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Samenvatting

Bij het uitvoeren van EEG experimenten vormen artefacten t.g.v. oogbewe

gingen en oogknipperingen een probleem. De bron van deze artefacten is

de elektrische dipool van de oogbol, waarvan het veld verandert bij oog

bewegingen en -knipperingen. Bij de verwerking van veel EEG experimenten

worden die gedeelten van het EEG, waarin oogbewegingsartefacten voorko

men, niet geanalyseerd. Dit heeft o.a. als nadelen dat er veel verlies

van data is, en dat er discontinuiteiten optreden in wel te verwerken

data. De laatste jaren wordt daarom aandacht besteed aan mogelijkheden

om een correctie ui t te voeren op trials waarin oogbewegingsartefacten

voorkomen.

In dit onderzoek is allereerst een literatuuronderzoek verricht naar

methoden om zo'n correctie uit te voeren. De resultaten van dit litera

tuuronderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 3.
Vervolgens is een experiment opgezet en ui tgevoerd, om antwoorden te

vinden op enkele vragen waarover men het in de literatuur niet eens is.

Tijdens dit experiment zijn aan proefpersonen horizontale en vertikale

oogbewegingen voorgeschreven en zijn EOG en EEG signalen geregistreerd

(zie hoofdstuk 4). Uit de resultaten van het experiment zijn de volgende

conclusies getrokken (hoofdstuk 5):

er dient zowel voor horizontale als voor vertikale oogbewegingen ge

corrigeerd te worden

daartoe moet zowel het horizontale als vertikale EOG gemeten worden

het is voldoende om de EOG' s van ~en oog te registreren

- voor iedere gedetekteerde oogbeweging moeten correctie faktoren be

paald worden, aangezien ze niet constant zijn.

Van de diverse correctie methoden leek de methode volgens Quilter e.a.

(lit. 20) het meest geschikt. Deze methode is geImplementeerd en toe

gepast op de experimentgegevens en vervolgens op CNV data van 4 proef

personen. Per proefpersoon is zowel correctie uitgevoerd op individuele

trials waarin oogbewegingsartefacten voorkomen, als op een gemiddelde

(hoofdstuk 6). Beide correcties geven vergelijkbaar goede resultaten.

Wanneer men alleen geInteresseerd is in een gemiddelde, kan na midde

ling gecorrigeerd worden, wanneer veranderingen in de loop van een ex

periment onderzocht worden moeten individuele trials gecorrigeerd worden.



The occurrence of eye movement and eyeblink artifacts in EEG recordings

is a well-known problem. The eye ball acts as an electric dipole, the

field of which changes when eye movements or eye blinks are being made.

EEG segments contaminated by eye movement artifacts are usually rejected.

However, this results in a considerable loss of data. Moreover, disconti

nuities arise in the data to be processed.

In recent years attention is paid to find techniques for removing eye

movement artifacts from EEG recordings (instead of rejecting the whole

trial).

The present study has started with an examination of literature on these

correction techniques, an overview of which is given in chapter 3.
Next an experiment has been set up and performed to find answers to some

questions upon which there is no agreement in literature. During this

experiment subjects were instructed to make both horizontal and vertical

eye movements, while EOG and EEG signals were recorded at the same time

(chapter 4). From this experiment the following conclusions can be drawn

(chapter 5):

- a correction has to be made for both horizontal and vertical eye move

ments

- this implies that horizontal as well as vertical EOG signals have to

be recorded

- it is sufficient to record the EOGs of one eye only

- correction factors must be calculated for each detected eye movement,

since they are not constant.

The correction method according to Quilter (lit. 20) seemed the best of

the various applied techniques. This method has been implemented and

applied to the experimental data and next to the CNV data of 4 subjects.

For each subject correction has been performed on single trials as well

as on averaged data (chapter 6). Both corrections yield comparable good

results. If only the average is of interest, correction can be applied

after averaging. When changes in the course of an experiment are under

investigation, single trials have to be corrected.
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1. Inleiding

1.1 EEG onderzoek

Vanaf de menselijke schedel kan m.b.v. elektroden elektrische aktiviteit

geregistreerd vorden, die bestaat uit potentiaalschommelingen met een

ritmisch golvend karakter.

Een Duitse psychiater, H. Berger, rapporteerde al in 1929 over deze akti

vi teit. De grafische weergave ervan noemde hij "elektro-encephalogram",

afgekort EEG.

De potentiaalschommelingen zijn klein, met een amplitude varierend tussen

20 en 100 t-V en een frekwentie inhoud tussen 0 en ongeveer 60 Hz. Ze zijn

het resultaat van de elektrische aktiviteit van vele duizenden hersen

cellen vlak onder en in de buurt van de elektrode. Deze zenuwcellen werken

min of meer synchroon. Bij toenemende geestelijke aktiviteit neemt de syn

chronisatiegraad af, waardoor het EEG golven van hogere frekwentie gaat

bevatten. Daarbij daal t de amplitude. We spreken van verschillende ritmen,

al naar gelang de ligging van de overheersende frekwentieband (zie

figuur 1.1).

ontspannen

Ioc. ritme: 8-14Hz

~ I 1 sec.,

IGritme: 4-8 Hz

~ ritme: 0-4 I 50 IlV

figuur 1.1 EEG-registraties: Bij meer geestelijke

aktiviteit neemt de frekwentie toe en de amplitude

af (overgenomen uit lit.5)

Onder de meeste omstandigheden (waken, slapen, bewusteloosheid) kan vanaf

de schedel elektrische aktiviteit geregistreerd worden. De hersenen gene-



reren spontaan ritmische potentiaalschommelingen, die niet afhankelijk

zijn van externe stimulatie.

Ret is echter ook mogelijk potentiaalveranderingen op te roepen door het

aanbieden van auditieve stimuli (klikken) of visuele stimuli (flitsen).

Deze veranderingen, die volgen op zgn. sensorische stimulatie, worden

"evoked potentials" (EFI S) genoemd. EFI s zijn zeer zwak en zodanig in de

ruis (de spontane hersenaktiviteit) verdronken, dat ze in het ruwe EEG

niet of slecht zichtbaar zijn. Behalve zwak zijn ze echter weI reprodu

ceerbaar, zodat door middeling van een aantal responsies de EP uit de

ruis naar voren kan worden gehaald (zie figuur 1.2 a en b).

Behalve EP I S kunnen nog andere reakties in het EEG geregistreerd worden,

zoals Bereitschaftspotentialen (BPI s of motorpotentialen) en Contingente

Negatieve Variaties (CNV's).

Een BP is een negatieve potentiaalgolf in het EEG, die voorafgaat aan de

uitvoering van een (vrijwillige) beweging. Aan een (proef)persoon wordt

gevraagd spontaan enkele malen een motorische aktiviteit te verrichten,

bijvoorbeeld het indrukken van een knop met de hand, of het intrappen van

een pedaal met de voet. Bij middeling wordt het indrukken van de knop of

het pedaal als trigger gebruikt (zie figuur 1.2 a en b).

In 1964 ontdekte G. Walter, dat er een langzame potentiaalverandering in

het EEG optreedt, wanneer een proefpersoon twee gekoppelde stimuli krijgt

aangeboden. De eerste stimulus (S1) dient als waarschuwing, terwijl na de

tweede stimulus (S2) een motorische taak moet worden uitgevoerd. Walter

noemde deze negatieve potentiaalverandering de "Contingent Negative

Variation" of "expectancy wave".

Dit fenomeen treedt niet op als uitsluitend twee stimuli met kortdurende

intervallen worden gepresenteerd. De instruktie dat er gereageerd moet

worden na S2 is essentieel.

Aanvankelijk werd voor het interstimulus interval (lSI, de periode tussen

de stimuli) een periode van 1 s gebruikt. Wanneer een lSI van langere

duur gebruikt wordt (meestal 4 s) bl~kt, dat in de CNV over het algemeen

twee golven te onderscheiden zijn. De CNV bestaat in feite uit twee com

ponenten, die zich onafhankelijk van elkaar kunnen gedragen. De vroege

component (vroege of snelle golf) heeft een piek ca. 750 ms na S1.
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De late component (late of langzame golf) wordt gevormd door een lang

zame spanningstoename en is maximaal aan het einde van het lSI (zie

figuur 1.2 c en d). De vroege golf wordt in verband gebracht met infor

matieverwerking en de late golf met motorpreparatie.

~'t'V~.·Tone flash Wllh'
responH .

A-..,. t

Response
alone

bfz-·
Cz--
Pz-----

c

~~
- t

Responsl!
alone

C3·. a
C4--

aloneneg.r

figuur 1.2 In het EID waarneembare potentiaalveranderingen.
a en b: links een EP, rechts een BP. c en d: CNV (lSI is 4 s).
(overgenomen uit lit. 21)

1.2 Oogbewegingen

Bij het uitvoeren van EEG experimenten vormen artefacten (storingen) t.g.v.

oogbewegingen en -knipperingen een probleem. Aanvankelijk (rond 1930) dacht

men dat deze artefacten het gevolg waren van actiepotentialen in de ex

trinsieke oogspieren, bij het bewegen van ogen en oogleden.

Enkele jaren later ontdekte men dat de oogbol een elektrische dipool is:

de retina (netvlies) is negatief t.o.v. de cornea (hoornvlies).

De oorzaak van dit potentiaalverschil is nog onbekend. WeI is bekend dat

de grootte van het potentiaalverschil beInvloed wordt door de stofwisse

ling van het oog (PC02, p02 enz) en dat tijdens adaptatie na verandering

van de verlichting het EOG niet constant is. Schattingen van de grootte

van de dipool lopen uiteen van 1 mV (lit. 31) tot 0,1 V (lit. 18).

Deze dipool veroorzaakt een elektrisch veld in het weefsel rondom het

oog. Wanneer een oogbeweging of -knippering gemaakt wordt, verandert

dat veld. M.b.v. elektroden die rondom het oog geplakt zijn, kunnen deze

veranderingen het best geregistreerd worden. De grafische weergave
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wordt electro-oculogram (EOG) genoemd. In figuur 1.3 is schematisch

weergegeven hoe het EOG er uit ziet wanneer een oogbeweging gemaakt

wordt.

101 Ibl

~~ ~

JL JU S\jL
~ ~ w

figuur 1.3 Het EOG (schematisch weergegeven) tijdens een
oogbeweging. (overgenomen uit lit. 16)

De schedel en het onderliggend weefsel geleiden de potentiaalverande

ringen t.g.v. oogbewegingen en -knipperingen, zodat ze ook op andere

plaatsen op het hoofd gemeten kunnen worden. Dit geeft problemen bij

BEG registraties, omdat deze potentiaalveranderingen weliswaar verzwakt

zijn, maar vaak nog vele malen grater in amplitude dan de te onderzoeken

EEG signalen (zie figuur 1.4).

VERTICAL DC EOG

HORIZOHlJIL DC EOll

\.

DOWN

UP -::-EYE BLINKS

3 SEC

'"Io.s mV

/

figuur 1.4 In het EEG (geregistreerd op Cz) zijn
duidelijk de artefacten t.g.v. een vertikale oog
beweging en 2 knipperingen te zien.
(overgenomen uit lit. 8)

Niet aIle oogbewegingsartefacten zijn zo duidelijk herkenbaar als in

figuur 1.4 is weergegeven. Soms lijkt een artefact sterk op de te onder

zoeken hersenaktiviteit, zodat op grond van EEG-registraties niet be-
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paald kan worden of er een artefact is opgetreden.

Om na te kunnen gaan in welke tijdsintervallen oogbewegingen gemaakt zjjn,

wordt ook het EOG geregistreerd (meestal alleen het vertikale EOG).

Aan de hand van het EOG worden dan de trials geselekteerd, die uitgeslo

ten moeten worden van verwerking. Echter aan het verwerpen van trials

zijn nadelen verbonden (zie ook § 3.2).

Vooral de laatste jaren wordt daarom aandacht besteed aan mogelijkheden

om een correctie uit te voeren op trials waarin oogbewegingsartefacten

voorkomen. Daarbij wordt ook weer gebruik gemaakt van het EOG.
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2. Opdracht

Bij de verwerking van CNV experimenten worden die gedeelten van het EEG,

waarin te grote vertikale oogbewegingen voorkomen, niet geanalyseerd.

De selektie van deze trials geschiedt aan de hand van papierregistraties

van het EOG. Er is reeds software ontwikkeld met behulp waarvan het

mogelljk is om deze selektie door een computer off-line te laten uitvoeren.

In di t afstudeeronderzoek dient te worden onderzocht of ui t die stukken

van het Em signaal, waarin oogbewegingen voorkomen en die nu niet verder

geanalyseerd worden, de oogbewegingg- en oogknipartefacten kunnen worden

verwijderd, zodat een resultaat ontstaat, dat (statistisch) niet van de

goede trials te onderscheiden is.

