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Een MEG meetsysteem 

afstudeerverslag van Rob Bügel 
afstudeer periode mei '85 - januari '87 
aan de Technische Universiteit Eindhoven 
fakulteit der Technische Natuurkunde 
vakgroep Analyse van de Fysische Meetmethode 
onder begeleiding van Wilfried Kouyzer en Riet Peters 
onder verantwoordelijke afstudeerhoogleraar J.A. Poulis 
en met assistentie van Hans Keulen en Paul Peters 



Vooral door de natuurwetenschap zal het droeve verschil ontstaan 
tussen de eenvoudigen die simpelweg geloven en de geleerden en 
halfgestudeerden, die door de microscoop hebben gegluurd. Het wordt je 
dan verboden om, als in vroeger dagen, nog vrijmoedig over het 
eenvoudige, dat tevens het allerhoogste is, het woord te nemen tot alle 
mensen, of ze nou zwart of blank zijn, grote of kleine hoofden hebben. 
Nee, eerst moet worden onderzocht of hun herseninhoud wel voldoende is 
om in God te kunnen geloven. Waarachtig, als Christus de microscoop had 
gekend, was Hij bij de apostelen onmiddelijk met een hersenonderzoek 
begonnen. 

Sören Kierkegaard , 1846 , in Dagboek deel VII A 197 
geciteerd via Kierkegaard dagboeknotities van drs W.R. Scholtens. 



SAMENVATTING 

In het project neuromagnetisme wordt onderzoek gedaan aan de 
registratie van magnetische signalen uit de hersenen. 
Tiidens mijn afstudeerperiode heb ik bijgedragen aan de opbouw van een 
meetinstallatie. 
In het verslag wordt de werking en opbouw van de opstelling uiteengezet 
met behulp van de IDEFO methode. 
Er wordt met name ingegaan op de signaalverwerking in de opstelling. 
Ook zullen er enige resultaten vermeld worden en zal aangegeven worden 
wat er voor verbetering vatbaar is. 
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INLEIDING tot het verslag. 

Tijdens mijn afstudeerperiode bij de vakgroep AFM (Analyse van Fysische 
Meetmethoden) van de TUE (Technische Universiteit Eindhoven) ben ik 
betrokken geweest bij het project neuromagnetisme. Mijn taak in dit 
project bestond uit het (mede)ontwerpen en realiseren van de 
meetopstelling. 

De nadruk in dit verslag zal derhalve liggen op de meet-technische 
aspecten van het project. 
Eerst zal ik ingaan op enige biologische en andere randvoorwaarden die 

bij de probleemstelling zijn betrokken. In hoofdstuk 2 beschrijf ik tot 
welke concrete uitwerking in een opstelling deze probleemstelling heeft 
geleid. Hoofdstuk 3 bevat een aantal test metingen die met de opstelling 
zijn gedaan. Tot slot rondt een discussie dit verslag af. 
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HOOFilSTIJK 1 

INLEIDING tot het project. 

1.0 Een beknopt overzicht. 

In het project neuromagnetisme houden we ons bezig met het 
magnetisch verkennen van processen in menselijke hersenen. Het doel van 
het onderzoek is het realiseren en ontwikkelen van een meet- en 
registratie-opstelling voor deze processen, die klinisch bruikbaar is. 
De verwachte relevantie van het project voor medisch en psychologisch 
onderzoek is gelegen in de mogelijkheid tot lokalisatie van een 
hersenaktiviteit of hersenfunctie, die op basis van Ma.gneto Encephalo 
Grafie (MEG} mogelijk beter is dan die op basis van Electro Encephalo 
Grafie (EEG}. In het navolgende zal eerst aandacht gegeven worden aan 
het hersenonderzoek in het algemeen en vervolgens aan de randvoorwaarden 
die voor MEG meetapparatuur gelden om tot een zinvolle meting te kunnen 
komen. 

