anesthesie aan behoorlijke veranderin
gen onderhevig te zijn. Enige voorzichtigheid is hier weI
geboden. De BAEP-componenenten blijken moeilijk te verstoren en
blijven vaak goed zichtbaar aanwezig. In de audiologie wordt vaak
gekeken of de cochleo-microphonische responsie (reactie van
slakkenhuis) aanwezig is in de ipsilaterale meting. Dit is een
rechtstreeks controle of de prikkel weI is doorgekomen.

Een methode die veel gebruikt wordt ter controle van een EP, is
het gebruik van subgemiddelden. Subgemiddelden zijn de responsies
die zijn uitgerekend op basis van een deel van de sweeps die voor
het totale gemiddelde worden gebruikt. Vaak worden twee of meer
subgemiddelden in de zelfde grafiek als die van het totale
subgemiddelde getekend. Stel er wordt gebruik gemaakt van twee
subgemiddelden, de een van de eerste, de ander van de tweede
helft van het totale aantal sweeps. Theoretisch heeft een
dergelijk subgemiddelde een signaal/ruis verhouding die factor
J2 slechter is dan het totale subgemiddelde. Ais nu blijkt dat
de subgemiddelden veel meer afwijken dan door die factor kan
worden verklaard, en dat bijvoorbeeld de subgemiddelden onderling
erg van elkaar verschillen, dan moet de betrouwbaarheid van de
totale curve laag worden verondersteld. Een meting waarbij de
eigenschappen van de EP sterk veranderen tijdens de meting, kan
op deze manier ook aan het licht komen.

De verwerkingssoftware zal gebruik maken van subgemiddelden om
de waarde als b~oordelingscriterium te bekijken.
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5. De Verwerkings-software.

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de C
programmatuur die is geschreven om de EP-meetdata te verwerken
en de artefact-algoritmen te testen.

5.1 Algemene opzet.

Het programma is gebaseerd op bestaande software, die is gemaakt
om van de ruwe data van de EP-meting, via een middelingsproces
tot een EP te komen. Het nu ontwikkelde C-programma bestaat uit
twee hoofdsegmenten:

1. process.c.
Dit segment verwerkt de opdracht die gegeven wordt bij het
opstarten van het programma. De gevraagde file met meetdata
wordt geopend, en wordt sample voor sample gelezen. Er
wordt gedetecteerd wanneer er een stimulus is opgetreden
(dus wanneer een nieuwe sweep begint), en tot welk kanaal
(ipsi- of contralateraal) het sample behoort.

2. mlep.c.
Dit segment verwerkt de samples, voert de middeling uit,
maakt de histogrammen, verzorgt de artefactverwerking en
genereert de output (naar scherm en schijf).

5.2 De histogrammen.

Om inzicht te krijgen in de eigenschappen van "normale" en
"verstoorde" sweeps worden, zoals reeds vermeld, histogrammen
gemaakt. Tijdens het verwerken van de samples worden de volgende
grootheden bijgehouden voor verwerking in een histogram:

1. Hellingen. Van een gehele meting worden de hellingen
bijgehouden. Voor het histogram betekent dat dat er
ongeveer 1000 sweeps worden meegenomen van 300 samples (zie
hofdstuk 3). Een histogram wordt dus opgebouwd uit ongeveer
1000 x 299 = 299000 hellingen.

2. Maxima van de sweeps. Van aIle ± 1000 sweeps in een meting
wordt de maximale samplewaarde onthouden. Dit betekent dat
het histogram uit ± 1000 punten wordt opgebouwd.

3. Minima van de sweeps (zie punt 2).

4. Verschil tussen minimum en maximum in een sweep. Dit geeft
dus aan over welk bereik de amplitude verandert. Ook hier
een histogram uit 1000 punten.

Het histogram wordt opgebouwd uit een van te voren op te geven
aantal interval len . Samen met de informatie over de uiterste
grenzen kan de grootte van de intervallen bepaald worden. Van een
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"sample" wordt eerst bepaald in welk interval het valt, en op de
overeenkomstige plaats in een array wordt het aantal een
opgehoogd. Stel bijvoorbeeld dat een histogram uit 51 intervallen
moet bestaan (oneven is makkelijk in verband met symmetrische
verdeling rond een gemiddelde) en het bereik tussen -200 en 200
moet liggen. Er wordt dan een array van grootte 51 aangemaakt.
AIle waarden tussen (en inclusief) -4 en +3 worden aan aan plaats
25 in het array toegekend, en bijvoorbeeld aIle waarden tussen
+4 en +11 en plaats 26. Het aantal "samples" dat buiten het
histogram valt wordt bijgehouden met behulp van een variabele.
In het histogram wordt, met het oplopen van de waarde van de
variabele, ook de fractie aangegeven van het aantal "samples" dat
tot dat punt van het histogram is verwerkt. In het voorgaande
voorbeeld zou bijvoorbeeld bij plaats 27 van het histogram het
getal 0,6531 kunnen staan. Dit betekent dat ruim 65% van het
totale aantal samples in plaats 1 tim plaats 27 van het histogram
zitten verwerkt.

In bijlage 1 staan de exacte gegevens over de histogrammen van
de verschillende grootheden.

5.3 De artefact-algoritmen.

Er zijn 4 detectie-algoritmen ontwikkeld, te weten:

1. Spikedetectie.
2. Detectie op te kleine amplitude.
3. Detectie op te sterke helingen.
4. Detectie op te grote amplitude.

Het enige artefact waarbij geprobeerd wordt de sweep te herstel
len, is een spike. Vandaar dat er een algoritme is om spikes te
verwijderen. De volgende paragrafen zullen een beschrijving van
de algorithes geven.

5.3.1 Spikedetectie.

Bij de spikedetectie moet eerst gedefinieerd worden, wat onder
een spike moet worden verstaan. Als deze definitie goed is zullen
veel van de aanwezige spikes gedetecteerd worden, en zo weinig
mogelijk zal iets ten onrechte als spike worden gedetecteerd. In
hoofdstuk 4 is gesproken over de spikes die veroorzaakt worden
door hardware problemen van het meetsysteem. Dit zijn echter niet
de enige spikes. Uit de ervaring van het kijken naar enkele
sweeps kwam naar voren dat er ook andere spikeachtige verschijn
selen voorkomen, die langer dan een sample duren. De definitie
die gebruikt is om een spike te detecteren is dan ook iets ruimer
gesteld.

Er wordt gesproken van een spike in een sweep als aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan (zie figuur 5.1):
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1. Een spike begint met een helling HI die, in absolute
waarde, groter is dan de constante MAXSLOPE. Het sample
vanwaar deze grote helling begint heet het spikebegin.

2. Een spike eindigt als de helling H2 in absolute waarde
kleiner is dan MAXSLOPE, en D, het verschil in waarde
tussen de waarde voor en na de spike, niet groter is dan
MAXINTERPOL.

3. Er moet gelden L=(spikeend-spikebegin)<=SPIKELENGTH.

Figllllr 5./. ParlJmeters van spikedefinitie.

Met behulp van de procedure detectspikes() worden spikes in een
sweep gedetecteerd. Als het aantal groter is dan MAXSPlKES, wordt
een artefact gedetecteerd. De instelling van de constanten is
gemaakt aan de hand van de metingen met behulp van histogramrnen.
Hierover wordt in het volgende hoofdstuk meer verteld. De
instellingen staan vermeld in bijlage 1. De gegevens van de
gedetecteerde spikes worden bewaard voor de artefactverwijdering.

5.3.2 Spikeverwijdering.

Als het aantal spikes niet groter is dan MAXSPIKES worden de
spikes met de procedure removespikes() verwijderd, door tussen
het spikebegin en spikeend lineair te interpoleren (zie figuur
5.1). Om bij het interpoleren niet een te grote helling te maken,
is bij de definitie van een spike gebruik gemaakt van de
beperking, dat het verschil in waarde tussen het begin en
eindpunt niet groter is dan MAXINTERPOL. Dit voorkomt dat
bijvoorbeeld een stapvorrnig artefact als spike wordt bestempeld.
In figuur 5.2 is een sweep te zien met daarin twee spikes,
terwijl figuur 5.3 dezelfde sweep laat zien als de spikes zijn
verwijderd.
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Average nUM~r: 44 MeAn: 252.17
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Fi/{l/l/r 5.2, sweep met twee spikes.
6117.67

Average nUM~r: 44 Mean: 252.17
TiMe axis froM II to 611 Msec File: rid1s.121

Figuur 5.3, Sweep uit figllur 5.2 met de spikes verwijderd.
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5.3.3 Detectie op te kleine amplitude.

Deze detectie probeert te kijken naar sweeps waarbij de ampli
tudeverandering zo gering is, dat aan een storing moet worden
gedacht. In het bijzonder wordt dan gedacht aan de periodes
waarin de pathfinder de versterkers uitschakelt ten gevolge van
diathermie.