In de Iiteratuur zijn em aantal technieken beschreven, waarmee deze arte

facten kunnen worden verwljderd. Tijdens een vooronderzoek, aan de sub

faculteit Psychologie, is gebruik gemaakt van een correlatie correctie

methode volgens QuiI ter (lit. 20). Daarbij is slechts ~&1 EOG gebruikt

(de vertikale EOG-afleiding van het rechteroog), terwljl Quilter van beide

ogen twee EOG-afleidingen gebruikt. Het effekt hiervan moet nader worden

onderzocht.

Verder wordt bij deze methode aangenomen dat het Em en het EOG een ver

waarloosbare kruiscorrelatie hebben. Deze aanname dient nader geanaly

seerd te worden. Ook aan de invloed van de signaal/ruis verhouding op de

correctie moet aandacht worden besteed.

Teneinde de genoemde aspecten nader te kunnen analyseren dienen er expe

rimenten te worden uitgevoerd en verwerkt. Tevens moet de bruikbaarheid van

de eerder genoemde technieken worden onderzocht. Vervolgens kan de meest

geschikte techniek worden geImplementeerd op een computer.

In eerste instantie moet de correctie techniek op de VAX-11/780 van de

subfaculteit Psychologie worden geImplementeerd.

8inds kort vindt real-time on-line datavergaring en pre-processing

plaats m.b.v. een L8I-11/23 configuratie. Het signaleren van het optre

den van artefacten t.g.v. oogbewegingen en -knipperingen m.b.v. het EOG

en de daarbij behorende selektie van trials zal eveneens met de L8I-11/23

dienen te geschieden. 20 mogelljk, rekening houdend met tljdskritische
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onderdelen. moet ook de correctie techniek of een deel daarvan binnen

dit proces worden ingepast.

Afhankelijk van de computer. die gebruikt wordt. zal de te ontwikkelen

software geschreven moeten worden in de taal Fortran 4 of Fortran 77

volgens de binnen de subfacultei t Psychologie ontwikkelde standaard.i

sering en met gebruikmaking van reeds aanwezige bibliotheken.
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3. Literatuuronderzoek

3.1 Inleiding

Dit afstudeeronderzoek is begonnen met in de literatuur na te gaan wat

er tegen oogbewegingsartefacten gedaan wordt.

Er zijn een aantal artikelen waarin methoden beschreven worden om de in

vloed van artefacten t.g.v. oogbewegingen en -knipperingen te beperken.

Deze methoden zijn als voIgt te verdelen:

1. Trials waarin artefacten voorkomen verwerpen.

2. Aan de (proef)personen vragen te fixeren.

3. Een combinatie van 1 en 2. Di t wordt het meest toegepast.

4. Een correctie uitvoeren om de artefacten te veNijderen.

In de volgende paragrafen worden deze methoden uitgebreider beschreven.

3.2 Ret verwerpen van trials

Bij de veNerking van veel EEG experimenten worden die gedeelten van het

EEG, waarin oogbewegingen of -knipperingen voorkomen, niet geanalyseerd.

De selektie van deze trials kan geschieden m.b.v. een computer of aan de

hand van papierregistraties. Daartoe wordt tijdens een registratie het

EOG gemeten (meestal het vertikale EOG van het rechteroog). Wanneer in

een trial het BOG groter is dan een bepaalde waarde (drempel) wordt die

trial van verwerking uitgesloten.

Deze aanpak wordt meestal gekozen, wanneer het aantal personen, dat aan

een experiment deelneemt, groot is. Ret veNerpen van trials kan namelijk

leiden tot het verlies van veel data. In bepaalde gevallen kan bijna 10ry/o

van de relevante registratie door artefacten verontreinigd zijn. Om toch

voldoende trials over te houden duren experimenten lang, hetgeen belas

tend is voor de (proef)personen en leidt tot vermoeidheid.

Een ander nadeel is, dat er door het veNerpen van trials discontinui

teiten optreden in de daarna te verwerken hersenaktiviteit. Veranderingen

in deze aktiviteit tijdens een experiment kunnen daardoor niet bestudeerd

worden.

Bij experiment en, waarvoor juist oogbewegingen vereist zijn, zal het aantal
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trials waarin geen oogbewegingsartefacten voorkomen, zeker erg klein zljn.

Bovendien zljn deze trials inherent niet-representatief. Deze methode kan

dan niet toegepast worden.

Tenslotte wordt de drempel, waarboven trials verworpen worden, vrij wille

keurig gekozen (zie ook \ 3.7).

3.3 Fixeren

Men kan aan de proefpersonen vragen hun ogen op een fixatiepunt te richten

en alleen te knipperen tussen trials in, om artefacten zoveel mogelijk te

voorkomen.

Dit legt naast de experimentele taak een secundaire taak op aan de per

soon. Afhankelijk van de moeite, die iemand moet doen om de ogen te fixeren,

heeft dit meer of minder invloed op de primaire taak. Bovendien kan het

fixatiepunt als afleiding gaan werken en is het bekend dat afleiding de

CNV amplitude verlaagt.

Bij kinderen en veel (psychiatrische) pati~nten heeft het verzoek om te

fixeren weinig effekt, omdat ze niet kunnen of willen fixeren.

In enkele artikelen (lit. 10, 26) wordt vermeld, dat ook bij een groot deel

van de volwassen gezonde proefpersonen de registraties erg veel oogbewe

gingsartefacten bevatten, zelfs bij pogingen tot fixatie.

Bij experimenten, waarvoor oogbewegingen vereist zljn, is fixeren uiteraard

niet mogelijk.

3.4 Fixeren en verwerpen van trials

De meest gebruikte methode is een combinatie van de twee voorgaande:

personen vragen om hun ogen te fixeren en die trials, waar dat niet

gelukt is, uitsluiten van verwerking.

Bij proefpersonen, die geed kunnen fixeren, levert dit een hoog percentage

goede trials. Het nadeel van een secundaire taak blijft echter aanwezig.

Bij personen die niet geed kunnen fixeren blijven de in het voorgaande

vermelde nadelen geldig. Vaak worden tijdens een proefzitting die personen

geselekteerd, die geed kunnen fixeren.
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3.5 Het toepassen van een correctiemethode

Het verwijderen van artefacten t. g. v. oogbewegingen ui t Em signalen

heeft enkele belangrijke voordelen boven het verwerpen van trials en

vragen om te fixeren:

1. Het verlies van data wordt vrijwel nul. (Er kunnen trials zijn waarin

artefacten optreden t.g.v. spieraktiviteit van nek, wenkbrauwen of

kaken. Di t komt weinig voor).

2. Er hoeft niet gefixeerd te worden, dus er is geen secundaire taak.

3. Het is ook bruikbaar bij experimenten waarvoor oogbewegingen nodig

zijn.

Bij het ui tvoeren van een correctie wordt gebruik gemaakt van het EOO,

dat tegelijk met het EEG geregistreerd wordt.

Er zijn in de literatuur diverse methoden beschreven om een correctie

on-line of off-line uit te voeren. Het uitgangspunt daarbij is, dat het

gemeten E:EI; signaal een lineaire combinatie is van het echte Em (her

senaktiviteit) en het artefact t.g.v. oogbewegingen (of knipperingen).

Bovendien gaat men er van uit dat tussen het gemeten EOO en het arte

fact een lineair verband bestaat:

Waarin:

MEEG(t) het gemeten EEG

EEG(t) de hersenaktiviteit

VEOO( t) het vertikale EOO

en HEOO(t) het horizontale EOO is.

De procedure bestaat uit het bepalen van de faktoren K1 en K2 om met

behulp daarvan het artefact ui t het gemeten EEG signaal te verwijderen.

Meestal wordt alleen het vertikale EOG gemeten en alleen K
1

bepaald.

Het principe van enkele methoden zal hier in het kort beschreven

worden.
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3.6 Beschrijving van correctiemethoden

a. McCallum e.a. (lit. 14)

AIle EEG-afleidingen, m.u.v. Cz, worden geregistreerd t.o.v. de doorver

bonden oorlellen (A12). Tussen de voorste frontale elektrode en A12 wordt

een potentiometer aangesloten. Cz wordt gemeten t.o.v. de loper van deze

potentiometer (zie figuur 3.1). De potentiometer wordt nu zodanig inge

steld, dat er geen oogbewegingsartefacten meer zichtbaar zijn op Cz.

Fz-A12

Cz-A12

Pz-A12

Oz-A12

figuur 3.1

EEG-afleidingen en correctiemethode
volgens McCallum e.a.

Hiermee kan de invloed van vertikale oogbewegingen verminderd worden, die

van horizontale oogbewegingen echter niet. Een ander nadeel is dat fron

tale EEG-aktiviteit in Cz geIntroduceerd kan worden. Omdat de referentie

elektrode een combinatie is van 3 verschillende elektroden leidt deze

methode tot problemen in de interpretatie van het gecorrigeerde signaal.

b. Hillyard e.a. (lit. 10)

Aan proefpersonen wordt gevraagd t~dens een CNV experiment een aantal

oogbewegingen te maken. Daarb~ moet telkens een even grote oogbeweging

naar boven als naar beneden gemaakt worden (m.b.v. fixatiepunten op de

wand). Wanneer het artefact voor beide oogbewegingen even groot is,

geldt voor de beweging naar boven:

MEEG(t) = CNV(t) - Iartefact I
en voor de beweging naar beneden:

MEEG(t) = CNV(t) + Iartefact I
(zie figuur 3.2).
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Door beide signalen van elkaar af te trekken houdt men tweemaal het

artefact over. Op deze manier kan de relatie tussen EOG en het artefact

(de faktor K1) bepaald worden.

EOG

UPWARD DOWNWARD figuur 3.2

EOG en EEG wanneer eenzelfde
oogbeweging naar boven (links)
en naar beneden (rechts)
gemaakt wordt.

Een nadeel is echter dat voor gelijke bewegingen naar boven en beneden

het EOG (en het artefact) geen gelijke amplitude heeft. Daarenboven is

de amplitude niet constant (zie figuur 3.2), waardoor een fout gemaakt

wordt bij het bepalen van K1•

c. Corby e.a. (lit. 3)

Ook bij deze methode wordt aan proefpersonen gevraagd een aantal verschil

lende oogbewegingen te maken. Daarbij worden EEG en EOG geregistreerd

(zie figuur 3.3). Door de "amplituden" A en B te bepalen kan men K1
berekenen: K1 = A/B.

Daarna wordt het eigenlijke experiment gedaan en na middeling wordt het

EOG, vermenigvuldigd met K1, van het gemeten EEG afgetrokken.

EOG

figuur 3.3
E:EG en EOG tjjdens het maken van
vertikale oogbewegingen.

d. Girton e.a. (lit. 8)

Deze methode werkt on-line en er wordt zowel voor horizontale ala verti

kale oogbewegingen gecorrigeerd (zie figuur 3.4).
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figuur 3.4

Opstelling voor on-line correctie
van oogbewegingsartefacten.

RI.cOROER
"REAMP

-.~

Voorafgaand aan een registratie moeten een aantal oogbewegingen gemaakt

worden. De potentiometers worden dan zodanig ingesteld, dat oogbewegings

artefacten in het EEG signaal minimaal zijn. De faktoren K1 en K2 worden

dus niet expliciet bepaald en daarnaast slechts eenmalig.

e. Barlow e.a. (lit. 1)

Deze methode is in principe gel~k aan de vorige. Girton corrigeerde aIleen

Cz, er kan echter uitgebreid worden tot een onbeperkt aantal afleidingen

(het aantal componenten wordt dan weI erg groot).

LLG.

OUTPUT I

L L G.

IIlPUT I

LLG. C_L I

Tll OTII[I
£.E.G.

-'5

figuur 3.5 Schema voor on-line correctie van oogbewegings
artefacten. Het rechter gedeelte is per EEG-afleiding nodig.

Een voordeel van de tot nog toe beschreven methoden is, dat ze eenvoudig

z~n. Nadelen zijn dat ze tijdrovend zijn (vooral wanneer er potentiometers

ingesteld moeten worden) en niet erg nauwkeurig zijn. Bovendien wordt
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voor oogbewegingen en -knipperingen dezelfde correctie faktor gebruikt.

Wanneer er gecalibreerd is voor oogbewegingen~ wordt er voor knipperingen

teveel gecorrigeerd. hetgeen opnieuw artefacten introduceert. Een tweede

bron van nieuwe artefacten is. dat ook hersenaktiviteit in het EOG geme

ten wordt. Bij kleine oogbewegingen bestaat zelfs een relatief groot deel

van het EOG ui t hersenaktivitei t. Bij "correctie" wordt dan het EEG ver

laagd. Ook voor het weI of niet corrigeren zou dus een drempelwaarde van

het EOG gehanteerd moeten worden. net als bij het verwerpen van trials.