1.1 De plaats van het neuromagnetisme in het hersenonderzoek 

Het is al tijd al een intrigerende vraag geweest hoe de hersenen 
funktioneren. Een van de eerste vragen is, waar in de hersenen welke 
funkties worden uitgevoerd. In de afgelopen decennia is er een grote 
vooruitgang gemaakt in het onderzoek van de opbouw en structuur van de 
menselijke hersenen. Dit is voornamelijk te danken aan nieuwe 
technische meetmethoden zoals microchemische analyse, MRI (magnetic 
resonance imaging}, positron-emissie, röntgen, tomografie, etc. Verder 
hebben psychologische studies over mensen met hersenbeschadingen (met 
name met een niet goed funktionerende hersenhelft of met een 
beschadiging van de verbinding tussen de linker - en de rechter 
hersenhelft} ertoe geleid dat er meer kennis is verkregen over waar in 
de hersenen welke specifieke taken worden verricht. De complexe 
samenhang tussen gedrag en hersenaktiviteiten is bij proefdieren 
onderzocht met behulp van microelektroden die in de hersenen zijn 
aangebracht. Echter. deze methode is bij mensen niet toelaatbaar. 
Bovendien hoeft wat voor de hersenen van een dier geldt, niet te gelden 
voor de hersenen van een mens. Voor veel andere al eerder genoemde 
technieken geldt dat ze niet geschikt zijn om hersenprocessen te kunnen 
volgen, of te ongevoelig om hersenaktiviteit waar te nemen. 

Een meer toegankelijke methode bestaat uit het registreren van 
elektrische spanningsverschillen op de schedel met elektroden die 
(tijdelijk} op de hoofdhuid geplakt zijn (Elektro Encephalo Grafie). Het 
EEG onderzoek heeft het gat tussen ons begrip van de werking van enkele 
neuronen en het psychologisch funktioneren van de hersenen niet kunnen 
overbruggen. Modelstudie met betrekking tot EEG heeft laten zien dat de 
relatief hoge weerstand van de hersenvliezen de te meten potentialen 
uitsmeert zodat bijvoorbeeld aktiviteit die in de cortex plaats vindt op 
de schedel over een groot oppervlak te meten is. 
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Nu is er de hoop dat Magneto Encephalo Grafie (MEG} zal leiden tot 
een betere mogelijkheid om de verwerkingscentra voor bepaalde taken aan 
te wijzen. Modelstudie met betrekking tot MEG heeft laten zien dat de 
lokaliseerbaarbeid van de bron van de aktiviteit groter is. In dit model 
wordt het hoofd als een bolvormige geleider wordt opgevat en de 
aktiviteit als een stroomdipool. Met deze aannamen kan worden aangetoond 
dat aan de component van het magnetische veld loodrecht op de schedel 
niet wordt bijgedragen door volumestromen ( zie fig 1} en dat dus 
hoofdzakelijk het door het stroomelement zelf veroorzaakte veld, gemeten 
wordt (zie hiervoor Appendix A}. Daarvoor is ook verantwoordelijk dat 
het magneetveld op één bepaalde plaats en in één bepaalde richting 
gemeten wordt terwijl bij EEG de plaatsing van de referentie-elektrode 
de te meten (verschil)potentiaal mede bepaalt. Overigens dient wel 
vermeld te worden dat ook uit het magnetische veld de bronnen niet 
mathematisch eenduidig kunnen worden gereconstrueerd omdat het inverse 
probleem (dit is het uit de gemeten velden de veronderstelde bronnen 
berekenen) niet eenduidig is op te lossen. 