Het kan natuurlijk voorkomen dat de amplitude in slechts een
gedeelte van de sweep onbetrouwbaar laag is, en in de rest van
de sweep "normaal". Daarom is besloten de amplitude-verandering
niet te beoordelen op grond van het minimum en maximum in een
hele sweep, maar te kijken naar een periode waarin de amplitude
te weinig verandert. De procedure lowsignalperiod(period) kijkt
of in de sweep een periode van minstens "period" voorkomt waarin
het verschil tussen maximum en minimum kleiner is dan MINSIGNAL.
In het programma wordt de procedure aangeroepen met als parameter
de constante MAXPERIOD. De instelling van MINSIGNAL en de lengte
van MAXPERIOD wordt in het volgende hoofdstuk besproken en staat
ook in bijlage 1.

In figuur 5.4 is een voorbeeld te zien van een sweep met daarin
een periode met een te laag signaal.

58392919

-821 . 33 '-----__--"---__----l. ....l-__----l. ...L-__---J

Zl.33

ARTEFACT : Z Sw••pnp: " M.an= -259.15
Ti~ &Xi5 fruM 8 to 68 MS.C Fil.: ~lo125.31

FiE;lIllr 5.4, sweep met periode met te laag signaaJ.
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5.3.4 Detectie op te grote hellingen.

De procedure strongslopes () tel t het aantal hellingen in een
sweep dat de grens MAXSLOPE overschrijdt. Aan de hand daarvan kan
bepaald worden of de sweep moet worden weggegooid.Figuur 5.5
geeft een voorbeeld van een sweep met te grote hellingen.

ART[rACT : 3 SNeepnr: 19 Mean= 199.73
TiMe axis froM 9 to 69 MSec File: blo13s.31

Fifillur 5.5. sweep mel Ie grale hellingen.

5.3.5 Detectie op te grote amplitude.

De enige artefactdetectie die reeds in het originele programma
was ingebouwd. De procedure strongsignal() controleert of het
signaal in amplitude niet buiten de maximum aanvaardbare grenzen
gaat. Deze grenzen worden gegeven door de constanten MAXVAL en
MINVAL.

In figuur 5.6 is een sweep met een te grote amplitude te zien (in
dit geval zelfs tegen de versterker-spanning).

5.4 De subgemiddelden.

Zoals reeds vermeld kan het gebruik van subgemiddelden misschien
wat meer zicht geven op de betrouwbaarheid van de meting. Het
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2183.59
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ARTrfACT : 4 S~epnr: 29 Mean= -1688.88
TiMe axis froM 9 to 69 MSec File: hlol4s.31

Figllur 5.6, sweep met te grote amplitude.

programma rekent dan naast het totale gemiddelde ook twee
subgemiddelden uit, een over de eerste 500 en de andere over de
rest van de sweeps.

Er wordt een beetje extra aandacht gegeven aan de brainstem
componenten van de subgemiddelden. Het apart bekijken van deze
componenten geeft misschien extra informatie omtrent de betrouw
baarheid. Het gaat dan vooral om de Jewett-waves, dus de hoog
frequente pieken in het signaal. Om de BAEP van de subgemiddelden
beter te kunnen vergelijken, worden de lage frequenties eerst
uitgefilterd. Om geen fasevervorming te krijgen wordt een FIR
filter gebruikt. Het FIR-filter is een 400 punts bandpassfilter
tussen 50 en 1500 Hz, via frequentiebemonstering uitgerekend. De
filterwaarden op de grenspunten is 0.3904. Deze brainstem
componenten zullen als het goed is, een grote mate van over
eenkomst vertonen. In figuur 5.7 is een voorbeeld te zien van
dergelijke brainstem-curves. Als mate van overeenkomst wordt ge
bruikt de oppervlakte tussen deze brainstem-curves in verhouding
met het totale vermogen van de twee curves. Het totale vermogen
van een curve wordt berekend ten opzichte van het eigen gemid
delde. In formulevorm:
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Vblt =

k=1,2

b
L [( bit ( i) - Mit) 2 ]

i=a

Hierin zlJn blt{i) de subgemiddelden, en a en b respectievelijk
het begin- en eindpunt het stuk van de curve dat wordt gebruikt.
Als het getal Diff klein is, zal het verschil tussen de twee
curves klein zijn in verhouding met hun totale vermogen. Er moet
gekeken worden of aan de grootte van dit getal conclusies kunnen
worden verbonden met betrekking tot de betrouwbaarheid van de
curves.

11.36

2 4 6 8 !iiI

Ayerages: 946 Rejected: 53 ReMOyed spikes: 296 Ditt: 8.889
TiMe axis trGM 8 to 19 Msec rile: kle~234s.51

Figllllr 5.7, gefiltcrdc brainstem-componentcn van de subgemiddeldcn van
klc/234s.5/.
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5.5 Run-time faciliteiten.

Ret C-programma heeft drie doelen:

1. Verwerken van EP-metingen.

2. Inzicht krijgen over verschillen normale en verstoorde
sweeps.

3. Bestuderen van effecten artefactalgoritmen.

Vooral voor de laatste doelen heeft het programma een aantal
faciliteiten gekregen. Normaliter is tijdens de uitvoering van
het programma aIleen te zien hoe het gemiddelde zich ontwikkelt.
Bij elke tien sweeps wordt het gemiddelde opnieuw getekend. Voor
de artefactstudie zijn er de volgende faciliteiten:

- Mogelijkheid tot het bekijken van enkele sweeps.

- Bij een sweep met een gedetecteerd artefact wordt duidelijk
aangegeven op welke plaats welk artefact wordt aangetroffen.

- Ret aantal geweigerde sweeps wordt aangegeven evenals het
aantal goedgekeurde sweeps.

- Tijdens de tweede helft van het middelingsproces zijn ook
de subgemiddelden zichtbaar. Ret eerste subgemiddelde is dan
al klaar, terwij 1 het tweede subgemiddelde zich aan het
vormen is.

Stel het programma moet gebruikt worden voor de patienten-file
mlepjan.3 (stel de patient heette Jansen en dit is de derde MLEP
meting, dan krijgt de meting deze naam), dan moet het volgende
commando worden gegeven:

mlep mlepjan 3 kanaalnummer opties

Ret kanaalnummer geeft aan of de ipsi- of contra latera Ie meting
gewenst is. Bij het veld "opties" kan een string van letters
worden opgegeven waarbij men uit de volgende mogelijkheden kan
kiezen.

"1" spikedetectie
"2" detectie op te kleine amplitudes
"3" detectie op te grote hellingen
"4" detectie op te grote amplitudes
"s" spikeverwijdering
"a" stop bij gedetecteerd artefact
"c" gebruik van subgemiddelden
"e" laat elke sweep zien
"p" print de curves

De opties moeten worden afgesloten met het $-teken.
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Tijdens de uitvoering van het programma kunnen de individuele
sweeps bekeken worden door op "s" te drukken. Elke volgende sweep
wordt dan zichtbaar door op de spatiebalk te drukken. Om weer
alleen naar de gemiddelden te kijken moet weer op "s" worden
gedrukt. Verder kan gepau~eerd worden met behulp van de de
spatiebalk en door de "g" toets te gebruiken eindigt het
programma voortijdig.

Na beeindiging van het programma wordt een output-file aangemaakt
met daarin o.a.:

- Ret aantal middelingen.
- De samplewaarden van het gemiddelde en de subgemiddelden.
- De histogrammen (zie paragraaf 5.2).

Deze file krijgt een naam die wordt opgebouwd uit de naamletters
(in ons voorbeeld: jan), de eventueel gebruikte opties die de
output belnvloeden (1,2,3,4,s), het kanaalnummer en het volgnum
mer van de inputfile (in ons voorbeeld 3). Stel dat we de
volgende opdracht zouden geven:

mlep mlepjan 3 p13s$

dan zou de outputfile "jan13s.3" heten. Aan het eind van het
middelingsproces worden de resul terende curves van het middeling
sproces getoond evenals de gefilterde brainstemcomponenen van de
subgemiddelden. Als daarvoor in de opties opdracht is gegeven
worden deze plaatjes uitgeprint.
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6. De experimenten.

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de experimenten die zlJn
gedaan om de effectiviteit van de artefactalgoritmen te testen.
Van het grote aanbod van meetgegevens uit het anesthesiediepte
onderzoek worden een aantal curves geselecteerd die voor dit doel
het meest geschikt zijn. Deze selectie moet natuurlijk erg
nauwkeurig gebeuren om een reeel beeld van de effectiviteit van
het algoritme te verkrijgen.