Met de hiervoor beschreven methoden is dit niet mogelijk.

Voor het bepalen van de correctie faktoren en het ui tvoeren van de cor

rectie kan men ook gebruik maken van een computer.

Hieronder volgen enkele voorbeelden:

f. Gratton e.a. (lit. 9)

De gemeten Em en EOG signalen worden gemiddeld. Vervolgens worden deze

gemiddelden van aIle single trials afgetrokken :

MEEGj(t) - MEEG(t) en EOGj(t) - EOG(t)

(waarbij j het trialnummer is).

Tussen deze signalen wordt een regressie berekend. zodat de faktor K1
bekend is. Daarna worden de oorspronkelijke single trials gecorrigeerd

volgens:

EEG.(t) = MEEG.(t) - K1.EOG.(t)
J J J

Dit wordt voor elke EEG-afleiding uitgevoerd.

g. Quilter e.a. (lit. 20) en later Verleger e.a. (lit. 25)

Uitgangspunt is ook hier de vergelijking uit het begin van deze paragraaf:

of. omdat de signalen bemonsterd worden:

MEEG(i) = EEG(i) + K1·VEOG(i) + K2 ·HEOG(i)

(waarbij i het samplenummer is).

Door een aantal correlatieprodukten en vermogens te defini~ren en enkele

aannamen te maken omtrent de signalen. kunnen K1 en K2 geschreven worden
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als funkties van de meetbare signalen: MEBJ., VECG en HECG.

Nadat K1 en K2 berekend zjjn, kan het gewenste (niet verontreinigde)

EEG signaal bepaald worden.

In hoofdstuk 5 wordt op deze methode uitgebreider ingegaan.

h. Whitton e.a. (lit. 28)

Bij deze methode wordt van het ECG en het EEG het vermogensspectrum be

paald. Daarna wordt er een schaling toegepast, z6 dat voor lage fre

kwenties de spectra dezelfde waarde hebben. De totale spectra worden

dan van elkaar afgetrokken, waarna een EBJ. signaal zonder oogbewegings

artefacten overblijft.

Enkele opmerkingen betreffende dit artikel:

- Het algorithme, dat de correctie beschrijft, wordt aIleen in woorden

weergegeven.

- Er worden geen resultaten in het tijddomein gegeven, zodat moeilijk te

zien is of een artefact werkelijk verwijderd is.

Er wordt van uitgegaan dat aIle laag-frekwent vermogen in het EEG het

gevolg is van oogbewegingsartefacten. Dit is bij CNV experimenten

zeker niet het geval.

i. Woestenburg e.a. (lit. 30)

In dit artikel wordt een methode beschreven om een filter te schatten

tussen het oog en een plaats op de schedel m.b.v. gemeten EOG en EEG

signalen. Ook hier is aangenomen dat het gemeten Effi de som is van de

hersenaktiviteit en het artefact.

Tussen het EOG en het artefact wordt een filter verondersteld (zie

figuur 3.6). Dit kan als voIgt weergegeven worden:

MEBJ.( jW) = Effi( jW) + p( jw) l EOG( jW) - E.( jW)}

De term E(jw) is het deel van het EOG dat geen oogaktiviteit weergeeft

(b.v. hersenaktiviteit).

Wanneer er grote oogbewegingen gemaakt worden, wordt €.(jw) ve:rwaarloos

baar verondersteld.
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EOG
ACT

EOG ATTENUAT ION EOG
EEG+

INPUT MEDIUM OUTPUT I
ARTIF

....

P(jw)

t EEG
INPUT

figuur 3.6 Model van de overdracht tussen EOG en artefact.

Voor het schatten van het filter wordt gebruik gemaakt van de data van

aIle trials:

• II

1\ (1/NLEEb.(jw)·EOG.(jw)) - EEC(jvJ).EOG(jw)
p( jco) = -----=~----=~:..----------

(1/NL:IEOGi (jw) 1
2) _ IEOG(jw) [2

waarin:

EEGi(jw) de Fourier getransformeerde van de i e trial en

EEG(jw) de Fourier getransformeerde van EEC(t) is.

M.b.v. een statistische toets (F-toets) wordt voor elke frekwentie com

ponent bePaald of p(jW) significant is. Voor die frekwenties waarvoor dit

niet het geval is, wordt p(j~) nul gemaakt.

Met dit filter worden de individuele (single) trials gecorrigeerd, waarna

terug-transformatie uitgevoerd wordt.

3.7 Vragen naar aanleiding van het literatuuronderzoek

Na het uitvoeren van het literatuuronderzoek zijn er enkele vragen overge

bleven, waarop in diverse artikelen tegenstrijdige antwoorden te vinden

zijn. Deze vragen, met in het kort de diverse antwoorden, zijn:

- Zijn artefacten t.g.v. horizontale oogbewegingen te verwaarlozen?

Barlow e.a. (9 EEC-afleidingen) : afhankelijk van de afleiding

Corby e.a. (Cz) : ja, bij deze elektrode plaatsing

Girton e.a. (Cz) : nee

Hillyard e.a. (Fz en Cz) ja

Quilter e.a. (16 EEG-afleidingen) nee

Whitton e.a. (Cz) : ja



- Zijn de bewegingen van beide ogen gelijk of moeten EOG's van beide ogen

geregistreerd worden?

Barlow e.a. niet nodig om EOG's van beide ogen te registreren

Girton e.a. EGG's van beide ogen nemen kan misschien verbetering

opleveren

Quilter e.a. vooral bij horizontale oogbewegingen zijn er grote ver

schillen tussen links en rechts, het is daarom nood

zakelijk EOG's van beide ogen te registreren

Als de EOG's van beide ogen gemeten worden, welke EEG-afleidingen

corrigeer je dan met welke EOG's?

Volgens QuiI ter is het de beste methode om de EEG' s van de linker

hersenhelft met de EOG's van het linkeroog te corrigeren en de EEG's

van de rechter hersenhelft met de EOG's van het rechteroog.

- Wat is een redelijke drempelwaarde voor het EOG, om weI of geen correctie

uit te voeren (of trials uit te sluiten van verwerking)?

In de meeste artikelen wordt aIleen vermeld dat trials verworpen worden

wanneer het EOG boven een bepaalde drempel komt, maar wordt die drempel

waarde niet vermeld. In die artikelen waar weI een waarde gegeven wordt,

worden geen argumenten voor de keuze daarvan gegeven.

Enkele waarden zijn:

Debecker e.a. enkele tientallen microvolts

Gaillard e.a. 200 IJ'V

Roth e.a. 425flV

Woestenburg e.a. 150JlV (1981)
In Tilburg wordt 20 - 40~V als drempel gehanteerd.

Wanneer het EOG boven ca. 40 f-V komt, zijn artefacten in het EEG te

herkennen.

Om antwoorden op de hiervoor geformuleerde vragen te vinden, is een

experiment opgezet en uitgevoerd. Daarbij zijn zowel horizontale als

vertikale oogbewegingen aan proefpersonen voorgeschreven, en is het

horizontale en vertikale EOG van beide ogen gemeten.

De beschrijving van het experiment en de resultaten zijn weergegeven in

hoofdstuk 4 en 5.
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4. Besehrijving van het experiment

4.1 Inleiding

Een proefpersoon zit tijdens het experiment in een gemakkelijke stoel. die

in een geluidsdiehte en elektriseh afgesehermde eabine staat. Tegen de

wand voor de proefpersoon staat een (metalen) assenkruis. waarop een aan

tal leds (light emitting diodes) gemonteerd zijn. z6 dat zowel horizontale

als vertikale oogbewegingen voorgesehreven kunnen worden.

Een oogbewegingwordt gemaakt. doordat er eerst gefixeerd wordt op het

midden van het assenkruis en daarna op een van de leds. Om aan te geven

op welke led gefixeerd moet worden. gaat deze branden.

De sturing van de leds gebeurt m.b.v. sehakelaars. die door de experi

mentator bediend worden.

Per trial gaat ~en led branden en wordt er dus ~~n oogbeweging uitgevoerd.

Tijdens een experiment wordt een aantal malen (quasi-random verdeeld over

de trials) dezelfde oogbeweging gemaakt.

4.2 De verdeling van de LEDs over het assenkruis

De leds. die aangeven op welk punt een proefpersoon moet fixeren, zijn op

bepaalde afstanden van het midden bevestigd.

Bij het vastleggen van die afstanden is er van uitgegaan. dat geen grotere

oogbewegingen gemaakt dienen te worden. dan men vrijwillig zou doen tijdens

b.v. een CNV registratie.

Aangezien de hele wand van een EEG-eabine zonder moeite bekeken kan

worden vanuit de gebruikelijke positie van een proefpersoon, zijn de leds

z6 geplaatst. dat oogbewegingen over vrijwel het gehele oppervlak van die

wand voorgesehreven kunnen worden.

De hoogte van de eabine is ca. 200 em. de breedte ca. 280 em. Bij een af

stand van proefpersoon tot wand van ca. 120 em komt een afstand van

84 em boven of onder het midden van het assenkruis overeen met een oog

hoek verdraaiing van 35 0 en 120 em links of reehts van het midden met

een ooghoek verdraaiing van 45 0 (zie figuur 4.1).
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figuur 4.1 Positie van proefpersoon t.o.v. assen
kruis. Maximale ooghoeken: vertikaal 35· en
horizontaal 45°.

De volledige hoogte van de cabine kan niet gebruikt worden, omdat het

midden van het assenkruis zich op ooghoogte moet bevinden en enigszins

in hoogte gevari~erd moet kunnen worden i.v.m. verschillende lichaams

lengten van proefpersonen.

Om de invloed van kleine oogbewegingen te kunnen nagaan, zijn zowel op

de vertikale als op de horizontale as leds geplaatst op een afstand

van het midden, overeenkomend met een ooghoek van 5° • Verder zijn op de

vertikale en horizontale as leds geplaatst op een afstand van het

midden, overeenkomend met 20· respectievelijk 25 0 draaiing. De verdeling

van de leds over het assenkruis is weergegeven in figuur 4.2 a.

Omdat ze niet fel branden zijn aIle leds onder een hoek bevestigd, zoda

nig dat de maximale hoeveelheid licht in de richting van de proefpersoon

valt.

Behalve de (rode) leds op de hiervoor genoemde afstanden, bevindt zich

in het midden van het kruis een groene led en vlak daarnaast nog een

rode. De groene led dient om aan te geven wanneer op het midden ge

fixeerd moet worden, de led ernaast geeft aan dat er enkele malen

gelmipperd moet worden (zie ook § 4.3).
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De leds zljn genummerd van 1 tim 12 (zie figuur 4.2 b). In het vervolg

van dit verslag wordt deze nummering gebruikt om naar de gemaakte oog

bewegingen (altijd vanuit de oorsprong) te verwijzen.

135'

20'

45" 25· 5' 5' 5' 25" 45"

5'

0"

5'
4

2

3
10

4

11

b

12

figuur 4.2 De verdeling van de leds over het assenkruis, met
daarbij de ooghoeken (a) en de nummering (b).

4.3 De trial-opbouw

Een registratie bestaat uit 2 series van elk 130 trials met een pauze

ertussen. In de eerste 10 trials is het de bedoeling met de ogen te

knippen, in de resterende 120 trials worden oogbewegingen gemaakt.

De 12 posities zijn quasi-random over de 120 trials verdeeld (om even

tuele CNV-achtige verschijnselen te voorkomen, doordat men niet weet

welke led zal gaan branden), zodanig dat er per ooghoek 10 trials zijn.

In het begin van een trial gaat de groene led in het midden van het

kruis branden. Het is de bedoeling, dat daarop gefixeerd wordt. Na 3 s

gaat deze led uit en gaat een van de rode leds branden en moet daarop

gefixeerd worden. Ook dit duurt 3 s. Welke led er gaat branden kan

gezien worden terwijl op het midden gefixeerd wordt, zonder rond te

kijken.

Een trial duurt dus 6 s. Daarna volgen 6 s rust, waarin geknipperd en

rondgekeken mag worden.

De trials waarin knipperingen voorgeschreven zijn, beginnen eveneens

met 3 s fixeren op de groene led. De rode led, die daar vlak naast

zit, brandt tijdens de hele trial en dient om aan te geven, dat in deze

trial geknipperd moet worden. Na 3 s gaat de groene led uit en zijn er

nog 3 s om "zo norma.al mogelijk" enkele malen te knipperen, d.w.z. zon

der overdreven de ogen dicht te knijpen.
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4.4 De duur van een serie

De keuze van het aantal leds en trials is gemaakt o.g.v. de volgende

ovenoegingen:

- Een serie mag maximaal een half uur duren, omdat anders de proefper

soon te vermoeid raakt.

- Voor middeling van de signalen (voor iedere ooghoek een gemiddelde)

zijn ca. 10 trials nodig, om ruis uit te middelen.