1.2 Verwachtingen van MEG onderzoek 

Concluderend kunnen we als motieven voor neuromagnetisch onderzoek 
aangeven : 

de mogelijkheid dat het onderzoeken van de magnetische 
hersenaktiviteit tot nieuwe informatie omtrent het funktioneren van het 
menselijk brein leidt. 
- waarschijnlijk worden de gemeten magnetische signalen minder door 
volumestromen heinvloed dan de elektrische, maar zeker is dat er 
verschillen zijn in de beïnvloeding (dit zou, omdat die volumestromen 
van individu tot individu verschillen tot beter te interpreteren 
signalen kunnen leiden). 
- EEG én MEG samen bieden de mogelijkheid om modellen van de electrische 
activiteit in de hersenen te testen omdat ze op basis van de maxwell 
vergelijkingen elkaar aanvullen. 

1.3 Een indeling van het MEG onderzoek 

In het neuromagnetische onderzoek kunnen twee hoofdrichtingen 
worden onderscheiden. Eén houdt zich bezig met het meten van spontane 
hersenaktiviteit, zoals b.v. alpha ritme en de aktiviteit die bij 
epilepsie patienten kan worden waargenomen, de andere richting is 
geïnteresseerd in gestimuleerde aktiviteit, die door een bepaalde taak 
of stimulus wordt opgewekt. In ons onderzoek wordt uitsluitend met het 
laatste gewerkt. 

Gestimuleerde responsies bestaan uit evoked en event-related 
responsies. Evoked responsies zijn de direkte reakties op zintuiglijke 
prikkels zoals lichtflitsen, geluid etc. De event-related responsies 
treden op bij eenvoudige taken zoals bv. het tellen van het aantal 
stimuli. De gestimuleerde reponsies treden in het algemeen op in kleine 
gebieden van de hersenen en ze reproduceren qua vorm, lokatie en 
latentie ten opzichte van de stimulus. 
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1.4 Eisen voor MEG registratie 

De belangrijkste eis voor de meetopstelling is dat er zeer kleine 
magnetische velden mee gemeten moeten kunnen worden. Klein is hier een 
relatief gegeven ten opzichte van de overige normaal in de omgeving 
aanwezige magnetische aktiviteit. Dit hoge storings niveau betekent dat, 
om magnetisch gestimuleerde responsies te kunnen meten er technieken 
gebruikt moeten worden om ze te onderscheiden van de storing. Het 
ontwikkelen, testen en toepassen van deze methoden en technieken is het 
doel van ons onderzoek. 

1.5 De ordegrootte van de verschijnselen 

De signaaloverdacht in het zenuwstelsel is van de voornoemde 
processen op het laagste niveau een ionenstroom in enkele neuronen {zie 
hiervoor ook figuur 1). Bij evoked responsies is er sprake van 
groepsgewijze en coherente depolarisatie potentialen in kleine gebiedjes 
van de hersenen. In eerste benadering kan de aktiviteit kan worden 
voorgesteld als een stroomdipool. 

fig. 1 Signaal overdracht in de synaps veroorzaakt een 
stroompatroon zoals hierboven te zien is. 
1. de synaps met de intrasynaptische stroombron 
2. de volumestromen 
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Om een idee te geven van de ordegrootte van de verschijnselen waarover 
het gaat: 

- Okada onderzoekt het cerebellum van een schilpad. Wanneer er 10 mm2 
strip hersenweefsel geactiveerd is geeft dit een dipoolmoment van 10 
nAm. 

- Williamson rekent voor dat voor een neuron met een lengte 1 en een 
stroom I geldt: 

P = I•l 

Nu is 

a ~ 2 o-1m-1 

A ~ v·l0-12 m2 
V

1 
~ 30 mV 

1 
= f a•A•E•dl = 

0 
a•A•V 

1 

(de geleiding in een neuron) 

(de diameter van een neuron is 1 ~) 
(de spanning over het neuron over een lengte 1) 

Dus is het dipoolmoment P voor een neuron ongeveer 200 pAm. 
Het dipoolmoment dat bij een geluids-stimulatie gemeten is, is 2 nAm. 