De instelling van de parameters van de artefact-algoritmen
gebeurt op basis van de histogrammen. In de histogrammen worden
waarden van de AD-converter gebruikt. Bijvoorbeeld amplitudes
hebben waarden tussen -2048 en 2048. De calibratie van AD-waarden
naar echte spanningen is nog niet gebeurd en kan in dit verslag
dus nog niet worden vermeld.

Op basis van de gegevens die tijdens de metingen zlJn ingevoerd
in het ERDA-systeem, zoals wanneer diathermie of andere storingen
plaatsvonden of wanneer de metingen op de pathfinder goed leken,
zijn een groot aantal metingen geselecteerd op bruikbaarheid en
zijn zonder de artefact-algoritmen door het programma verwerkt.
Hieruit werden een groot aantal curves verkregen en werd ook de
mogelijkheid verkregen te kiezen uit "goede" en "slechte"
metingen.

Er worden aIleen ipsilaterale curves gebruikt. Dit heeft het
voordeel dat via de cochleo-microphische respons een extra
betrouwbaarheidstest wordt verkregen.

In de volgende paragrafen wordt veel gebruik gemaakt van de
histogrammen. Vaak zal geprobeerd worden de verdeling in een
histogram te vergelijken met een normaal-verdeling. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van het feit dat op de "x-as" van het histogram
cumulatief de fractie van het totale aantal "samples" wordt
bijgehouden. Di t wordt vergeleken met de tabel van een cu
mulatieve normaalverdeling, en aan de hand van deze tabel wordt
bepaald waar, als het een zuivere normaalverdeling zou zijn, de
plaats van p.. p.-o en p.+o, zou liggen. Val t hierui t min of meer
eenduidig een gemiddelde p. en een standaardafwijking 0 te bepalen
en als de punten p.-30, p.-20, p.+20 en p.+30 met deze waarden in
overeenstemming zijn, dan lijkt de verdeling in het histogram
inderdaad op een normale verdeling. Hieruit kan worden bepaald
of het model van een normale verdeling gebruikt kan worden, en
als dat zo is, of artefacten aanleiding geven tot een verstoring
van deze verde ling . De waarden ui t de tabel van de normaal
verdeling die van belang zijn:

p.-30: 0,0013
p.-20: 0,0228
p.-o : 0.1587

p.+30 : 0,9987
p.+20 : 0,9772
p.+o : 0,8413

Deze waarden worden opgezocht in het histogram. Het histogram
bestaat echter uiteen beperkt aantal punten, en de gezochte
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waarde zal dus meestal tussen twee punten van het histogram in
liggen. Er moet dan een schatting gemaakt worden van de waarde
van, bijvoorbeeld de helling, waarbij de fractie ongeveer de
gewenste waarde heeft. De schatting wordt bepaald met lineaire
interpolatie. Hierbij wordt natuurlijk een fout gemaakt. Links
van ~ zullen de waarden kleiner (verder van ~) worden geschat,
rechts van ~ zullen de waarden groter uit vallen. Ret gevolg is
dat 0 iets te groot wordt geschat. De nauwkeurigheid van het
resultaat heeft hier natuurlijk onder te lijden, maar de grote
lijnen blijven waarschijnlijk goed zichtbaar. Om alles te
verduidelijken wordt eerst een voorbeeld gegeven.

Voorbeeld:

Hieronder staat een gedeelte van een histogram van hellingen. Links staat de gemiddelde waarde
van het histogramsegment, dan komt de fractie van het aantal hellingen tot op dat moment en
rechts staat het aantal hellingen in het segment.

-144.0
-128.0
-112.0
-96.0
-80.0
-64.0
-48.0
-32.0
-16.0

0.0
16.0
32.0
48.0
64.0
80.0
96.0

112.0
128.0
144.0

0.0009 39
0.0011 40
0.0012 42
0.0015 101
0.0029 401
0.0101 2149
0.0433 9966
0.1453 30508
0.3565 63210
0.6267 80891
0.8441 65044
0.9532 32664
0.9886 10600
0.9970 2524
0.9985 424
0.9988 95
0.9989 44
0.9991 42
0.9992 34

Het pllnt ~-3o (0.0013) Iigt in dit voorbeeld tllssen segment -112 en -96. Omdat segment -112 de
waarden tot en met -105 bevat, en segment -96 die tot en met -89, moeten we -105 en -89 gebruiken
als waarden om de plaats van het punt ~-3o te bepalen. Het punt ligt ongel'eer op:

(0.0013-0.0012 )
--------------- x (-89-(-/05)) + -105 '" -/00
(0.0015-0.0012)

De rest van de waarden kan op dezelfde manier worden berekend.

6.1 De Spikedetectie en Verwijdering.

De spikedetectie heeft zoals gezegd voornamelijk tot doel de
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hardwarefouten afkomstig van het meetsysteem te signaleren en
te verwijderen. Spikes die een andere oorzaak hebben en ook aan
de gestelde definitie voldoen worden natuurlijk ook gedetecteerd
en verwijderd.

Het spikedetectie-algoritme maakt gebruik van de parameters:
MAXSLOPE, MAX INTERPOL en MAXSPIKELENGTH. Voor een goede werking
van het algoritme zal eerst een goede instelling van deze
parameters moeten worden gevonden.

Om het algoritme te testen werden een paar metingen verwerkt met
enkele gevoelsmatige instellingen van de parameters. Spikes zijn
met het oog prima te detecteren, zodat de werking van het
algoritme goed kon worden beoordeeld. De amplitude van een sweep
ligt tussen de getallen -2048 en 2048. Bij het bestuderen van
histograrnrnen van enkele betrouwbare curves werd duidelijk dat de
werkelijke amplitude vaak ligt tussen -700 en 700, terwijl het
verschil tussen maximum en minimum vaak niet meer is dan 700. Een
verandering van 100 tussen twee samples is in dit verband dus al
fors. Met de parameter MAX INTERPOL wordt bepaald hoe groot het
verschil tussen begin en eindwaarde van de spike mag zijn. Als
deze waarde te groot is zou het interpoleren tussen de twee
punten ook een te grote helling geven. Deze parameter zorgt
ervoor dat bijvoorbeeld stapvorrnige artefacten niet als spike
worden gedetecteerd. Deze waarde moet in ieder geval kleiner zij n
als de waarde van MAXSLOPE . De parameter MAXSPIKELENGTH zal
bepalen in welke mate de spikes, die niet veroorzaakt zijn door
het meetsysteem, zullen worden gedetecteerd. De minimale
spikelengte is overigens per definitie 3 (zie hoofdstuk 5). De
instelling van de MAXSLOPE varieerde rond de 100, MAXINTERPOL
rond de 50 en MAXSPIKELENGTH rond de 5. De ervaringen op
verschillende willekeurig gekozen curves waren als voIgt:

- Het algoritme blijkt goed te voldoen. Een groot percentage
van de aanwezige sweeps wordt gedetecteerd.

- De contante MAXSLOPE heeft, zoals verwacht, invloed op het
aantal sweeps dat wordt gedetecteerd.

- De constante MAXSPIKELENGTH heeft geen grote invloed op het
het verloop van de detectie, waaruit geconcludeerd kan
worden dat het grootste gedeelte van de spikes slechts een
verkeerd sample heeft (en waarschijnlijk is veroorzaakt door
het meetsysteem).

- De constante MAX INTERPOL heeft invloed op de detectie van
bepaalde randgevallen, waarin het verschil in waarde tussen
begin en eind van de spike tamelijk groot is. Als de waarde
te klein is, worden sornrnige spikes niet als spike geaccep
teerd.

- Afhankelijk van de instelling worden per meting ongeveer 200
a 300 spikes gedetecteerd.

Spikes geven hoogfrequente ruis op het uiteindelijke
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resultaat.

Voor een definitieve instelling van de parameters moeten ~e

histogrammen van de hellingen bestudeerd worden. Hieruit lS

waarschijnlijk informatie te verkrijgen over wat als onbetrouw
bare helling moet worden gezien. Voor deze histogrammen en voor
de definitieve test van de effectiviteit van de spikedetectie en
verwijdering worden een aantal curves gebruikt die er betrouwbaar
uitzien en waarvan vermoed wordt dat er weinig andere (ernstige)
artefacten in voorkomen. Deze metingen bevatten waarschijnlijk
weI hardware spikes. Zoals gezegd geeft de toepassing van de
artefactverwijdering een vermindering van de hoogfrequente ruis,
en is de invloed hiervan beter zichtbaar op "goede" curves. De
geselecteerde curves hebben allemaal duidelijk herkenbare
brainstem en middle-latency componenenten, zijn niet erg
ruisachtig, en hebben goed op elkaar lijkende sUbgemiddelden.

In tabel 6.1 worden de helling-histogrammen van de geselecteerde
metingen vergeleken met een normaal-verdeling. Bij het bestuderen

Tabel 6.1, Vergelijking van de hislogrammen van vier curves mel de waarden van een
nor17laal- rerdeling.