Een trial duurt 6 s en wordt gevolgd door 6 s rust. Per ooghoek (10

trials) zijn dus 120 s nodig. In 30 minuten zouden dan maximaal 15 ver

schillende typen oogbewegingen gemaakt kunnen worden.

Om het aantal horizontale en vertikale ooghoeken gelijk te houden, is

gekozen voor 12 ooghoeken (120 trials). Omdat ook knipperingen een

belan~ke bran van artefacten vormen, zijn 10 trials toegevoegd, waarin

geknipperd moet worden. In totaal duurt een serie dan 26 minuten.

4.5 De registratie

De EEG en EOG signalen worden opgenomen met Beckman Ag/AgCI elektroden

gevuld met geleidende pasta. Wanneer dit nodig is wordt de huid geIrri

teerd om de weerstand te verlagen, zodat deze kleiner is dan 3 kG..

De EEG signalen worden monopolair t.o.v. de doorverbonden oorlellen

gemeten, de EOG signalen worden bipolair gemeten.

Voor versterking van de signalen wordt gebruik gemaakt van een Beckman

R611/702LS poI ygraaf, waarmee tevens continu papierregistraties gemaakt

worden. De versterkers bevatten een bandfilter, dat voor EEG's en EOG's

gelijk is ingesteld. De tijdconstante overeenkomend met de laagste kantel

frekwentie is 30 s, de hoogste kantelfrekwentie is 30 Hz, helling 6 dB

per octaaf.

De EEG en EOG signalen worden continu opgenomen met een achtkanaals

analoge tape-recorder (HP 3968A, bandbreedte: DC-312 Hz, opnamesnel

heid: 15/16 inch/s).
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4.6 B-puls en ijkpuls

In de ruimte naast de EEG-cabine bevinden zich een aantal timers om het

experiment te sturen. Een van die timers genereert een B( egin)-puls met

een breedte van 110 ms. Bij AD-conversie van de signalen dient deze puls

om het begin van een trial aan te geven.

De achterflank van de B-puls triggert twee batterij-gevoede ~kpuls units

in de Effi-cabine, die een ijkpuls superponeren op aIle EEl; en ECG signalen.

De ijkpuls is een symmetrische dubbelpuls, 200 ms breed en 60 fV top-top

(zie figuur 4.3).

Om te voorkomen, dat de ijkpuls vervormd zou worden door een oogbeweging

t.g.v. het gaan fixeren op de greene led in het midden, is het tijdstip

waarop deze led gaat branden vervroegd t.o. v. die ijkpuls. Aangezien een

saccade (een oogbeweging om te fixeren) ca. 30-120 rns duurt en een delay

heeft van 100-200 ms (lit. 31) is hiervoor een tijd van 300 rns genomen.

U
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I
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I

'n rbde led II
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figuur 4.3 Timing-overzicht van het experiment

Omdat de ijkpuls gekoppeld is aan de B-puls, die later ook de AD-conversie

triggert, en omdat aIle programmatuur die al aanwezig was erop gebaseerd

is, dat de ijkpuls direkt aan het begin van een trial komt, zijn de eerste
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300 ms van de trials vervallen.

De duur van een trial is daarmee 5.7 s geworden. AIle plots in dit

verslag hebben dan ook een t~das tussen 0 en 5,7 s.

4.7 Elektrode plaatsen

Voor het meten van de oogbewegingen z~ 4 EOG-afleidingen genomen: het

horizontale en vertikale EOG van beide ogen.

Voor het bepalen van de elektrode plaatsen wordt aan de proefpersoon

gevraagd recht naar voren te k~ken. De elektroden voor het vertikale

EOG worden recht boven en onder de pupillen geplakt.

In de literatuur worden mees tal voar het horizontal e EOG (C{ls di t geme

ten wordt) elektroden op de buitenste rand van de oogkassen geplakt.

Volgens Quilter e.a. (lit. 20) z~ echter de bewegingen van de ogen zo

verschillend, dat van beide ogen afzonderl~k EOG's gemeten moeten

worden. Om di t te doen zouden de elektroden voor het horizontale EOG

op de buitenste rand van de oogkas en op de neusbrug geplakt moeten

worden. Omdat het bevestigen van elektroden op de neusbrug erg lastig

is. wordt hiervoor de onderste elektrode van het vertikale EOG genomen

(Quilter e.a. lit. 20).

In figuur 4.4 is schematisch weergegeven waar de elektroden geplakt

worden.

Roewel nu dus niet zuiver horizontaal gemeten wordt, wordt in dit ver

slag toch steeds over horizontaal EOG gesproken.

figuur 4.4 Overzicht van de EOG

elektrode plaatsen.
Ret vertikale EOG wordt tussen
elektroden 1 en 2 gemeten. het
"horizontale" EOG wordt tussen
elektroden 3 en 2 gemeten.
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Aangezien van de 8 beschikbare kanalen van de recorder er 5 nodig zijn

voor de EOO aignalen en de B-pulsen, kunnen er nog 3 EEG signalen gere

gistreerd worden. Om toch zowel centraal als frontaal 3 afleidingen te

kunnen meten (C3, Cz, C4 en F3, Fz, F4 zie figuur 4.5) worden na elkaar

2 series oogbewegingen uitgevoerd.

Tijdens de eerste serie worden de frontale EEG's geregistreerd, tijdens

de tweede serie de centrale EEG's. Tussen de series in wordt gepauzeerd

om de proefpersoon te laten rusten. In de pauze worden de EEG-elektrode

aansluitingen van de versterkers veranderd.

figuur 4.5

EEG-afleidingen

F: frontaal

C: centraal

4.8 Uitvoering van het experiment

Van 8 proefpersonen (6 studenten en 2 medewerkers) zijn bruikbare re

gistratiea gemaakt. Van deze proefpersonen zijn er 6 van het mannelijke

en 2 van het vrouwelijke geslacht, leeftijd tussen 18 en 32 jaar.

Brildragende proefpersonen hebben tijdens het experiment hun bril opge

houden. TIit gaf geen problemen met de EOO elektroden.

V66rdat een registratie begon is uitleg gegeven over de bedoeling en

opzet van het experiment. TIaarna is getest of aIle leds vanuit het

fixatiepunt in het midden gezien konden worden. 20 hadden de proef

personen ook de gelegenheid even te wennen aan de sturing van de oog-
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bewegingen d.m.v. de leds. Ook hierbij bleek een bril geen problemen

te geven.

Een registratie kost per proefpersoon 3 tot 3,5 uur:

- ongeveer 1,5 uur voor het plakken van de elektroden.

daarna een half uur voor de stabilisatie van de elektroden. Deze

tijd wordt gebruikt om de apparatuur af te stellen.

ruim 1 uur voor de uitvoering van het experiment (2 series met een

pauze ertussen).

15 tot 30 minuten voor het verwijderen van de elektroden en het

schoonmaken van de hoofdhuid.
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5. Verwerking van de experimentgegevens

5.1 Keuze van de correctiemethode

In ~ 3.5 zijn diverse correctiemethoden beschreven. Daarvan zijn een aantal

verder buiten beschouwing gelaten, omdat ze tijdrovend zijn en omdat in de

artikelen zelf al vermeld wordt, dat 6f voor oogbewegingen 6f voor oog

knipperingen niet goed gecorrigeerd kan worden. De methode volgens

Whitton e.a. (lit. 28) viel af, omdat in het artikel te weinig informatie

stond, en het artikel van Gratton e.a. (lit. 9) was nog niet bekend toen

een keuze gemaakt moest worden.

Uiteindelijk moest dus een keuze gemaakt worden tussen de correctiemethode

volgens Quilter e.a. (lit. 20) en die volgens Woestenburg e.a. (lit. 30).

Hieronder volgen enkele voor- en nadelen van beide methoden:

Voordelen van de methode van Quilter e.a.:

- Betrekkelijk eenvoudig.

- Relatief weinig rekenwerk en geheugenruimte nodig.

Uit een vooronderzoek (lit. 12) is gebleken dat het beschreven algo

rithme bruikbaar is voor het verwijderen van oogknipperingen uit BEG

signalen.

Correctie kan on-line uitgevoerd worden.

Omdat de methode betrekkelijk eenvoudig is, konden snel enkele voor

lopige resultaten bekeken worden, die zeer bemoedigend waren.

Nadelen:

- Knipperingen moeten gedetekteerd worden, om hiervoor apart te kunnen

corrigeren (zie § 3.5).

Uit het vooronderzoek bleek dat de correctie faktor zeer goed bepaald

wordt, wanneer een knippering gesuperponeerd wordt op achtergrond-EEG

(ruis), maar minder goed wanneer in het EEG een CNV voorkomt. Bij knip

peringen kunnen de signalen gefilterd worden, bij oogbewegingen niet.

- Bij Kleine oogbewegingen mag geen correctie worden uitgevoerd, omdat

dan in het EOG relatief veel hersenaktiviteit gemeten wordt.

Een drempelwaarde voor weI of niet corrigeren moet gekozen worden.
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Voordelen van de methode van Woestenburg e.a.:

- Knipperingen en oogbewegingen hebben een verschillend frekwentie

spectrum. Knipperingen hoeven dus niet gedetekteerd te worden, omdat

aparte correctie niet nodig is.

- Er wordt een statistische toets gebruikt om te bepalen of er weI of

niet gecorrigeerd moet worden. Een drempelwaarde kiezen (zoals b~ de

methode van Quilter) is dus niet nodig. WeI moet er een betrouwbaar

heidsinterval gekozen worden, maar die keuze is objectiever en

signaal-onafhankelijk.

Frekwentie afhankelijkheid van de overdracht tussen EOG en artefact

in het EEG lean in rekening gebracht worden. Over eventuele fasever

schuivingen is in de literatuur weinig bekend.

Nadelen:

- Veel rekenwerk en geheugenruimte nodig (van aIle trials moet de

Fouriergetransformeerde berekend en opgeslagen worden).

- AIleen off-line uit te voeren, omdat aIle data nodig z~ om het

filter te bepalen.

- In het artikel wordt vermeld, dat voor correctie met zowel het ver

tikale als het horizontale EOG tweemaal dezelfde procedure kan

worden gevolgd: eerst een filter schatten voor het vertikale EOG en

voor vertikale oogbewegingen corrigeren en daarna een filter schatten

voor het horizontale EOG en dan voor horizontale oogbewegingen corri

geren, dus:

"EEGc(jw) = MEEG(j~) - P1(jW) VEOG(jw)

"waarbij P1(jW) wordt geschat met MEEG en VEOG

en daarna
It.

EEG( jW) = Effic (jW) - P2( jw) HEOG( jW)
II

waarbij P2(jW) wordt geschat met Effi
c

en HEOG.

Dit is aIleen correct als het horizontale en vertikale EOG onafhanke

lijk zijn. Of dit zo is, wanneer de EOG's orthogonaal geregistreerd

worden, valt te betwijfelen. Bij de elektrodeplaatsing, die bij de expe

rimenten die z~ ui tgevoerd gebruikt wordt (zie § 4.6, figuur 4.4), is

dit zeker niet het geval.
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Bet is mogelijk om in ~en keer beide filters te bepalen:
A A

EE;(jw) = M:EB;(jlU) - py(jW) VECG(jw) - PH(jw) HECG(jw)
A. A

waarbij py ( jW) en PH( jw) beide geschat worden met MEEG en zowel VECG

als HECG.

Daarbij moet dan ook de significantie van de fil terwaarden anders be

paald worden.

In de praktijk zou kunnen blijken dat de fouten, die optreden wanneer

de filters n~ elkaar bepaald worden, erg klein zijn. am dit na te

kunnen gaan zouden correcties op beide manieren uitgevoerd moeten

worden. Bij nadere bestudering bleek di t erg veel werk te zijn.

Op grond van bovenstaande argumenten is gekozen voor de correctiemethode

volgens Quilter e.a. Deze wordt in de volgende paragraaf beschreven.

5.2 BeschJjtring van de correctiemethode

Wanneer de schedel beschouwd wordt als een dunne geleider, die alleen

met de artefactbron(nen) verbonden is d.m.v. oppervlaktepaden, moet een

paar orthogonale meetpunten vlak bij iedere bron (d.w.z. ieder oog) vol

ledige informatie verschaffen voor reconstructie van de artefactpoten

tiaal op ieder punt van de schedel. Deze reconstructie kan geschieden

door optelling van de juiste verhoudingen van ~en of meer bipolaire

potentialen, die rond de ogen gemeten worden.

Quilter vond, dat meer dan een bipolaire meting noodzakelijk is om een

goede reconstructie te krijgen. Bet meest logisch is dan om het horizon

tale en het vertikale EOG te meten. Uit metingen die gedaan zijn bleek,

dat de EOG-afleidingen van bet linker- en rechteroog gescheiden moeten

worden, omdat er duidelijke verschillen in de registraties zijn.