4 Er doen dus ongeveer 10 neuronen mee. 

- Een karakteristieke grootte voor een te vergelijken stroomdipool is 
een stroom van ongeveer 1 nA over een lengte van ongeveer 1 mm en dit 
geeft op ongeveer 10 cm een magneetveld van 100 fT. 

Dit stelt de eis aan het meetsysteem om een oplossend vermogen van 
minimaal 10 fT te halen om voor dit soort onderzoek te kunnen 
funktioneren. 

1.6 De grootte van de storing 10-4 
-...-....u och veld (atatloch) 

- stedelijke ~iJWa ruh 

10-8 

-long deeltjes 

(pT) 10-9 

- henenen (reiiJQ18ies) 
10-13 

li&. 2 Sterktea van entp -cnett.Khe velden 
ui teedrukt tn tesla. 
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Als we bedenken dat het aardmagneetveld zo'n 70 ~T groot is en dat 
de variaties van dit veld 4 ~T zijn, dan zien we dat de storingen in het 
algemeen vele malen sterker zijn dan de te meten responsies. Daarnaast 
zijn er in een stedelijke omgeving andere magnetische storingen die ruim 
1 ~T magnetisch veld veroorzaken. De belangrijkste bron daarvan is het 
lichtnet. Vele stroomvoerende spanningsleidingen stralen een 50 Hz veld 
uit. Ook andere hersenprocessen van de proefpersoon zijn magnetisch 
storend. De proefpersoon zal natuurlijk niet alleen maar met de stimulus 
bezig zijn en die overige hersenaktiviteiten produceren een veld 1 pT. 
In figuur 2 worden deze storingen in een plaatje getoond. 

1.7 De mogelijkheden om storing van signaal te onderscheiden 

Omdat het signaal vele malen zwakker is dan de storing zullen de 
eigenschappen van signaal en storing vergeleken moeten worden om te zien 
of er een scheiding kan worden uitgevoerd. Daarvoor kunnen we bedenken 
dat : 
- Het magnetische veld ten gevolge van de storing meestal veel homogener 
dan het veld van de responsies, omdat de bronnen van het storingsveld 
verder verwijderd zijn van de opnemer dan de responsie-bronnen. 
- Het gebruikelijke frequentiegebied voor de gestimuleerde responsies 
loopt van 0,1 tot 100 Hz. Alle storing buiten dit gebied kan 
weggefilterd worden. Dit houdt in dat de laag-frequent-storing op deze 
manier verzwakt kan worden. 
De netfrequentie valt vervelend genoeg wel in dit frequentieinterval 
maar met een speciale filtering (die al het signaal dat gecorreleerd is 
met het lichtnet) kan deze ook verwijderd worden, omdat van de storing 
de frequentie en fase bekend zijn. 
- Het te meten signaal gecorreleerd is met de stimulus. Door de meting 
vele keren te herhalen kan de (niet gecorreleerde)ruis van het signaal 
onderscheiden worden. 

Op de filtering wil ik nog even terugkomen. Om tot een localisatie 
te komen worden de responsies op verschillende plaatsen gemeten en deze 
metingen worden vervolgens samengevat in een serie kaarten waarin een 
momentopname van de MEG's is uitgezet via veld-hoogte-lijnen. Dit stelt 
nog een extra voorwaarde aan de gebruikte filters, nl. de eis van een 
redelijke fase-lineariteit. Wanneer de verschillende 
frequentiecomponenten door de filtering vervormd (dispersie) zouden 
worden, dan wordt de vorm van het MEG aangetast en kunnen de metingen in 
het tijddomein niet meer eenvoudig geïnterpreteerd worden (figuur 3 laat 
dit zien). Tevens wordt de interpretatie van een MEG vaak "op het oog" 
gedaan (hier mee wordt bedoeld dat uit de bobbels en piekjes uit de 
grafiek conclusies worden getrokken) hetgeen eveneens een betrouwbare 
vormoverdracht eist. 