11- 30 11- 20 11- 0 11+0 11+20 11+30

blo.91 -125 -70 -35 34 69 123

ber.51(l) -128 -63 -32 31 62 115

kle.51 -127 -57 -28 27 56 127

rid.21(2) -100 -51 -24 23 50 98

van de resultaten uit tabel 6.1 valt het volgende op te merken:

- De waarden van de hellingen bij de punten jJ-20, 11-0, jJ+o en
jJ+20 geven aanleiding tot een redelijk eenduidige waarde
voor o. De punten 11-30 en 11+30 vormen hierop een uitzonde
ring. De verdeling wijkt aan de zijkanten behoorlijk af van
van een normale verdeling.

- De schattingen voor 0 op grond van de punten jJ-20, jJ-O, jJ+o en
11+20 liggen bij de vier curves in de zelfde orde van grootte
(tussen ongeveer 25 en 35).

- De punten 11-20 en 11-0 liggen vaak net 1 punt verder van 0 af
dan 11+0 en 11+20. Dit ligt waarschijnlijk aan de manier waarop
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de histogrammen worden gevormd en/of de gebruikte bereke
ningsmethode.

De verdelingen die te zien ZlJn in de histogramrnen vertonen
overeenkomsten met de normaal-verdeling, aIleen vinden afwijkin
gen plaats op de punten die verder van het gemiddelde af liggen.
Aan het histogram is dit goed te zien, omdat op afstanden van
het gemiddelde waar nauwelijks hellingen verwacht worden, toch
nog redelijke aantallen voorkomen. Bijvoorbeeld bij ber.51(1)
komen nog 45 hellingen voor die in absolute waarden groter zijn
dan 500. Dit zijn geen hellingen van een normale grootte, hier
moet van artefacten sprake zijn. Het is heel goed mogelijk dat
deze hellingen voor een groot gedeelte afkomstig zijn van spikes.
Als dit waar is, dan zou spikeverwijdering verbetering in de
verdeling moeten geven.

In paragraaf 6.3 worden ook de verdelingen van pre-operatieve
curves bekeken, en daarin wordt duidelijk dat weliswaar de
standaardeviatie gemiddeld iets hoger is, maar dat deze meestal
toch niet veel meer is dan 35.

In de tests met verschillende instellingen was al duidelijk
geworden, dat de spikes niet voor een zeer ernstige verstoring
van de uiteindelijke golfvorm zorgen. Dit is ook weI voor te
stellen. In de situatie van een zeer grote spike, met een
plotselinge verandering van bijvoorbeeld 1000, blijft er op dat
punt van de curve na middeling nog een fout ter grootte lover.
Dit is op een totale amplitude tussen -30 en 30 weI zichtbaar,
maar geeft geen ernsige vervorming. De meeste spikes zijn echter
kleiner en zorgen dus voor minder vervorming. In aantal zijn het
er ongeveer, afhankelijk van de instelling, 200 a 300. Orndat de
vervorming niet al te groot is, zeker bij de kleine spikes, hoeft
de instelling van de parameter MAXSLOPE niet te streng te
gebeuren. De verwijdering van de spikes heeft echter een ander
belang. De werking van het algoritme, dat de sweep onderzoekt
op te grote hellingen, zal minder goed werken als de sweep veel
spikes bevat. Er worden dan veel te veel sweeps weggegooid. De
beide procedures werken daarom met dezelfde parameter MAXSLOPE,
en zoals later zal blijken, zal bij de "strongslope" procedure
een grens van ongeveer 4 maal de standaardafwijking worden
aangehouden, om niet al te veel sweeps weg te gooien. De
parameter MAX INTERPOL moet niet te laag worden gekozen, zoals is
gebleken; de waarde 90 wordt gebruikt. Voor MAXSPIKELENGTH wordt,
een beetje willekeurig, 5 genomen, en bij meer dan 4 spikes wordt
een sweep weggegooid.

Samenvattend: MAXSLOPE
MAX INTERPOL
MAXSPIKELENTH
MAXSPIKES

140
90
5
4

De 4 curves worden opnieuw berekend, echter nu met spikedetec
tie. Tabel 6.2 geeft aan hoeveel spikes worden weggegooid en
hoeveel sweeps vanwege een te groot aantal spikes worden
geweigerd.
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Tabel 6.2, De lIitwerking van de spike-algorithmen.

middelingen geweigerd spikes

blo1s.91 1002 0 206

ber1s.51(l) 1001 1 267

kle1s.51 999 0 296

rid1s.21(2) 1000 1 249

Zoals te zien in de tabel, worden er tussen de 200 en 300 spikes
gedetecteerd en verwijderd. Bij twee van de vier metingen komt
een sweep met meer dan 4 spikes voor.

De veranderingen die worden aangebracht in de curves door middel
van de spikedetectie is niet erg groat. In figuur 6.1 is de curve
van kle.51 respectievelijk kle1s.51 te zien. Als ze heel

Figuur 6.1, curve kle.51 (onder), curve klels.51 (midden) en (klels.5J
kle.51) (boven). Horizontaal tijd no stimulus tussen 0 en 60 inS, Verticaal
AD-eenheden.
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nauwkeurig worden vergeleken, is te zien dat kle.51 iets meer
hoogfrequente ruis bevat. Als de beide curves van elkaar worden
afgetrokken, is deze ruis goed zichtbaar (bovenste curve). Aan
deze ruis is te zien dat de verwijderde spikes waarschijnlijk
niet tot het gewenste signaal behoren, want de spikes zijn
gelijkmatig over de sweep verdeeld, met een willekeurige
amplitude.

In tabel 6.3 is te zien dat de sweeps na verwijdering van de
spikes een betere verdeling hadden met betrekking tot het
histogram van de hellingen. De plaats van ~-3q en ~+3q ligt veel
beter naar het midden toe. Dit is een extra bewijs dat de
algoritmen voor spikeverwijdering ongewenste elementen uit het
signaal halen.

Tabel 6.3, Vergelijking van de hislogrammen van vier curves na spike-verwijdering met de
waarden l'an een normaal-verdeling.

p.-30 1i-20 ~-o p.+o p.+20 ~+30

blo1s.91 -113 -69 -35 34 68 111

ber1s.51(1) -99 -63 -31 30 61 97

kle1s.51 -96 -57 -27 27 56 95

rid1s.21(2) -82 -50 -24 23 49 81

Concluderend kan worden gezegd dat de spikeverwijdering goed
werkt. Een groot gedeelte van de spike-achtige verschijnselen
wordt verwijderd. Het effect op de curves is een vermindering van
hoog-frequente ruis. Dit effect is niet zo groot, maar het
algoritme haalt er in ieder geval zaken uit die niet in het
signaal thuishoren. Waarschijnlijk is het spikeverwijderingsal
goritme onmisbaar voor het goed functioneren van het artefactal
goritme dat te grote hellingen detecteert. De spikeverwijdering
zal nu worden toegepast op aIle metingen die verder worden
gebruikt voor het artefactonderzoek.

6.2 Detectie op te kleine amplitude.

Deze detectie heeft voornemelijk tot doel, die periodes te
signaleren, waarin de pathfinder, vanwege de diathermie, de EEG
versterkers heeft uitgeschakeld. Er is dan een periode van
uiterst laag signaal. Orndat een dergelijke periode willekeurig
begint en eindigt, kan deze ook midden in een sweep beginnen of
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eindigen. Daarom zoekt het algoritme "lowsignalperiod(MAXPERIOD)"
naar een periode MAXPERIOD, waarin het signaal niet meer
verandert dan MINSIGNAL. De instelling van deze constanten moet
bepaald worden met behulp van histogrammen die gevormd worden van
de sweepmaxima min de sweepmimima (zie paragraaf 5.2). In figuur
6.2 is van twee metingen zonder diathermie het eerste gedeelte
van dat histogram te zien. Links staat het gemiddelde verschil
tussen minimum en maximum in het interval, in het midden de
fractie sweeps die tot en met dat punt zijn verwerkt en rechts
staat het aantal sweeps in het betreffende histograminterval.

Histogram of smax-smin Histogram of smax-smin
0 0

0.0 0.0000 0 0.0 0.0000 0
61.2 0.0000 0 61.2 0.0000 0

122.4 0.0000 0 122.4 0.0000 0
183.7 0.0000 0 183.7 0.0000 0
244.9 0.0000 0 244.9 0.0000 0
306.1 0.0030 3 306.1 0.0010 1
367.3 0.0310 28 367.3 0.0010 0
428.6 0.0859 55 428.6 0.0389 38
489.8 0.1718 86 489.8 0.1727 134
551. 0 0.2947 123 551.0 0.3812 209
612.2 0.4076 113 612.2 0.5649 184
673.5 0.5195 112 673.5 0.7136 149
734.7 0.6194 100 734.7 0.8114 98
795.9 0.6973 78 795.9 0.8872 76
857.1 0.7592 62 857.1 0.9361 49

Figuur 6.2, Eerste gedeelte van de histogrammen van de verschi/len sweepmaximum
sweepmini17wm van twee metingen zonder diathermie. Links berls.51 en blols.91 rechls.