In experim~~ten, gedaan door Quilter, werden rond ieder oog 3 elektroden

geplaatst (zie figuur 4.4). Daardoor wordt niet echt horizontaal gemeten.

De extra moeilijkheid om een vierde elektrode op de neusbrug te plaatsen

vond hij niet opwegen tegen het kleine elektrische voordeel van ~Nee

orthogonale signalen.

Yoor elk BEG signaal zouden er met A EOG's (2 van elk oog) 4 co~ffi

ci~nten bepaald moeten worden om het artefact optimaal te verwijderen.
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Om werk en rekentijd te besparen, zijn door Quilter enkele vereenvoudi

gingen toegepast:

- AIleen de EOG's van het rechteroog worden gebruikt voor correctie van

de EEG' s van de rechter hersenhelft en aIleen de EOG' s van het linker

oog voor correctie van de EEG's van de linker hersenhelft.

- Correctie wordt niet continu uitgevoerd, maar aIleen in tijdsintervallen

waarin grote oogbewegingsartefacten voorkomen.

Voor het bepalen van die intervallen moet een drempelwaarde van het EOG

gekozen worden.

Omtrent de aard van de beschouwde signalen zijn de volgende aannamen

gemaakt:

De signalen zijn bemonsterd.

- Ret EOG en het gewenste (niet door artefact verontreinigde) EEG hebben

een verwaarloosbare kruiscorrelatie.

- Ret is mogelijk om nauwkeurig het oogbewegingsartefact dat in de EEG

signalen aanwezig is te reconstrueren met een gewogen som van twee

verschillende EOG's, die geregistreerd zijn in de buurt van het oog dat

het dichtst bij de betreffende EEG elektrode is.

De twee EOG's hebben een kruiscorrelatie die niet nul is.

Ret correctie algorithme is als voIgt:

M(i) is het signaal dat op de schedel gemeten wordt

V(i) is het vertikale EOG signaal

R(i) is het horizontale EOG signaal

E(i) is de EEG-component van M(i), d.w.z. het signaal dat we uiteindelijk

willen bepalen (achtergrondruis en CNV in ons geval).

Dus

ofweI

M(i) = E(i) + K
1
,V(i)

E(i) = M(i) - K
1

,V(i)

+ K
2

,R(i)

- K 'R(i)2

( 1 )

(2)

We definieren nu de volgende correlatie produkten:

Cv is het correlatie produkt tussen M(i) en V(i), CH tussen M(i) en H(i)

en Cc tussen V(i) en R(i) :

N
= 2 M( i ) . V(i)

i=1
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N
CH = ~ M(i)'H(i)

i=1

N
Cc = !:Y(i).H(i)

i=1

Yerder defini~ren we als het vermogen in de EOG signalen:

( 5)

en (6)

Invullen van vergelijking (1) in (3) en (4) geeft:

N
Cy = f: \E( i). Y( i) + K1• y2( i) + K2 •Y( i)' H( i)}

1=1
N

en CH = ~{E(i)'H(i) + K2·H2(i) + K1·Y(i).H(i)}
1=1

( 8)

M. b.v. de aanname, dat het ECG en het gewenste EEG een verwaarloosbare

kruiscorrelatie hebben, stellen we dat

N N
L E( i ) , Y( i ) = L E( i) .H( i ) = 0
i=1 i=1

Met vergelijking (9) en (6) gaan (7) en (8)

N
~_ = ~IK ,y2(i) + K2·Y(i).H(i)}-v . 1 11=

over in

(10)

en
N

CH = ~~K2'H2(i) + K1,Y(i)'H(i)} = K2'PH + K1'CC (11 )

(12)

Uit de vergelijkingen (10) en (11) zijn de faktoren K1 en K2 te bepalen:

Cy/Py - (CH/PH).(Cc/Py)

2
1 - Cc /(PH,Py )

K =2
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In deze ui tdrukkingen komen ui tslui tend termen voor. die bepaald kunnen

worden ui t meetbare signalen. M. b.v. K1 en K2 kan ui t de gemeten EEG

signalen. met vergelijking (2), E(i) bepaald worden, waarmee de correctie

is ui tgevoerd.

Wanneer er van uitgegaan wordt, dat aIleen het vertikale EOG voldoende

is om een correctie ui t te voeren. en het horizontale EOG dus verwaar

loosd kan worden, kan een sterke vereenvoudiging worden toegepast.

Met dezelfde benamingen voor de signalen betekent dit, dat H(i) vervalt.

Er is dan slechts een correctie faktor, die voor de duidelijkheid ~ ge

noemd wordt.

De vergelijkingen worden nu:

M(i) =
ofweI E(i) =

We defini~ren

en

E( i) + OL Y( i ) (14)

M(i) - 0<: Y(i) (15)

N

Cy = ~ M(i). Y(i) (16)
i=1

N
Py = z: y

2(i) ( 17)
i=1

Invullen van vergelijking (14) in (16) geeft:

N
Cy = ~{E(i).Y(i) + 0( y

2(i) 1 (18)
i=1

N
Ook hier veronderstellen we ~ E(i)·Y(i) = 0

i=1

zodat vergelijking (18) overgaat in

N
; = 2o<.y2(i) = o<.Py (19)

i=1

Hierui t voIgt <X = Cy/Py (20)

1,{anneer 0<. berekend is, kan de correctie uitgevoerd worden:

E(i) = M(i) - O(Y(i)
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5.3 Selektie van trials

Veer de verwerking van de experimentgegevens is een visuele selektie uit

gevoerd aan de hand van de papierregistraties. Daarbij is gelet op de

volgende punten:

De ijkpuls aan het begin van een trial mag niet vervormd zijn t.g.v.

oogbewegingen of -knipperingen (zie figuur 5.1 a).

Tijdens het fixeren op een van de leds mogen geen (extra) oogbewegingen

of -knipperingen gemaakt zijn (zie figuur 5.1 b).

Bij de verwerking wordt een baseline bepaald in het tijdsinterval van

1 tot 2,5 s. In dit interval mogen geen oogbewegingen of -knipperingen

voorkomen (zie figuur 5.2 a). Een proefpersoon heeft erg vaak geknip

perd rond 1 s. Daarom is de baseline voor die proefpersoon bepaald

tussen 1,5 en 2,5 s.

Op het moment dat een oogbeweging uitgevoerd wordt (van fixatie op het

midden naar fixatie op een andere led), is in erg veel trials een piek

te zien, die op een knippering lijkt. Dit kan het gevolg zijn van het

bewegen van de oogleden. Ret kan ook te wijten zijn aan een overshoot in

het maken van de oogbeweging. Meestal zijn deze trials wel verwerkt. In

enkele gevallen, wanneer de duur of vorm nadrukkelijk afwijkt, zijn ze

uitgesloten van verwerking (zie figuur 5.2 b).
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figuur 5.1 Voorbeelden van trials die niet verwerkt worden.
a. Vertikaal EOG van het rechteroog. De ijkpuls is vervormd.
b. Getrokken lijn: vertikaal ECG, gestippelde lijn: horizontaal EOG,

beide van het rechteroog. Op ca. 4 s is een extra oogbeweging
gemaakt.
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figuur 5.2 Voorbeelden van trials die niet verwerkt worden.
a. Getrokken lijn: vertikaal EOG, gestippelde lijn: horizontaal EOG,

beide van het linkeroog. In het baseline-interval (1 - 2,5 s)
is niet goed gefixeerd.

b. Vertikaal EOG van het rechteroog, van twee verschillende trials.
Bij het maken van de oogbeweging treedt een "overshoot" op.
De gestippelde trial wordt wel goedgekeurd, de getrokken niet.

Voor de verNerking van de experimentgegevens is gebruik gemaakt van de

gekozen correctie methode. Er is al eerder vermeld, dat voor oogbewe

gingen en -knipperingen apart gecorrigeerd moet worden. Door de toege

paste visuele selektie geldt, dat in elke goedgekeurde trial of alleen

een oogbeweging of alleen knipperingen voorkomen. Bij de verwerking van

deze trials was het dus niet nodig knipperingen te detekteren.

In het uiteindelijke correctie-programma, waarmee trials verwerkt moeten

worden waarin zowel oogbewegingen als -knipperingen voorkomen, dienen

knipperingen uiteraard wel automatisch gedetekteerd te worden (zie

hoofdstuk 6).
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5.4 Resultaten van het experiment

Zoals in de vorige paragraaf reeds vermeld is, is voor de verwerking van

de experimentgegevens gebruik gemaakt van de gekozen correctie methode.

Aangezien de programmatuur in eerste aanzet alleen voor data uit dit

experiment geschreven is, zijn een aantal aspecten (zoals automatische

selektie van trials o.g.v. oogbewegingen, detektie van knipperingen,

kanaalnummers van de EOG signalen) achterwege gelaten of vast ingebouwd.

Wel is op de data een baseline-correctie en normalisatie toegepast,

alvorens het correctie-algorithme is uitgevoerd. Daarbij is voor het

interval waarin de correctie faktoren bepaald moeten worden 2,7 tot

5,7 s genomen. Dit is het interval waarin de oogbeweging gemaakt is.

De resultaten die bier beschreven worden, zijn verkregen door visuele

inspektie van de registratie en van de uitgevoerde correcties. In geval

len waarin dat nodig is kunnen m.b.v. statistische methoden duidelijker

uitspraken gedaan worden. In dit onderzoek zijn geen statistische methoden

toegepast.

Achtereenvolgens worden de vragen, die naar aanleiding van het litera

tuuronderzoek gesteld zijn, behandeld. Daarbij dienen de gepresenteerde

figuren als illustraties.

De eerste vraag ui t ~ 3.6 is of artefacten t.g.v. horizontale oogbewe

gingen verwaarloosbaar klein zijn. Uit de registraties blijkt dat dit niet

zo is (zie b.v. figuur 5.3). In figuur 5.3 a en b zijn single trials

weergegeven, waarin een oogbeweging van 5' resp. 25· naar links gemaakt

is (hoek 9 en 8). In figuur 5.3 a is het artefact wel zichtbaar, maar

niet duidelijk, in figuur 5.3 b is het wel duidelijk. In figuur 5.3 c en d

zijn voor dezelfde ooghoeken de gemiddelden weergegeven (gemiddeld over

6 resp. 10 trials). Daarin is ook voor de kleine oogbeweging (fig. 5.3 c)

het artefact duidelijk zichtbaar.

Verder zijn er correcties uitgevoerd met alleen het vertikale EOG en met

zowel het vertikale als horizontale EOG. In een a~~tal gevallen bevatte

de trial na correctie met alleen het vertikale EOG veel meer ruis dan de

originele trial of was er slecht gecorrigeerd (zie figuur 5.4 b).

Bij het bekijken van de signalen bleek, dat bij horizontale oogbewegingen
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het artefact vaak in dezelfde grootteorde of veel groter is dan het

vertikale EOG (zie figuur 5.4 c), zodat de correctie faktor ~ (veel)

groter is dan 1.

Correctie met 2 EOG's geeft weI een goed resultaat, d.w.z. de registra

tie ligt na correctie rond de nullUn, zoals te verwachten is bij fixatie

(zie figuur 5.4 d).

Hieruit blijkt, dat het vertikale EOG aIleen onvoldoende is om voor aIle

oogbewegingen te kunnen corrigeren.

Dergelijke resultaten duiden er dan ook op, dat artefacten t.g.v. hori

zontale oogbewegingen niet te verwaarlozen zljn, en dat zowel het

horizontale als vertikale EOG geregistreerd moeten worden.
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figuur 5.3 Artefacten t.g.v. horizontale oogbewegingen
over 5- (a en c) en 250 (b en d). In a en b zi~ single
trials weergegeven, in c en d gemiddelden.
EEG-afleidingen: getrokken lijn, F4; gestippelde lijn, F3.
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figuur 5.4
a. een trial zonder correctie (C3, hoekverdraaiing 5·)
b. dezelfde trial na correctie met het vertikale EOG

van het rechteroog
c. EOG's: getrokken lijn, het vertikale EOG; gestippelde

lijn, het horizontale EOG; beide van het rechteroog
d. de trial uit a, na correctie met zowel het vertikale

als het horizontale EOG van het rechteroog
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Ook voor het beantwoorden van de andere vragen zijn correcties ui tge

voerd. Daarbij zijn zowel gemiddelden als single trials gecorrigeerd.

Allereerst is nagegaan of de EOG's van beide ogen verschillend zijn.

Daartoe zijn de horizontale respectievelijk vertikale EOG's in een
figuur getekend (zie figuur 5.5) In figuur 5.5 a en b is een gemiddelde

weergegeven van een vertikale oogbeweging (hoek 6) en in figuur 5.5
c en d een gemiddelde van een horizontale oogbeweging (hoek 7).