Er wordt van het filter dus vereist dat het slechts de gewenste 
frequenties doorlaat en de signalen in dit interval onvervormd laat. De 
beide eisen voor het filteren zijn zeer strikt, maar lastig te 
combineren, omdat het tegelijkertijd stellen van eisen aan de 
amplitudekarakteristiek en aan de fasereinheid tot tegenstellingen 
leidt. 
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V 

fig. 3 Signaalvervorming door fasedraaing t.g.v. 
filtering. 
1. het ingangssignaal (4 V piek-piek 4 Hz) 
2. het signaal na een S polige Butterworth 

bandfiltering met 0,5- 32Hz doorlaat 
3. het signaal na een digitaal FIR filter 

met een 0,5- 32Hz banddoorlaat 

1.8 De gebruikte technieken om MEG te bedrijven 

In sanslui ting op de eisen en als een opstapje naar hoofdstuk 2, 
waar de opstelling behandeld zal worden, wil ik hier kort de gebruikte 
technieken noemen. 
- Een magnetisch veld ter grootte van de gestimuleerde magnetische 
velden kan waargenomen worden met een SQUID sensor. De eigen ruis van de 

SQUID is kleiner dan 10-14 T/~Hz. 
- Een magnetisch veld van een bron dichtbij de sensor kan uit een 

nagenoeg homogeen magnetisch veld worden onderscheiden door een 2e orde 
gradiometer. 
- De filtering die zowel een steile ampli tudekarateristiek als een 
lineaire fasekarakteristiek heeft, is te bereiken met een digitaal FIR 
filter. 
- Door de middeling moeten de coherente gestimuleerde-responsies worden 
onderscheiden van het overige opgenomen signaal. 



- 9 -

HOOFDSTUK 2 

2.0 DE MEETOPSTELLING. 

Om de meetopstelling op een adequate WIJZe te beschrijven moet er 
een overzicht gegeven worden van de onderdelen afzonderlijk en hun 
samenhang. Aangezien de onderdelen van de opstelling van verschillende 
aard (zowel apparatuur als programnatuur) ZIJn moet de 
beschrijvingsmetbode algemener zijn dan in een specifieke electronica of 
specifieke algorithme beschrijving gebruikelijk is. Ik heb gekozen voor 
een funktionele beschrijvingsmethodiek die onder de naam IDEFO bekend 
is. Een funktionele analyse is een systeembeschrijving die het te 
onderzoeken proces in akties (ofwel funkties) afbreekt en de relatie 
tussen die akties weergeeft. In appendix B wordt de methode uitgelegd. 

Nadat dit overzicht gegeven is, zullen de realiseringen van de 
afzonderlijke funkties besproken worden. 
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2.1 DE FUNKTIONELE BESCHRIJVING 

2.1.0 
Als hoofdactiviteit kan het doen van onderzoek worden onderscheiden. 
Onderzoek pleegt met wetenschappelijk verantwoorde methoden (waaronder 
experimenteel onderzoek) theorieën en meetresultaten te produceren. 
Daarvoor zijn geld, tijd en theorieën nodig. Een zekere experimentkeuze 
zal het onderzoek sturen; tevens zullen meetresultaten en theorieën 
gevolgen (kunnen) hebben op het verloop van het onderzoek. Theorie kan 
ook t.g.v. onderzoek bijgesteld moeten worden en is dan een 
invoerparameter van de onderzoeksactiviteit. 

experiMent keuze 
theoriE 
Meet ge gevens 

tijcl/gelol 
~, 

Meetge~evens r-- theorie onderzoek 
o.Mioltles theorl _ .. ... ... ... 

AO 
~r 

.. ~ 
~~ 

wetens cho.ppelljke 
onoler:z oek Methooien 

M.E.G. 
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2.l.AO 

Ons onderzoek kan worden onderscheiden in twee hoofdaktiviteiten: 
- het genereren van magnetische signalen; 
- het registreren van magnetische signalen. 