De verdelingen zijn verschillend, maar wat opvalt is dat geen
enkele sweep voorkomt met een verschil tussen minimum en maximum
tussen 0 en ongeveer 250. Bij aIle (bestudeerde) metingen waarin
geen diathermie voorkomt, blijkt ongeveer dat zelfde te gelden.
In vier metingen waarvan bekend is dat er weI diathermie
voorkomt, blijken op dit punt zeer duidelijke afwijkingen
aanwezig te zijn. In figuur 6.3 staan twee voorbeelden van
metingen met diathermie. Duidelijk is te zien dat er nu veel
sweeps zijn waarin het verschil tussen sweep-minimum en sweep
maximum weI veel kleiner dan 250 is .

Het moet nu met de procedure "lowsignalperiod(MAXPERIOD)" niet
moeilijk zijn om de periodes van lage amplitude er uit te halen.
Er moet weI opgepast worden dat de instelling van -MINSIGNAL"
en de periode MAXPERIOD zodanig is, dat geen goede sweeps worden
weggegooid, die toevallig een periode met weinig verandering
hebben. Gekozen is voor de volgende instelling:
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Histogram of smax-smin Histogram of smax-smin
18 5

0.0 0.1825 163 0.0 0.0893 84
61.2 0.2218 39 61.2 0.1073 18

122.4 0.2591 37 122.4 0.1224 15
183.7 0.2873 28 183.7 0.1394 17
244.9 0.3054 18 244.9 0.1635 24
306.1 0.3357 30 306.1 0.1805 17
367.3 0.3478 12 367.3 0.1916 11
428.6 0.3589 11 428.6 0.2217 30
489.8 0.3750 16 489.8 0.2538 32
551. 0 0.4083 33 551. 0 0.2959 42
612.2 0.4869 78 612.2 0.3360 40
673.5 0.5716 84 673.5 0.3912 55
734.7 0.6482 76 734.7 0.4473 56

Figllllr 6.3, Histogrammen van de verschi//en sweepmaximimum-sweepmimimum van twee
17letingen met diathermie. Links b/ols.31 en rechts berls.31( 1).

MAXPERIOD : 100 samples MINSIGNAL : 50

Een periode van 100 samples betekent 1/3 van de lengte van een
sweep. Als aangenomen wordt dat een verschil tussen sweepmaximum
en sweepminimum van minder dan 200 niet meer te vertrouwen is,
dan moet voor een.periode van 100 samples dit verschil kleiner
dan 200 zijn. Er is voor een veilige waarde van 50 gekozen.

Met deze instelling zijn 4 curves getest. Tabel 6.4 geeft van
elke meting aan: het aantal sweeps met een verschil in minimum
en maximum van tot ongeveer 200 (exact: 214.3, waarde uit
histogram), het aantal geweigerde sweeps na detectie (Is: aIleen
spikedetectie, 12s : ook lage-amplitude detectie) en het aantal
sweeps dat is overgebleven voor de middeling.
In de tabel is te zien dat de periodes effectief worden gesig
naleerd. Levert dit ook verbeteringen aan de curves op? Als er
aIleen p~riodes met zeer kleine amplitude weggegooid worden, zal
het resultaat niet veel meer zijn dan een herschaling van de
curves (zeer lage amplitudes middelen door het grote aantal
sweeps volkomen weg, maar zorgen voor een lagere totale amplitu
de). Uit het bestuderen van de werking van het algoritme bleek
dat ook sweeps worden weggegooid, waarin het signaal een tijd
tegen de versterkergrens aanzi t (ook een periode met weinig
amplitudeverandering). Dit kan natuurlijk weI een invloed hebben
op de kwaliteit van de curves.

De curves rid.21(1) en blo.31(1) zien er absoluut onbetrouwbaar
uit. Veel ruis en een onbetrouwbare vorm. De 8ubgemiddelden
ondersteunen dit beeld van onbetrouwbaarheid. De artefactdetectie
(12s) keurt veel sweeps af, maar er treedt geen echte verbete
ring Ope Aan de ene kant is dit te verklaren door het feit dat
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Tabel 6.4, Uitwerking van het algorithme op de vier diather17lie-curves.

Verdacht Geweigerd Middelingen
(1s) (12s) (128)

rid12s.21(1) 355 46 417 582

blo12s.31 267 10 338 664

ber12s.31 134 4 154 847

ber12s.41 121 0 128 869

er gewoon te weinig curves overblijven, aan de andere kant
veroorzaakt de diathermie nog andere afwijkingen dan periodes met
lage amplitude. Uit de histogrammen blijkt namelijk dat er ook
veel abnormaal hoge amplitudes en veel stijle hellingen aanwezig
zijn.

Over de twee andere curves valt iets meer te vertellen. De curve
ber.31(1) (zie figuur 6.4) heeft duidelijk zichtbaar last van de
diathermie, er zijn duidelijk storingen, vooral bij een van de
twee subgemiddelden. Na de detectie (12s, zie figuur 6.5) is er
al duidelijk verbetering opgetreden. Nog niet aile storingen zijn
verdwenen, maar verbetering is duidelijk zichtbaar.

26.84

-4'.22

Avera~es: 1881 ReJected: 8 ReMOved spikes: •
TiRe AXis IrOR 8 to 68 MSec ria.: "r.31

Figllur 6.4, curve ber.31( 1) met sllbgemiddelden (middelste is totale
gemiddelde).
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56. ill

-69.46

AY~ra~~5: 847 R~J~ct~d: IS4 ~MOy~d 5.i..s: 312
TiM~ axis (roM. to ,. MS.C riJ.: berlZs.31

figzllIr 6.5, curve ber12s.31 met subgemiddelden (middelste is totale
gemiddelde).

Bij curve ber.41(1) is iets vreemds aan de hand. De curve lijkt
erg mooi, vooral als naar de BAEP wordt gekeken, terwijl laag
frequente componenten van de subgemiddelden onderling behoorlijk
van elkaar verschillen. Na de detectie (12s), waarbij 128 sweeps
worden weggegooid, lijkt er nauwelijks wat veranderd. De
geweigerde sweeps veranderen door de lage amplitude maar weinig
aan de vorm. Of het grote verschil in subgemiddelden in artefac
ten gezocht moet worden, of dat dit met de gewone EEG ruis te
maken heeft is niet helemaal duidelijk.

Ret detecteren op te lage amplitudes blijkt een goed middel te
zijn om periodes met diathermie te ontdekken. Het geeft niet
altijd direct verbetering, maar zorgt in ieder geval voor een
realistischer beeld van het aantal goede sweeps dat zinvol voor
middeling wordt gebruikt. Diathermie geeft zware artefacten, die
ook door andere artefact-algoritmes gedetecteerd moeten worden.
Uit tabel 6.4 blijkt zelfs, dat een abnormaal hoog aantal sweeps
wordt weggegooid wegens een te groot aantal spikes. Waarschijn
lijk detecteert het spikealgoritme hier ook spikes veroorzaakt
door de diathermie.

In paragraaf 6.5 zal een aantal curves met diathermie getest
worden met het volledige pakket detectie-algoritmen.

6.3 Detectie op te grote hellingen.

De basis voor de helling-detectie vorrnen de histogrammen. Rieruit
wordt geprobeerd een grens te halen, die bepaalt wat acceptabel
is en wat niet. In het bijzonder zal worden onderzocht of met een
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dergelijk criterium spierartefacten kunnen worden gedetecteerd.
Dit idee was al eens eerder gebruikt (zie hoofdstuk 4), maar het
kijken naar individuele sweeps van enkele pre-operatieve metingen
versterkt het idee. Het is heel moeilijk om een goede pre
operatieve curve te meten, voornamelijk vanwege spierartefacten.
Ook post-operatief komen spierartefacten voor, bijvoorbeeld bij
te weinig spierverslappende middelen, maar dit speelt toch een
kleinere role Het leek interessant te onderzoeken of deze
spierartefacten inderdaad met het helling-criterium te detecteren
zijn. Omdat de spierartefacten bij de pre-operatieve metingen
veel voorkomen, zal een vergelijk gemaakt worden tussen de pre
en per-operatieve metingen.

Voor dit onderzoek worden van vier patienten een pre- en per
operatieve curve vergeleken.