Varianties zijn op diverse tijdstippen berekend. maar niet in figuur 5.5
weergegeven. Voor figuur 5.5 a, c en d geldt, dat de EOG's duidelijk

verschillend zijn, voor figuur 5.5 b niet.

Ret feit, dat de EOG's verschillend zijn, hoeft echter niet te betekenen

dat de bewegingen van de ogen dan ook verschillend zijn: het kan zijn dat

de ogen niet dezelfde dipool hebben, of dat de elektrode-afstanden niet

gelijk zijn.

Door de EOG's van het ene oog met geschikte faktoren te vermenigvuldi

gen, moeten dan de EOG's aan elkaar gelijk gemaakt kunnen worden (i.v.m.

ruis is ervoor gezorgd dat de vermenigvuldigingsfaktor kleinerdan 1 is).

In een aantal gevallen lukt dit, maar in veel gevallen, vooral bij hori

zontale oogbewegingen, niet (zie figuur 5.6).

De volgende stap is dan, na te gaan of het duidelijk verschil maakt, of

er met de EOG's van het linker- of van het rechteroog gecorrigeerd wordt.

Tevens is daarbij nagegaan of correcties van EEG signalen van de linker

resp. rechter hersenhelft beter zijn met de EOG's van het linker- resp.

rechteroog. In figuur 5.7 is een gecorrigeerde trial weergegeven,

in figuur 5.7 a is de afleiding C3 (linker hersenhelft), in figuur 5.7 b

is de afleiding C4 (rechter hersenhelft). De getrokken lijnen zijn cor

recties met de EOG's van het linkeroog, de gestippelde lijnen met de

BOG's van het rechteroog.

In figuur 5.7 a zou de getrokken lijn een beter resultaat op moeten

leveren, in figuur 5.7 b de gestippelde. In beide gevallen is er geen

duidelijk verschil tussen de gecorrigeerde trials.

Ook voor gemiddelden worden dergelijke resultaten gevonden.

Er is daarom weinig reden om 2 EOG's van beide ogen te registreren.
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figuur 5.5 EOG's voor twee ooghoeken.
getrokken lijnen: EOG's van het linkeroog,
gestippelde lijnen: EOG's van het rechteroog.
a. en c. vertikale EOG's,
b. en d. horizontale EOG's.
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figuur 5.6 De ECG' s ui t figuur 5.5, vermenig
vuldigd met geschikte faktoren, om te proberen
ze voor beide ogen aan elkaar gelijk te maken.
getrokken lijnen: EGG's van het linkeroog,
gestippelde lijnen: EGG's van het rechteroog.
a. en c. vertikale EGG's,
b. en d. horizontale EGG's.
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figuur 5.7 Gecorrigeerde EEG signalen.
a. afleiding C3. b. afleiding C4.
getrokken l~nen: correctie rn.b.v. de EOG's

van het linkeroog.
gestippelde lijnen: correctie m.b.v. de EOG's

van het rechteroog.
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Ook de werking van de correctie methode voor knipperingen is nagegaan.

Daarbij zijn zowel correcties uitgevoerd met aIleen het vertikale EOG als

met het vertikale en horizontale EOG. Ook hier blijkt, net als bij oogbe

wegingen, dat correctie met aIleen het vertikale EOG onvoldoende is om

aIle artefacten te verwijderen, zie figuur 5.8. In figuur 5.8 a is gecor

rigeerd met het vertikale EOG. in figuur 5.8 b is gecorrigeerd met twee

EOG's. In het eerste geval is een van de knipperingen niet volledig ver

wijderd. Dit kan veroorzaakt worden, doordat tijdens een knippering ook de

oogbol verdraaid kan worden. Aan de registratie is dat echter niet te

zien.
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figuux 5.8 Getrokken lijnen: originele trial (C4).
Gestippelde lijnen: gecorrigeerde trial. a. correctie met het
vertikale EOG, b. correctie met het vertikale en horizontale EOG.

Samenvattend zou men er o.g.v. de hier gepresenteerde resultaten van uit

kunnen gaan. dat:

zowel horizontale als vertikale oogbewegingen artefacten veroorzaken.

die niet verwaarloosbaar zijn

- zowel horizontale als vertikale EOG's geregistreerd moeten worden

de BOG's van een oog voldoende zijn om de correctie uit te voeren voor

zowel de EEG signalen van de linker als van de rechter hersenhelft.



-47-

Omdat het bij EEGexperimenten reeds de gewoonte is het EOG van het

rechteroog te registreren, is het logisch om ook voor het uitvoeren

van een correctie de EOG's van het rechteroog te gebruiken.

Over een drempelwaarde van het EOG kan m.b.v. dit experiment geen

uitspraak gedaan worden, omdat hier het EEG als ruis te beschouwen

is. De drempel is juist van belang bij CNV experimenten, i.v.m. even

tuele CNV in het EOG, waardoor bij kleine oogbewegingen CNV "gecorri

geerd" wordt i.p.v. artefacten.

5.5 Correctie faktoren

In de literatuur wordt er van uitgegaan, dat de correctie faktoren

constant zijn tijdens een registratie. Hiervan wordt gebruik gemaakt

bij een aantal correctie methoden. De faktoren worden een keer bepaald

(of potentiometers worden ingesteld) en vervolgens tijdens de gehele

registratie gebruikt. Deze aanname wordt gesteund door artikelen

(Corby e.a. lit.3, Hillyard e.a. lit. 10) waarin een lineair verband

aangetoond wordt tussen de amplitude van het EOG en van het artefact

in het EEG.

De gesuggereerde lineaire relatie is echter in zeer beperkte mate

onderzocht en aangetoond. In het eerste hier genoemde artikel wordt

nl. aIleen het vertikale EOG gemeten, en worden horizontale en ver

tikale oogbewegingen gemaakt. In het tweede artikel wordt zowel het

horizontale als vertikale EOG gemeten, maar aIleen vertikale oogbe

wegingen beschoU''''d (horizontale oogbewegingen bleken geen belangrijke

artefacten te veroorzaken). In beide artikelen is aIleen Cz (op de

kruin) geregistreerd. Voor die elektrode plaats is het inderdaad

mogelijk dat horizontale oogbewegingen weinig invloed hebben.

Bij de verwerking van de experimentgegev~~s, zijn van aIle correcties

de correctie faktoren in tabellen afgedrukt. Voorbeelden daarvan zijn

weergegeven in tabel 5.1 en tabel 5.2.
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C3 Cz C4

trial ex K1 K2 0( K1 K2 0< K1 K2nummer

1 0,10 -0,08 0,41 0,17 0,06 0,25 0,18 -0,13 0,70

2 0,17 0,26 -0,21 0,16 0,19 -0,07 0,17 -0,01 0,43

3 0,22 0,30 -0,17 0,30 0,40 -0,21 0,29 0,33 -0,07

4 0, 11 0,48 -0,82 0,10 0,42 -0,69 0,10 0,31 -0,46

5 0,25 0,40 -0,32 0,29 0,79 -1,04 0,22 0,62 -0,85

6 0,20 -0,09 0.59 0,22 -0,13 0,72 0,19 -0,18 0,76

7 0,30 0,21 0,17 0,37 0,22 0,32 0,32 0,07 0,51

8 0,25 0,27 -0,04 0,24 0,40 -0,30 0,21 0,34 -0,25

9 0,37 0,95 -1,29 0,41 0,81 -0,89 0,37 0,57 -0,44
10 0,21 0,65 -0,86 0,25 0,70 -0,88 0,28 0,80 -1,02

Tabel 5.1 Correctiefaktoren voor 10 trials
waarin dezelfde vertikale oogbeweging (20·,
hoek 5) gemaakt is, door 1 proefpersoon.

C3 Cz C4

trial
eX K1 K2 0<. K1 K2 0<. K1 K2nummer

1 0,18 -0,06 0,57 0,11 0,45 -0,83 0,15 0,25 -0,25
2 0,15 0,35 -0,52 0,16 0,09 0,18 0,17 0,13 0,12

3 0,16 0,06 0,23 0,10 0,31 0,30 0,10 -0,54 -0,50

4 0,09 0,70 -1,47 0,06 0,81 -1,82 0,06 0,70 -1,55

5 0,16 0,19 -0,12 0,15 0,15 0,01 0,11 0,03 0,30
6 0,15 0,48 -0,88 0,15 0,40 -0,68 0,13 0,32 -0,52

7 0,16 -0,08 0,68 0,17 -0,08 0,70 0,15 -0,01 0,44
8 0,17 0,17 -0,02 0,17 0,10 0,22 0,14 0,05 0,28

9 0,14 0,35 -0,56 0, 11 0,27 -0,44 0,10 0,25 -0,41
10 0,27 0,98 -2,05 0,13 0,13 0,01 0,09 -0,11 0,60

Tabel 5.2 Correctie faktoren voor 10 trials
met knipperingen van 1 proefpersoon.
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Uit de gepresenteerde tabeIIen en de overige resultaten, die hier niet

weergegeven zijn, voIgt dat de correctie faktoren noch voor oogbewegingen

noch voor knipperingen constant zijn.

Daarom is er b~ de realisering van het correctie-programma (hoofdstuk 6)

van uit gegaan, dat voor elke gedetekteerde oogbeweging een correctie

faktor bepaald moet worden.
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6. Correctie van CNV registraties

6.1 De invloed van de CNV op de correctie

Uit het vooronderzoek dat gedaan is naar correctie voor oogkniparte

facten (lit.12) is al gebleken, dat de CNV een nadelige invloed kan

hebben op de correctie. Aan de hand van figuur 6.1 wordt dit duidelijk

gemaakt. Een CNV en een oogbeweging zljn hier geschetst als een oplo

pende rechte, een knippering als een driehoek, het achtergrond-EEG is

niet getekend. In figuur 6.1 a is een knippering gesuperponeerd op

achtergrond-EEX; (ruis met gemiddelde nul). Bij het bepalen van de cor

rectie faktoren middel t het achtergrond-:EEX; ui t en worden de juiste

faktoren berekend. In figuur 6.1 b is dezelfde knippering gesuperpo

neerd op een CNV (+ achtergrond-EEG). Bij het bepalen van de correctie

faktoren middelt de CNV niet uit, en omdat een gedeelte van het arte

fact en het EOG een verschillend teken hebben wordt de correlatie

tussen beide signalen verkeerd bepaald, zodat de berekende faktoren

te klein zijn.

In figuur 6.1 c is een oogbeweging gesuperponeerd op achtergrond-EEG.

Ook bier worden de correctie faktoren weer juist berekend. In figuur

6.1 d is een oogbeweging gesuperponeerd op een CNV (+ achtergrond-:EEX;).

De correctie faktoren worden in Iiit geval te groot bepaald. De helling

in het EEG (CNV + artefact) rechts van de stippellljn wordt nl. in z'n

geheel beschouwd als het gevolg van de oogbeweging.

In het geval van knipperingen kan, voordat de correctie faktoren bere

kend worden, hoogdoorlaat gefil terd worden (met een lage kantelfre

kwentie), zodat de CNV weggefilterd wordt. Bij oogbewegingen kan dat

niet, omdat oogbewegingen en CNV in hetzelfde frekwentiegebied liggen.

Een mogelijke oplossing hiervoor is gebruikt door Gratton e.a. (lit. 9):

Eerst worden alle trials (ook die met artefacten) gemiddeld. Dit gemid

delde (CNV) wordt van de single trials afgetrokken, waardoor alleen

artefacten en achtergrond-EEG overblijven. Vervolgens wordt met deze

trials een correctie faktor bepaald, waarna de originele data worden

gecorrigeerd.
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In de programmatuur, die in de volgende paragra.a.f beschreven wordt, is

de mogelijkbeid aanwezig om v66r het bepalen van de correctie faktoren

een gemiddelde af te trekken. Bij het verwerken van CNV data is van deze

mogelijkheid gebruik gemaakt, met dien verstande dat dit gemiddelde niet

over aIle trials maar slechts over de goede trials (d.W.z. zonder arte

facten) bepaald wordt.
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figuur 6.1 SchemaHsche weergave van
a. knippering in achtergrond-EEG
b. knippering op een CNV
c. oogbeweging in achtergrond-EEG
d. oogbeweging op een CNV
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6. 2 Programma.tuur

6.2.1 Inleiding

In de loop van de tijd is er binnen de subfaculteit Psychologie een

standaardisering m.b.t. opslag en verwerking van EEG signalen tot

stand gekomen. De data worden per trial in een aparte file geschreven.

AIle trials van een serie hebben dezelfde filenaam, met oplopend ex

tensienummer.