Bij de pre-operatieve metingen is een curve die er goed uitziet
(vzu.10, zie figuur 6.6). Tijdens de meting hiervan waren er
hoogstwaarschijnlijk weinig spierartefacten. De meting ker.11
(zie figuur 6.7) is niet goed, de curve ziet er niet betrouwbaar
uit. Verder zijn er twee metingen (sch.21 en ber.11) die
weliswaar beter zijn dan ker.11, maar de subgemiddelden laten
zien, dat het ruis-niveau erg hoog is.

14.41

-22.98

Au~P&~~s: 994 a.J~ct~d: lil "MOu.d .pikes: 8
TiM_ &xls CPOM 8 to 68 MS_C FII.: uzu.llil

Figuur 6.6, curve vzu.lO met subgemiddelden (middelste is totale
gemiddelde).
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18.27

-3li1.32

A~ep&ges: 99' ReJected: iii ReMO~ed spikes: 289
TiMe ~is tPOM iii to 61i1 MS.C rile: kep1s.11

Figllur 6.7, curve kerls.JJ

De postoperatieve metingen zlJn zo gekozen, dat er geen bekende
grote storingen in voorkwamen. De vorm van de curves is redelijk
betrouwbaar.

Net als bij de spikedetectie, wordt van de metingen het hellin
gen-histogram bekeken. Bij de spikedetectie was duidelijk
geworden dat de spikes voor een vervorming van de verdeling in
het histogram zorgen. Verwijdering van de spikes geeft al veel
verbetering. Bij de bestudering van de verdelingen wordt dan ook
eerst spikedetectie en verwijdering toegepast. Het resul taat
hiervan staat in tabel 6.5. In de tabel is een duidelijk verschil
tussen de pre- en per-operatieve metingen zichtbaar. De verdeling
van de laatste laat zich, na verwijdering van de spikes, goed met
de normaal-verdeling vergelijken. Van elke meting kan een, bij
benadering, eenduidige standaard-deviatie worden berekend. Dit
is niet het geval bij de pre-operatieve metingen. Met uitzonder
ing van de meting vzu1s.10 wijken vooral de punten p-30 en p+30
behoorlijk af van het verwachtingspatroon. In de histogrammen
is dit zichtbaar in de vorm van langgerekte zijlobben. Er komen
veel hellingen voor die in de "normale" curves nauwelijks
voorkomen. Heel opvallend is dat de curve vzu1s.10 de afwijkin
gen niet vertoond, en een verdeling heeft, die op de normaal
verdeling lijkt. Nu zijn de eigenschappen van de sweeps pre
operatief waarschijnlijk anders dan per-operatief. Tabel 6.5 laat
zien dat de gemiddelde standaard-deviatie hoger is bij de pre
operatieve curves, maar dit verklaart de afwijking in de
verdelingen van de pre-operatieve metingen nog niet.

De feiten worden nog even naast elkaar gelegd:
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- Pre-operatieve meting vzu1s.10 levert een betrouwbare curve
en heeft bovendien als enige pre-operatieve meting een
helling-histogram met een bij benadering norrnale verdeling.

- De andere pre-operatieve metingen geven geen goede curve,
noch hebben ze een "mooi" helling-histogram.

- AIle per-operatieve metingen leveren redelijke EP-curves
en hebben een bij benadering norrnale helling-verdeling.

Als aangenomen wordt dat de pre-operatieve curves voornamelijk
verslechterd worden door spierartefacten, dan is het niet
onwaarschijnlijk dat het deze spierartefacten zijn, die de boven
genoemde afwijkingen in de histograrnrnen te zien geven. Als dat
waar is, zouden deze spier-artefacten met een helling-criterium

TabeI 6.5, verge/ijk van de he/ling-verde/ingen van pre- en per-operatieve metingen (na
spikeverwijdering ).

}i-30 }i-20 }i-a Jl+o Jl+20 Jl+3a

vzu1s.10 -85 -51 -23 22 50 83

sch1s.21 -161 -67 -31 30 66 156

ker1s.11 -281 -89 -36 35 87 303

ber1s.11(1) -135 -72 -35 34 71 135

vzu1s.30 -55 -36 -17 16 34 54

sch1s.31 '-89 -57 -29 29 55 87

ker1s.21 -82 -50 -24 22 49 82

ber1s.51(1) -99 -63 -31 30 60 97

gedetecteerd kunnen worden.

Om met een dergelijk criterium niet te veel sweeps weg te gooien,
wordt de grens niet al te strak gekozen. In hoofdstuk 5 is reeds
gesproken over de parameter MAXSLOPE, die de maximaal toelaatbare
helling definieert. Deze parameter wordt gebruikt in de spikede
tectie en ook in de procedure strongs lopes ( ), die het aantal
hellingen boven deze grens in een sweep telt.

Bij de meeste metingen die zijn bestudeerd, komt de gemiddelde
standaard-deviatie niet boven de 35. Als grens voor MAXSLOPE
wordt 4 maal de standaarddeviatie aangehouden, wat neerkomt op:
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MAXSLOPE : 140

Met deze grens wordt het strongs lope algoritme toegepast op de
8 metingen. Een sweep wordt geweigerd, als er hellingen in
voorkomen die groter zijn dan MAXSLOPE.

Tabel 6.6 laat zien wat de uitwerking is van het toepassen van
het helling-criterium op de metingen. In de tabel is het aantal

Tabel 6.6, Uitwerking van het helling-criterium op een aantal curves.

Geweigerd Middelingen
(Is) (13s) (13s)

vzu13s.10 0 23 971

sch13s.21 0 97 902

ker13s.11 0 218 781

ber13s.11(1) 0 147 860

vzu13s.30 0 16 973

sch13s.31 0 28 972

ker13s.21 1 32 961

ber13s.51(1) 1 38 964

sweeps te zien dat door het algoritme geweigerd wordt wegens te
grote hellingen. Er is tevens aangegeven het aantal sweeps dat
door spikedetectie aIleen wordt geweigerd. Uit de getallen valt
op te maken dat de spikedetectie nauwelijks bijdraagt tot het
aantal geweigerde spikes. Bij de pre-operatieve metingen worden,
behalve bij "vzu13s .10", veel sweeps geweigerd (bij ker13s .11
zelfsbijna 22%), terwijl het aantal geweigerde sweeps bij de
per-operatieve curves beperkt blijft (maximaal ongeveer 4%). Aan
de histogramrnen was dit feit al te voorspellen, maar omdat
onbekend is hoe de "foute" hellingen over de sweeps verdeeld
zijn, waren de percentages geweigerde sweeps van te voren
moeilijk in te schatten.

Het feit aIleen dat bij de pre-operatieve metingen een veel hoger
percentage sweeps wordt geweigerd is natuurlijk geen bewijs voor
het nut van het helling-criterium. Als er werkelijk "slechte"
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sweeps zijn weggeggooid, dan is het misschien zichtbaar aan de
curves. Wat zijn de veranderingen in de curves?

Bij de pre-operatieve curve vzu13s.10 is er weinig veran
dering t.o.v. de curve zonder helling-detectie. Er worden
ook weinig sweeps geweigerd, dus de verandering kan niet
erg groot zijn.

- Bij de curve ker13s.11 treden grote veranderingen op t.o.v.
de curve ker1s.11. Ondanks het feit dat er 218 sweeps minder
in het middelings proces worden meegenomen, is de curve
aanzienlijk beter (zie fig 6.8).

2&.83

-2'.lI'J

Av.P&g.s: 181 R.J.ct.d: 218 R.RDv.d spikes: 289
TiM. &Xi. tPOM & to ,g ...c ril.: kep13s.11

Figullr 6.8, curve kerl3s.II

- De curve ber13s.11 lijkt iets beter te zijn, ondanks dat 147
minder sweeps zijn gebruikt dan bij ber1s.11.

- De curve sch13s. 21 vertoont lichte veranderingen t. o. v.
sch1s.11, maar het is moeilijk te beoordelen of het een
verbetering is of niet.

- AIle per-operatieve curves vertonen weinig veranderingen na
toepassing van het helling-criterium. In de 8ubgemiddelden
zijn weI kleine veranderingen zichtbaar, maar het effect op
de totale curve is gering.

Concluderend kan gezegd worden dat toepassing van het helling
criterium een gunstig effect heeft op de curves, met name bij
het detecteren van spierartefacten.
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Bij goede metingen worden weinig sweeps geweigerd.

- Bij metingen met spierartefacten worden veel sweeps af
gewezen.

- Bij metingen waar veel sweeps worden geweigerd, treedt geen
verslechtering in de curves op, ondanks het geringer aantal
sweeps. In sornmige gevallen is er zelfs een aanrnerkelijke
verbetering zichtbaar.

6.4 Detectie op te grote amplitude.

Deze detectie-methode wordt vaak gebruikt bij het detecteren van
artefacten in een EEG. In de oorspronkelijke versie van de
software was deze vorrn van artefactdetectie al geimplementeerd.
De grens die werd genomen om de sweep te beoordelen op de
amplitude, was de uiterste grens van de AD-converter (+/- 2048).
De momenten dat de AD-converter overstuurd waren, werden als
artefact gezien. Het is misschien mogelijk deze grens aan te
scherpen, door met behulp van de histograrnrnen van de amplitudes
inzicht te krijgen in de orde van grootte van "norrnale" amplitu
des.