Voor middeling van de trials wordt eerst m.b.v. het programma STUUR

een stuurfile aangemaakt. In die stuurfile staan een aantal algemene

gegevens (sample frekwentie, aantal samples per kanaal, aantal kana

len enz), en gegevens per trial (weI of niet verwerken, reaktietijd,

top-top waarde van het EOG). Deze gegevens worden in het programma

MIDDEL gebruikt om na te gaan of de trials voldoen aan op te geven

eisen als maximaal toelaatbare reaktietijd en EOG-waarden. De trials,

die voldoen aan de criteria, worden gemiddeld.

Ook bij het ui tvoeren van de correctie wordt gebruik gemaakt van een

stuurfile om te bepalen welke trials verwerkt moeten worden.

Op di t moment kan de vergaring en AD-conversie van de data op twee

manieren geschieden: Als eerste kan men tijdens een experiment de data

m.b.v. een analoge recorder registreren. Later wordt m.b.v. de PDP

11/10 een AD-conversie uitgevoerd en vervolgens worden de data m.b.v.

de VAX-11/780 verwerkt.

Sinds kort kan de AD-conversie ook on-line geschieden m.b.v. een

LSI-11/23 configuratie, waarna de verwerking op de VAX plaatsvindt.

De data-opslag van beide methoden is niet hetzelfde, zodat vaar de

verwerking van de data verschillende pragrammatuur nadig is.

Er wardt een nieuwe standaardisering ingevaerd am deze verschillen

ap te heffen. Daarbij wordt a.a. de stuurfile veranderd.

De on-line AD-canversie m.b.v. de LSI-11/23 was nag niet geheel gere

aliseerd taen het experiment, dat in het varige hoofdstuk beschreven

is, werd ui tgevaerd. De pragrammatuur vaar de verwerking van de data

is dus geschreven vaar data die m.b.v de PDP-11/10 AD-gecanverteerd

zijn (sample frekwentie 100 Hz). De verwerking van CNV data is daar oak

aan aangepast.
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6.2.2 Het programma EOGCOR

Het programma om oogbewegings- en oogknipartefacten uit EEG signalen

te ve:rwijderen is EOGCOR. Het stroomschema is weergegeven in figuur 6.2.

Naar keuze kan op single trials of op een gemiddelde file gecorrigeerd

worden.

Voor de ve:rwerking van single trials zijn de volgende gegevens nodig:

de naam van de te ve:rwerken files, moet de gemiddelde-file afgetrokken

worden v66r bepaling van de correctie faktoren, evt. de naam van die

gemiddelde-file, de naam van de stuurfile, de maxima.al toelaatbare re

aktietijd, de nummers van de EOG kanalen, de drempelwaarde voor het ECG

en het baseline-interval. Wanneer de gemiddelde-file afgetrokken moet

worden, hoeft het baseline-interval niet opgegeven te worden, omdat de

grenzen daarvan in de header van de gemiddelde-file staan.

Vervolgens worden de stuurfile en de gemiddelde-file in arrays gelezen.

Daarna wordt aan de hand van de gegevens uit de stuurfile nagegaan

welke trials verwerkt moeten worden.

Trials kunnen om diverse redenen niet gecorrigeerd worden:

- omdat ze afgekeurd zijn bij visuele inspektie

omdat de reaktietijd te groot is

omdat de top-top waarde van het ECG kleiner is dan de dremllelwaarde.

Die trials, die weI gecorrigeerd moeten worden, worden ingelezen en er

wordt normalisatie en baseline-correctie uitgevoerd. Vervolgens wordt

m.b.v. de subroutine OOGBEW bepaald in welke intervallen een of beide

EOG's boven de dremllelwaarde komen. Daarna wordt in die intervallen

nagegaan of er kniplleringen voorkomen, m.b.v. de subroutine BLINK.

ledere gedetekteerde knippering wordt afzonderlijk gecorrigeerd m.b.v.

de subroutine CORR, waarna het eventueel resterende deel van het in

terval gecorrigeerd wordt. Op deze manier wordt voor oogbewegingen en

-knipperingen apart gecorrigeerd.

Tenslotte worden de gecorrigeerde trials in files, met dezelfde naam

en extensienummer als de originele data, geschreven. Daarna kan over

aIle goede en gecorrigeerde trials gemiddeld worden.
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Voor de vezwerking van een gemiddelde-file (gemiddeld over goede trials

en trials met artefacten) zUn de volgende gegevens nodig:

de naam van de file, de naam van de output-file, de nummers van de EGG

kanalen, en de drempelwaarde van het EGG.

De gemiddelde-file wordt gelezen en m. b.v. de subroutine OCGBEW worden

de intervallen bepaald waarin e~ of beide EGG's boven de drempelwaarde

komen. Daarna worden knipperingen gedetekteerd m.b.v. de subroutine

BLINK en gecorrigeerd m. b.v. de subroutine CaRR, en wordt het eventueel

resterende deel van het interval gecorrigeerd. Tenslotte worden de ge

corrigeerde data in de output-file geschreven.

In het stroomschema in figuur 6.2 is de vezwerking van single trials en

van gemiddelden volledig gescheiden. Een aantal blokken (b.v. het op

vragen van de EGG kanalen) zUn voor beide hetzelfde. In het programma

is de vezwerking da.a.rom niet zo strikt gescheiden.
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figuur 6.2 VereenvoUdigd
Stroomschema van het pro
gramma ECGCOR.
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6.2.3 De subroutine OOG~N

In deze subroutine worden de intervallen bepaald, waarin 1 of beide

EOG's boven de opgegeven drempelwaarde komen. Daarbij lean t.o.v. de

baseline deze drempel positief of negatief zijn (zie figuur 6.3).
De sample nummers behorend bij het begin en eind van een interval

worden in twee arrays opgeslagen.

Wanneer tussen twee intervallen een tijdsduur ligt die kleiner is dan

200 ms, worden deze intervallen met het tussenliggend gebied samenge

nomen tot 1 interval. Intervallen die daarna nog korter zijn dan 200 ms

komen te vervallen. Intervallen hebben dus een minimale duur van

200 ms. Dit is gedaan omdat het anders voor lean komen, dat de correctie

faktoren met erg weinig samples bepaald worden. Er is ook een minimale

tijd tussen twee intervallen genomen, om in gevallen waarin het EOG

"rond de drempelwaarde slingert" over de hele tijdsduur te corrigeren.

Tenslotte wordt, wanneer aan het begin of eind van een trial een in

terval overblijft dat kleiner is dan 200 ms, dit interval bij het eerste

resp. laatste oogbewegingsinterval gevoegd.

In figuur 6.3 is een voorbeeld gegeven van de bepaling van de interval-

len:

EOG i
I I I

+drempel
II I

I I I
baseline I I I II

-drempel
I' I II
I I I II I I --7>t
I I I J: 1I

~l 12 11 3 141 7I I

figuur 6.3 Voorbeeld van bepaling van
intervallen waarin gecorrigeerd moet worden.

De intervallen 1, 2 en 3 als ook 4, 5 en 6 worden samengevoegd, bij

interval 7 wordt ook het laatste stukje van de trial toegevoegd.

In figuur 6.4 is het stroomschema van de subroutine OffiBEI'I weergegeven.

Het eerste sample nummer is daarbij 35, omdat (met een sample frekwentie

van 100 Hz en een ijkpulsinterval van 0,35 s) pas vanaf di t sample nummer

gecorrigeerd kan worden.
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y

i = i + 1
interval nr)

66r eerste of na laatste
interval weinig samples
ver, dan deze bij het resp

·nterval voegen

figuur 6.4 Vereenvoudigd
stroomschema van de sub
routine OCGBEW.
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6.2.4 De subroutine BLINK

In deze subroutine wordt nagegaan of in de intervallen, die m.b.v. de

subroutine OOGBEW bepaald zijn, knipperingen voorkomen. Daarbij wordt

gebruik gemaakt van een vergelijking volgens Gratton e.a. (lit. 9):

als (EOGt - Effit-t ) + (Effi t - ECG t +t ) > waarde, dan is er een
o 0

knippering opgetreden op tijdstip t.

Aangezien een knippering ongeveer 200 ms duurt is voor t 100 ms (10o
samples in ons geval) gekozen.

De waarde die overschreden moet worden is proefondervindelijk vastge

steld op 50 jJ-v. Bij een kleinere waarde worden ook oogbewegingen als

knippering gedetekteerd, bij een grotere waarde worden niet aIle knip

peringen gedetekteerd.

In figuur 6.5 is het stroomschema. van deze subroutine weergegeven.

Net als in de subroutine OOGBEW worden knipperingen, die erg kort na

elkaar komen, samengevoegd en wordt aan het begin of eind van het in

terval de tijdgrens iets verlegd wanneer er nog maar enkele samples

over zijn.

Knipperingen worden aIleen gedetekteerd tussen het begin van het in

terval + 10 samples en het eind van het interval - 10 samples, omdat

de top van een knippering (blink) nooi t aan het begin of eind van een

oogbewegingsinterval kan liggen.
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s = begin interval+10

N

s = s + 1

y

N

blinks kort na
elkaar samenvoegen

v66r eerste of na laatste
blink weinig samples over,
dan deze bij resp. blink
voegen

figuur 6.5 Vereenvoudigd
stroomschema van de sub
routine BLINK.
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6.2.5 De subroutine CORR

In deze subroutine wordt de correctie uitgevoerd~ volgens het algorithme

dat in ~ 5.2 beschreven is. De correctie faktoren worden daarbij bepaald

m. b.v. data waarvan eventueel de gemiddelde-file afgetrokken is~ de cor

rectie wordt uitgevoerd op de originele data.

Het stroomschema is in figuur 6.6 weergegeven.

kanaalnummer = 1

bePaal de correctie
faktoren in het op
gegeven interval

voer de correctie uit

kanaalnummer =
kanaalnummer +

y

N

figuur 6.6 Vereenvoudigd
stroomschema van de sub
routine CORR.
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6.3 Verwerking van CNV data

6.3.1 Inleiding

Teneinde de werking van het programma EOGCOR voor CNV data na te kunnen

gaan. is door een psychologie-student tijdens een CNV experiment van vier

proefpersonen ~en serie van 60 trials (5 sec) geregistreerd met 2 EOG's.

Aangezien dit voor de proefpersonen een oefenserie was. was het verlies

1 EEG kanaal niet erg.

Op deze data is aan de hand van papierregistraties een selektie uitge

voerd. In tabel 6.1 is weergegeven hoeveel trials afgekeurd zijn en om

welke redenen. hoeveel trials er gecorrigeerd moeten worden en hoeveel

trials goedgekeurd zijn.

afgekeurd

wegens wegens wegens te cor- goedge-
afwijkend vervormde artefacten rigeren keurd
EEG ijkpuls in baseline

interval

proefpers. 1 2 6 12 26 14

proefpers. 2 2 3 6 10 39

proefpers. 3 1 6 19 13 21

proefpers. 4 2 10 10 6 32

Tabel 6.1 Overzicht van selektie van trials
voor vier proefpersonen.

Een vrij groot aantal trials wordt afgekeurd omdat de ijkpuls vervormd is.

Ret ligt in de bedoeling, dat in de toekomst niet meer op elke trial een

ijkpuls gesuperponeerd wordt. zodat deze trials dan bij de te corrigeren

trials geteld kunnen worden.

6.3.2 Resultaten

Bij de verwerking van de data is op een aantal verschillende manieren een

gemiddelde CNV bepaald:

1. een gemiddelde over aIle goede trials

2. een gemiddelde over aIle goede en gecorrigeerde trials. waarbij correc

tie faktoren bepaald zijn zonder aftrek van het gemiddelde
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3. een gemiddelde over aIle goede en gecorrigeerde trials, waarbij correc

tie faktoren bepaald zijn na aftrek van het gemiddelde van aIle goede

trials (1).

4. aIle goede en te corrigeren trials eerst gemiddeld en daarna gecorri

geerd.

Bij de correctie van single trials is als drempelwaarde voor detektie van

oogbewegingen 20 fV genomen (het EX mag dus vari~ren tussen +20 fV en

-20fAV, zie figuur 6.3). Bij de correctie na middeling bleek dat er niet

gecorrigeerd was, aangezien het gemiddelde EX onder de drempelwaarde

van 20flV bleef (zie figuur 6.7). In dit EX zijn echter duidelijk nog twee

knipperingen zichtbaar. Daarom is voor correctie van een gemiddelde de

drempelwaarde 10JtV gekozen. Ook de waarde die voor detektie van een

knippering nodig is, is verkleind tot 10 f'LV (deze waarde is minder uit

voerig getest dan de 50J4V voor single trials).

F ILENAAM: PPERS4.~HH

~RNARLNR:
o
"1,...,-,-----------------,

'",

figuur 6.7
Ret vertikale EX van
een gemiddelde over
aIle goede en te cor
rigeren trials.