Er wordt gebruik gemaakt van de zelfde metingen als in paragraaf
6.1. Van deze metingen worden nu de histograrnrnen van de sweep
maxima en de sweep-minima bekeken. Deze histograrnrnen zijn
samengesteld uit ongeveer 1000 "samples" (zie paragraaf 5.2). Dit
is veel minder dan bij de histograrnrnen van de hellingen, waardoor
een onnauwkeuriger beeld van de verdelingen verkregen wordt. Het
is van deze histograrnmen dan ook niet mogelijk om, bij het
vergelijken met een norrnaal-verdeling, een nauwkeurige schatting
te geven van de punten ~-30 en ~+30. Tabel 6.7 laat de resultaten
zien voor de histograrnrnen van het sweep-maximum. Het sweep
minimum geeft omgeveer een zelfde beeld, gespiegeld t.o.v. de
waarde o.

Tabel 6.7, Vergelijking van de histogrammen van vier curves met de waarden van een nor
maal-verdeling.

11- 2(1 11-(1 11 11+0 11+20

blo1s.91 7 168 307 471 648

ber1s.51(1) -170 90 360 641 913

kle1s.51 -47 263 575 838 1287

rid1s.21(2) -264 -4 319 596 892
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De vier histogrammen laten zich redelijk vergelijken met een
normaal-verdeling. Een ~ en 0 zijn redelijk eenduidig te bepalen.
Tussen de metingen onderling bestaan behoorlijke verschillen. Ret
gemiddelde ligt tussen de 300 en de 600, terwijl de standaard
variatie varieert tussen de 150 en 350. Deze grote verschillen
laten geen al te strakke instelling van het amplitude-criterium
toe. De instelling van de parameters MAXVAL en MINVAL is zo
gekozen, dat de waarde voor de meeste metingen groter dan de 30
grens zal zijn.

Instelling:

MAXVAL : 1600 MINVAL : -1600

Om het amplitude-criterium te testen, moet worden gezocht naar
metingen waarin sweeps voorkomen, die de gestelde grens over
schrijden. Er blijken echter niet veel metingen te zijn, die een
flink aantal van deze sweeps bevatten. Een uitzondering daarop
vormen de de metingen met diathermie. Diathermie zorgt voor veel
amplitude-artefacten. Bij veel van deze artefacten, wordt zelfs
de uiterste waarde van de AD-coverter bereikt (+/- 2048). In
tabel 6.8 staat het resultaat van het toepassen van het amplitu
de-criterium op 4 metingen. Twee ervan zijn metingen met

Tabel 6.8, Uitwerking van het amplitude-criterium op vier curves (met spikeverwijder
ing).

Geweigerd Middelingen
(Is) (14s) (14s)

berI4s.31(1) 4 31 970

ridI4s.21(1) 46 274 725

vhel4s.21 0 7 993

elk14s.101 0 8 995

diathermie (berI4s.31(1) en ridI4s.21(1), zie paragraaf 6.2), de
twee andere bevatten om een onbekende reden enkele amplitude
artefacten.

Bij de diathermie-meting ridI4s.21(1) wordt een aanzienlijke
hoeveelheid sweeps geweigerd. In paragraaf 6.2 is al duidelijk
geworden dat deze meting zwaar door de diathermie wordt gestoord.
Ret verwijderen van de sweeps heeft niet tot resultaat dat de
curve betrouwbaar wordt. Er wordt natuurlijk een groot aantal
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sweeps verwijderd, maar er blijven in de resterende sweeps ook
te veel storende invloeden achter.

De curve ber14s.31(1) vertoont na de verwijdering van slechts 31
sweeps, al aanzienlijke verbeteringen. Dit is vooral duidelijk
te zien in de subgemiddelden (zie figuur 6.4 en 6.9).

31.67

-51.96

A~~ra9~s: '78 R~J~ct~d: 31 ~~~.d spikRs: 312
TiM~ axis froM 8 to 68 MS.C ril.: ber14s.31

FigzlIlr 6.9, curve berJ4s.3J( J) met subgemidde/den (midde/ste is
tota/e gemidde/de).

De andere twee curves vertonen geen spectaculaire veranderingen
of verbeteringen. Het aantal verwijderde sweeps is hier misschien
ook te klein voor.

Concluderend kan het volgende worden opgemerkt:

- Het algoritme werkt goed bij diathermie-detectie. Bij curves
waarbij de diathermie niet te lang aanwezig is geweest, kan
behoorlijke verbetering optreden.

De betekenis voor andere metingen is, voor zover uit de
experimenten blijkt, vrij bescheiden.

- Het scherper afstellen van de detectie-grens (naar 1600)
heeft niet al te grote gevolgen. De meeste artefacten worden
gedetecteerd bij diathermie-metingen, en deze artefacten
betreffen dan vaak amplitudes tegen de grens van de ver
sterker (+/- 2048).
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6.5 De combinatie van de detectie-methoden.

In de vorige paragrafen zijn de detectie-methoden afzonderlijk
getest. Het combineren van de methoden kan in principe een nog
beter resultaat opleveren. Het toepassen van de verschillende
criteria naast elkaar wil niet zeggen dat de aantallen, door de
algoritmen afzonderlijk gedetecteerde artefacten, bij elkaar
kunnen worden opgeteld. Er zal tussen de verschillende methoden
een bepaalde overlapping bestaan. Als het pakket detectie
methoden goed werkt, zal bi j goede metingen het percentage
geweigerde sweeps niet te groot zijn, terwijl dat bij zeer
slechte metingen, zoals zware diathermie, weI is toegestaan.

Er zijn een aantal metingen getest met het totale pakket detec
tie-methoden. Bij enkele metingen waren er nauwelijks verande
ringen t.o.v. toepassing van een enkele detectie-methode, omdat
de artefacten voornamelijk door die detectie-methode worden
gedetecteerd. Andere metingen, waarbij door meerdere algoritmen
sweeps worden geweigerd, worden in deze paragraaf verder toege
licht.

In tabel 6.9 staan de effecten van toepassing van het hele pakket
detectie-methoden.

Tabe/ 6.9, Effect van een combjnatje van aUe detectie-methoden op een aanta/ curves.

spikes geweigerd middelingen

ber1234s.31(1) 312 198 803

blo1234s.31 264 457 545

vzu1234s.30 198 100 889

rid1234s.21(2) 240 30 971

kle1234s.51 296 53 946

vhe1234s.31 745 949 52
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De uitwerking op de verschillende curves wordt nu puntgewijs
toegelicht:

De meting ber.31(1) is naar voren gekomen is in paragraaf
6.2 en 6.4. De meting bevat periodes met diathermie. Er
werden door beide algoritmen verbeteringen gerealiseerd.
Het is interessant om te kijken welk effect de combinatie
van de algoritmen heeft. In tabel 6.2 is te zien dat 198
sweeps worden afgekeurd. Ret resultaat hiervan op de curve
is een goed zichtbare verbetering (zie figuur 6.4 en 6.10).
Ret effect is ook zeer goed aan de subgemiddeldes af te
lezen.

61.13

-13.16
111 211 311 511 611

Au~rAg~s: 883 R~J~ct~d: 198 ReMOu.d spikes: 312
TiM. axis r~OM • to 611 MS.C FII.: "~1234s.31

Figuur 6.10, curve berI234s.3l( I) met subgemiddelden (middelste is
totale gemiddelde).

- De meting blo.31 is aan de orde geweest in paragraaf 6.2,
waar de diathermie-metingen werden behandeld. Er werd
geconstateerd dat de diathermie veel schade heeft aangericht
in de meting. In de tabel is te zien dat er 457 sweeps
worden weggegooid. De resulterende curve blijft onbetrouw
baar. Ret aantal verwijderde sweeps is weI erg groot, maar
ook de overige sweeps moeten nog storingen bevatten, want
het resultaat lijkt slecht op een EP-golfvorm.

- De meting vzu.30 is aan de orde geweest in paragraaf 6.3.
De curves hiervan zijn heel mooi. Toch blijkt er een periode
van diathermie in te zitten, want een groot 8antal sweeps
blijkt te worden weggegooid wegens te weinig signaal. In een
van de subgemiddeldes blijkt ook stapvormig afwijking te
zitten, die na de detectie-methodes, waarbij 100 sweeps
worden geweigerd, is verdwenen (zie figuur 6.11 en 6.12).
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De rnetingen rid.21(2) en kle.51 zlJn in paragraaf 6.1 aan
de arde geweest. Deze rnetingen hebben zander enige varrn van
detectie al redelijke curves. Na de detectiernethades,
waarbij respectievelijk 30 en 53 sweeps warden afgekeurd,
is een duidelijk afnarne van het ruisniveau zichtbaar.