~.oo 0.83 1.57 2.50 3.33
TCSECJ

4. J. 7 5. CO

In figuur 6.8 tim 6.11 zijn voor de vier proefpersonen de diverse gemid

delden weergegeven. Daarbij staan telkens het gemiddelde van aIle goede

trials en e~ van de andere gemiddelden in een plaatje. Ui teraard hoeven

deze gemiddelden niet exact aan elkaar gelijk te zijn. Wanneer het aantal

goede trials groot is, kan gesteld worden dat het verschil tussen het

gemiddelde van de goede trials en een gemiddelde waarin gecorrigeerde

trials verwerkt zijn, erg klein moet zijn als de correctie goed is.
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B~ proefpersoon 1 (figuur 6.8) z~n in aIle gevallen de andere gemiddel

den kleiner in amplitude dan het gemiddelde over uitsluitend de goede

trials. Voor deze proefpersoon is het aantal goede trials erg klein (14),

zodat het gemiddelde nog veel ruis vertoont. Gezien het kleine aantal

trials is di t gemiddelde niet als maatstaf te gebruiken en is een verge

l~king met de andere gemiddelden moeil~k te maken.

Voor de proefpersonen 2 tim 4 (figuur 6.9 tim 6.11) zijn aIle andere ge

middelden vrjjwel gelijk aan het gemiddelde over de goede trials (en aan

elkaar), zodat het op grond van deze resultaten weinig uitmaakt of b~

correcties op single trials een gemiddelde afgetrokken wordt voor bepa

ling van de correctie faktoren of niet. Een verklaring daarvoor is niet

gevonden.

Wanneer men aIleen geInteresseerd is in een gemiddelde en niet in single

trials, kan volstaan worden met het corrigeren van een gemiddelde van

aIle te verwerken trials.

Voor proefpersoon 3, waar ruim 1/3 van de trials gecorrigeerd moet wor

den, zijn van aIle EEG kanalen op dezelfde manier de gemiddelden weer

gegeven in figuur 6.12 tim 6.15. Voor al deze afleidingen geldt hetzelf

de als voor kanaal 1 (figuur 6.10), zelfs voor de parietale afleiding

P3 (figuur 6.15).
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figuur 6.8
proefpersoon 1, F3 (14 goede,
26 te corrigeren trials)

a. getrokken ljjn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde ljjn: geJDiddelde
over goede en gecorrigeerde
trials (correctie faktoren
bepaald zonder aftrek van
het gemiddelde)

FILENAAM: PPE'I5'.'110

Jo<ANARLNR:
PPERSi.'1Ca

b. getrokken ljjn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde ljjn: gemiddelde
over goede en gecorrigeerde
trials (correctie faktoren
bepaald na aftrek van het
gemiddelde)

~,.,..,,----------------...,

n1'
;>

'"a:
x:
:r:
w
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S
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:r:
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TCSEC]

c. getrokken ljjn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde ljjn: gemiddelde
over goede en te corrigeren
trials, gecorrigeerd na
middeling
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F I LENARM: PPERS2.1110

I<RNARlNR:
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figuur 6.9
proefpersoon 2, F3 (39 goede,
10 te corrigeren trials)

a. getrokken lijn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde lijn: gemiddelde
over goede en gecorrigeerde
trials (correctie faktoren
bepaald zonder aftrek van
het gemiddelde)

F I LENRRM: PPEI'!S2. '110

I<RNRRlNR:
PPEI'!S2.'1CO

~ITT"---------------'

b. getrokken lijn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde lijn: gemiddelde
over goede en gecorrigeerde
trials (correctie faktoren
bepaald na aftrek van het
gemiddelde)
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F ILENRRM: PPE~52.'1!O

~RNRRLNR:

OPE952.'1IC

"',.....,..,...-------------,

c. getrokken lijn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde lijn: gemiddelde
over goede en te corrigeren
trials, gecorrigeerd na
middeling

.n~--..------..,r_::_-_:_r_:::_-_:r:_:_-"'7'"_:;_-7
-c.ca c.e~ ~.67 2.;;;0 3.33 4.,7 5.CC

TCSECJ
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figuur 6.10
proefpersoon 3, F3 (21 goede,
13 te corrigeren trials)

J>~-"""-----r:::-----:r::::----::"'"-::-----:'r-:::---;,-c. co 0.83 L 67 2.50 3 33 4. 17 5. CO
iCSECJ

a. getrokken lijn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde lijn: gemiddelde
over goede en gecorrigeerde
trials (correctie faktoren
bepaald zonder aftrek van
het gemiddelde)

FrLENR~P1; cCE:~o:.'1~C

I\RNRALNP..:2.....,.,... _

b. getrokken lijn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde lijn: gemiddelde
over goede en gecorrigeerde
trials (cor.rectie faktoren
bepaald na aftrek van het
gemiddelde)

F I LENAAM; PQ::~o2. '1JG

I\RNRQLNP..
PPE:95:.'1IC

"......,..,.--------------

c. getrokken lijn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde lijn: gemiddelde
over goede en te corrigeren
trials, gecorrigeerd na
middeling
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figuur 6.11
l'roefl'ersoon 4, F3 (32 goede,
6 te corrigeren trials)

a. getrokken liJn: gemiddelde
over goede trials
gestil'l'elde lijn: gemiddelde
over goede en gecorrigeerde
trials (correctie faktoren
bepaald zonder aftrek van
het gemiddelde)

F! lEN RAM ; PPfC:4. ~~G

~qNRAlNR;
f.T"TT----------------,

b. getrokken ljjn: gemiddelde
over goede trials
gestil'l'elde liJn: gemiddelde
over goede en gecorrigeerde
trials (correctie faktoren
bepaald na aftrek van het
gemiddelde)
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c. getrokken liJn: gemiddelde
over goede trials
gestil'l'elde liJn: gemiddelde
over goede en te corrigeren
trials, gecorrigeerd na
middeling

~c.. cc I.~I 2.50
7CSEC

3. 33 4.• 7
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figuur 6.12
proefpersoon 3, F4
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a. getrokken lijn: gemiddelde
over goed.e trials
gestippelde lijn: gemiddelde
over goede en gecorrigeerde
trials (correctie faktoren
bepaald zonder aftrek van
het gemiddelde)

FILENAAM: PP~P5:."~G

I\ANAALNR;
'".,....,..,....----------------..,

b. getrokken ljjn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde ljjn: gemiddelde
over goede en gecorrigeerde
trials (correctie faktoren
bepaald na aftrek van het
gemiddelde)
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F! LE NAAM; P·~AS3 . .,rG

f<ANAALNR:
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c. getrokken lijn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde lijn: gemiddelde
over goede en te corrigeren
trials, gecorrigeerd na
middeling
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figuur 6.1'
proefpersoon 3, C3'

a. getrokken liJn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde lljn: gemiddelde
over goede en gecorrigeerde
trials (correctie faktoren
bepaald zonder aftrek van
het gemiddelde)

F !LENAq~. oO'OC.' 'Ire

~ANAqLNP.
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b. getrokken lijn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde lijn: gemiddelde
over goede en gecorrigeerde
trials (correctie falctoren
bepaald na aftrek van het
gemiddelde)
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c. getrokken lijn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde lijn: gemiddelde
over goede en te corrigeren
trials, gecorrigeerd na
middeling
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figuur 6.14
proefpersoon 3, C4'

a. getrokken lijn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde lijn: gemiddelde
over goede en geeorrigeerde
trials (eorreetie faktoren
bepaald zonder aftrek van
het gemiddelde)

.PE9S3.'1CO

b. getrokken ljjn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde lijn: gemiddelde
over goede en geeorrigeerde
trials (correetie faktoren
bepaald na aftrek van het
gemiddelde)
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e. getrokken lijn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde lijn: gemiddelde
over goede en te corrigeren
trials, gecorrigeerd na
middeling

I
~
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proefpersoon 3. P3
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a. getrokken lijn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde lijn: gemiddelde
over goede en gecorrigeerde
trials (correctie faktoren
bepaald zonder aftrek van
het gemiddelde)

FILENARM; .CE·S':.~]C

I\r:1NRCiLNR;
"'.,---,-,...----------------...,

b. getrokken lijn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde lijn: gemiddelde
over goede en gecorrigeerde
trials (correctie falttoren
bepaald na aftrek van het
gemiddelde)
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c. getrokken lijn: gemiddelde
over goede trials
gestippelde lijn: gemiddelde
over goede en te corrigeren
trials, gecorrigeerd na
middeling

5. c~
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Samenvattend kan o.g.v. de resultaten, die met correcties op CNV data

verkregen zijn, het volgende gesteld worden:

- Er z~n op twee manieren gecorrigeerde trials verkregen: 1. Door v66r

het berekenen van de correctie faktoren niet het gemiddelde over uit

sluitend goede trials af te trekken. 2. Door v66r het berekenen van

de correctie faktoren weI het gemiddelde over goede trials af te trekken.

Vervolgens is ook op twee manieren een gemiddelde bepaald: a. Bet ge

middelde van goede en gecorrigeerde trials, gecorrigeerd volgens 1, en

b. het gemiddelde van goede en gecorrigeerde trials, gecorrigeerd

volgens 2. In tegenstelling tot hetgeen verwacht was, is er weinig ver

schil waarneembaar tussen deze twee gemiddelden.

Er is weinig verschil tussen: a. een gemiddelde van goede en gecorri

geerde trials en b. een gemiddelde van goede en te corrigeren trials,

waarop nt middeling correctie is uitgevoerd.

- Voor de uitgevoerde correcties, die hier beschreven zijn, is een drem

pelwaarde van +20 f'V en -20 fV ten opzichte van de baseline gekozen.

Deze keuze is v~ willekeurig geweest, aangezien er geen uitgebreid

onderzoek gedaan is naar een geschikte waarde.

- Voor detektie van knipperingen is een "drempel"waarde (zie § 6.2.4) van

50fV geschikt om oogbewegingen en -knipperingen te scheiden.

- De methode is redel~k bruikbaar om oogbewegings- en oogknipartefacten

uit EEG signalen (CNV) te verw~deren.
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Conclusies

- Zowel het horizontale als vertikale EGG moeten geregistreerd worden.

- Er dient zowel voor horizontale als vertikale oogbewegingen gecorri

geerd te worden.

- Ret is voldoende om de EGG's van ~~n oog te registreren.

- Correctie faktoren moeten voor iedere oogbeweging opnieuw bepaald

worden, aangezien deze faktoren niet constant z~n.

Voor 3 proefpersonen geldt:

- Er is weinig verschil waarneembaar tussen: a. het gemiddelde van goede

en gecorrigeerde trials, wanneer n!et het gemiddelde over trials zon

der artefacten is afgetrokken v66rdat de correctie faktoren bepaald

z~, en b. het gemiddelde van goede en gecorrigeerde trials, wanneer

w~l eerst het gemiddelde is afgetrokken. De invloed van de CNV op de

correctie is dus kleiner dan verwacht.

- Er is weinig verschil tussen: a. een gemiddelde van trials zonder

artefacten en gecorrigeerde trials, en b. een gemiddelde van trials

zonder en met oogbewegingsartefacten waarop na middeling een correc

tie is uitgevoerd. Wanneer aIleen het gemiddelde van belang is, kan

volstaan worden met het uitvoeren van een correctie na middeling.

Voor 1 proefpersoon, waarvan weinig trials zonder artefacten z~n, kan

geen uitspraak gedaan worden over hoe goed de uitgevoerde correctie is.

De correctie kost welnlg t~d en rekenwerk, zodat dit m.b.v. de

181-11/23 zou kunnen geschieden. Omdat er een visuele selektie van

trials moet plaatsvinden o.g.v. andere dan oogbewegingsartefacten,

is het weinig zinvol deze correctie on-line uit te voeren.

Aangezien aIle verwerking van data m.b.v. de VAX-11/780 geschiedt,

kan het beste ook de correctie m.b.v. de VAX uitgevoerd worden.
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Aanbevelingen voor verder onderzoek

- Teneinde vast te kunnen stellen hoe goed de geImplementeerde cor

rectiemethode werkt9 zouden simulaties gedaan moeten worden 9 waarb~

frakties van het horizontale en vertikale EOG van trials met oogbe

wegingen gesuperponeerd worden op trials zonder oogbewegingen en

met CNV.

Om de conclusies9 die uit dit onderzoek getrokken Z~9 na te kunnen

gaan9 is statistisch onderzoek vereist.

Omdat er relatief veel trials uitgesloten moeten worden van verwer

king vanwege artefacten in het baseline-interval9 dient er een an

dere manier gezocht te worden om te bepalen wanneer er een correctie

moet worden uitgevoerd.

Door experimenten ui t te voeren9 waarmee de overdracht tussen EOG en

artefact in het EE bepaald kan worden9 kan nagegaan worden, wat er

de oorzaak van iS9 dat de hier gevonden correctie faktoren niet con

stant z~ en waarom men in de literatuur vermeldt dat ze weI constant

z~.
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