46.liI4

-5li1.43

Au.ra••s: 989 R.J.ct.d: I ReMOu.d spikes: I
Ti~ axis frOM 8 to 'I MS.C ~ll.: vzu.38

Figuur 6.11, curve vzu.30 met subgemiddelden (middelste is totale
gemiddelde ).

51.11

-52.48

Au.ra,.s: 889 ReJ.ct.d: 111 ReMOv.d spike.: 198
Ii •• axis fro. g to 61i1 •••c ~il.: uzu1234s.31i1

Figuur 6.12, curve vzu1234s.30 met subgemiddelden (middelste is
totale gemiddelde).
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- De meting vhe.31 geeft een redelijke curve. Na toepassing
van de detectie-methodes worden bijna alle sweeps geweigerd.
Rier wordt eigenlijk dus te streng geselec·teerd. Bij de
meting wordt een aanzienlijk groter aantal spikes gevonden
als bij alle andere metingen. Een verklaring voor dit alles
is misschien dat de sweeps een groot hoog-frequent ruis
niveau hebben. Ret helling-criterium werkt in djt geval te
sterk, want de ruis blijkt de curve niet te erg te storen.

6.6 De subgemiddelden.

Er is bij de experimenten vaak gesproken over subgemiddelden.
Door deze experimenten is meer inzicht verkregen in het nut
hiervan.

De subgemiddelden blijken een goed hulpmiddel bij de beoordeling
van de curves. Er komt iets meer inforrnatie aan het licht over
hoe de uiteindelijke curve tot stand kwam. Bijvoorbeeld bij de
curve ber.31(1) en ber1234s.31(1) (zie figuur 6.4 en 6.10), is
goed te zien dat het eerste deel van de meting een ander beeld
geeft dan het tweede gedeelte, en dat daaraan ook de waarde van
het totale gemiddelde moet worden gerelateerd. Figuur 6.13 laat
de curve zien van rid1234s.21(2). De subgemiddelden laten hier
goed de betrouwbaarheid van de totale curve zien.

24.29

-18.59

Av@ra,es: 971 ReJ@cted: 38 ReMOv@d spikes: 248
TiM. aMis CPOM 8 tD ~8 Msec File: pid1234s.21

Figllllr 6.13, curve rid1234s.21( 2) met subgemiddeldefl.
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In sornmige gevallen is het gebruik van subgemiddelden in de
huidige vorm, minder zinvol. Bijvoorbeeld als de meting erg
slecht is en er veel sweeps worden afgekeurd. Het tweede
sUbgemiddelde wordt dan uit aanmerkelijk minder sweeps gevormd
en kan een vertekend beeld geven.

De plaatjes van de gefilterde brainstem-componenten kunnen in
sornmige gevallen een extra controle vormen van de kwaliteit van
de curves. Bijvoorbeeld het brainstemplaatje van kle1234s. 51
(zie figuur 5.7), laat goed de reproduceerbaarheid van de pieken
zien.

Aan het getal "Diff", dat de oppervlakte tussen de twee brain
stem-curves uitdrukt in verhouding tot het totale vermogen van
de curves, kan geen al te grote waarde worden gehecht. In een
aantal gevallen is het inderdaad zo, dat bij goede metingen het
getal laag is, en in slechte metingen het getal hoog. Maar als
verschillende metingen vergeleken worden dan blijkt het vaak voor
te komen dat een betere curve een hoger getal "Diff" heeft.
Misschien is er nog enige verbetering te bereiken met een andere
filterinstelling.
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7. Conclusies en aanbevelingen.

Detectie van bepaalde artefacten in auditieve evoked potentials
blijkt goed mogelijk door de afzonderlijke sweeps te controleren
op abnorrnale hellingen en amplitudes. Door van een groot aantal
metingen de histograrnrnen van een bepaalde grootheid te be
studeren, is inzicht te verkrijgen in wat een norrnaal en wat
abnorrnaal is bij die grootheid. Als referentie dienen de
histograrnrnen van metingen, waarbij, voor zover bekend, geen
ernstige artefacten voorkomen en waaruit betrouwbare curves
ontstaan.

Beoordeling van de kwaliteit van metingen kan worden vergemak
kelijkt, door het bekijken van sUbgemiddelden. De betrouwbaarheid
van de MLEP-componenten kan beter worden beoordeeld, en het
afzonderlijk bekijken van de brainstem-componenten geeft een
beter idee van het ruis-niveau.

Goede (betrouwbare) metingen blijken een helling-verdeling te
hebben, die goed op een norrnaal-verdeling lijkt, behalve aan de
zijkanten van de verdeling. Deze afwijking wordt voor een groot
gedeelte veroorzaakt door spikes (voornamelijk veroorzaakt door
het meetsysteem). De spikes laten zich goed verwijderen door het
begin en eind lineair te interpoleren. De helling-verdeling wordt
dan ook beter aan de randen.

Diathermie geeft zware storingen en geeft duidelijke afwijkingen
in de histograrnrnen:

1. abnormaal grote hellingen.
2. abnorrnaal hoge amplitudes.
3. periodes zonder signaal (versterkers pathfinder uit).

De sweeps zonder noemenswaardig signaal kunnen effectief
gedetecteerd en verwijderd worden. Door een sweep te detecteren
op een periode waarin het signaal te klein is, worden sweeps,
waarin de versterkers niet gedurende de hele sweep uit waren, ook
gedetecteerd.

Pre-operatieve metingen worden vaak gestoord door spierartefac
ten. Aan de hellingverdeling van deze metingen is dit waar te
nemen door een sterk verhoogd percentage grote hellingen; de
verdeling vertoont weer afwijkingen aan de randen. Het weigeren
van sweeps waarin een helling voorkomt, die groter is dan een
bepaalde grens, verrnindert in veel gevallen de invloed van
spierartefacten en geeft in ieder geval een beter beeld van de
betrouwbaarheid van de curve.

Detectie op een abnorrnaal hoge amplitude heeft voornamelijk
effect op diatherrnie-curves. De grootte van de grans waarboven
een sweep moet worden geweigerd, heeft een geringe invloed op de
uitwerking van de methode, omdat de meeste gedetecteerde
artefacten amplitudes hebben tegen de versterkerspanning.
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De combinatie van de artefact-algoritmen heeft in de meeste
gevallen een gunstige uitwerking op de betrouwbaarheid van de
curve. Bij diathermie-metingen worden veel sweeps afgekeurd. In
veel gevallen geeft het aantal sweeps dat is afgekeurd al aan,
dat de curve niet betrouwbaar is. In gevallen waarin slechts een
korte tijd diathermie aanwezig was, blijft na de detetectie soms
een betrouwbare curve over. Ret komt soms voor dat het helling
criterium een te groot aantal sweeps weigert in verhouding met
de kwaliteit van de curve. De helling-verdeling is dan weI
verstoord, maar de artefacten hebben niet al te grote gevolgen.

De methodes die in dit verslag zijn behandeld, zijn voornamelijk
gebaseerd op het anesthesiediepte onderzoek. Een aantal facetten
ervan, met name de helling detectie en het gebruik van histogram
men, kan misschien in breder verband worden toegepast.

Bij verder onderzoek met het gebruik van histogrammen voor
artefact-bepaling, is het aan te bevelen de histogrammen grafisch
te verwerken. Waarschijnlijk valt er op die manier op een meer
eenvoudige manier informatie uit te lezen. Ret is verder nuttig
te onderzoeken, of een ander helling-criterium, bijvoorbeeld een
lagere detectie-grens gecombineerd met meer toegelaten "slechte"
hellingen, nog iets betere resultaten geeft.
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Bijlage 1. Parameter-instellingen.

Hieronder staan de groottes van de in de software gebruikte para
meters. Zie voor toelichting van de betekenis hoofdstuk 5.

A: Histogrammmen.

Aantal intervallen:

Hellinghistograrnmen: 101, Histograrnmen (smax-smin): 50
Histograrnrnen smax en smin: 81.

Grenzen:

Hellinghistograrnrnen: -800 tot 800.
Histograrnrnen (smax-smin): 3000.
Histograrnrnen smax en smin: -2048 tot 2048.

B. netectie-algoritmen.

Spikedetectie:

MAXSLOPE=140, MAXSPIKELENGTH=5, MAXSPIKES=4, MAXINTERPOL=90.

Detectie op te kleine amplitude:

MINSIGNAL=50, MAXPERIOD=100.

Detectie op te grote hellingen:

MAXSLOPE=140.

Detectie op te grote amplitude:

MAXVAL=1600, MINVAL=-1600.

C. Berekening van het getal -niff-.

a=l, b=50.
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