De generatie geeft twee typen informatie nl.: 
- signalen (magnetische en electrische); 
-synchronisatie (b.v. het begin van de stimulus). 

De experimentkeuze bepaalt b.v. of er een visueel of auditief 
experiment gedaan wordt en wat de parameters (zoals b.v. de 
herhalings-frequentie) daarvan zijn. 

De registratie genereert uit de aangeboden signalen, met behulp van de 
synchronisatie, kaartjes, spectra en grafieken die een overzicht geven 
van het verloop van de magnetische flux in de tijd. In de besturing 
worden b.v. filterparameters en versterkingsfaktoren ingesteld. 

experiMent keuze 

synchronlsa. tie 
genereer 

Al 
slgna.len 

1------, 

besturing .,, 
psyche- I registreer gra.f'leken 

neuro Fysiologische 
principes 

onderzoek 

... 

... A2 

... .... 
ka.a.rtjes 
spectra. 

Fysische principes 

M.E.G. 
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2.l.Al 

In de generatie van signalen worden onderscheiden: 
- stimulatie van de proefpersoon; 
- reaktie van de proefpersoon; 
-de storing van de omgevingsaktiviteit. 

De stimulatie is afhankelijk van de keuze van het experiment en biedt 
een stimulus aan de proefpersoon aan. Een triggersignaal dat het begin 
van de stimulus markeert, wordt hier gemaakt. 

De reaktie van de proefpersoon wordt als signaal gezien en de overige 
hersenaktiviteiten worden bij het stoorsignaal ingedeeld. Het mechanisme 
van de reaktie(funktie} behoort tot het onderzoeksgebied van psychologen 
en fysiologen en wordt derhalve hier niet beschreven. 

De stoorfunktie wordt onderscheiden omdat deze in de metingen een 
belangrijke rol speelt. Helaas is de stooractiviteit al geïmplementeerd 
zodat we hooguit, door het kiezen van een andere meetopstellingslokatie, 
er enige invloed op uit kunnen oefenen. Storingsuitvoer is b.v. extra 
licht dat de proefpersoon tijdens een visuele stimulatie ziet en ook 
overige magnetische activiteit die door de opstelling ook wordt 
geregistreerd. Van het laatste wordt, als het om de storing van het 
lichtnet (50 Hz} gaat ook een triggering gemaakt. 

netfrequentie 
loko.tle 

experiMent keuze 

~, 

stoor net-sync synchronlso. tie .. 
a .. 

All net-stori ng 

V 

stiMuleer trlg~ er 
slgno.o.l .. 

A12 - ... 
stiMulus 

·~ 
ps ~chologlsche .... reo.geer 
beschriJving ~ 

__.. A13 ..... 
stor~g voor proefpersoon ~~ 

fy ~lologlsche a.ctle 

genereer M.E.G. 
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De stimulatie is op te delen in: 
- een klok ; 
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- een visuele stimulus generator; 
-en een auditieve stimulus generator. 

De klok zorgt voor de herhal ingsfrequentie van de stimulus. Deze 
frequentie kan gevarieerd worden. De klok geeft besturingspulsen aan de 
beide generatoren en zorgt ook voor een triggersignaal op de uitgang. 
Dit signaal markeert het begin van de stimuluscyclus en wordt bij het 
middelen gebruikt. 

De actie "plaatje" genereert op een monitor een bepaald beeld (zoals 
een schaakbord). Dit beeld kan in de generator ingesteld worden. Door 
het triggersignaal kan wisselend een ander beeld worden ingeschakeld. 

De actie "toontje" genereert op een hoofdtelefoon een toon van een te 
kiezen tijdsduur en frequentie. Deze toon wordt door de klok aan-of uit· 
gezet. 

exp ~rll"''ent keuze 
herhQllngs snelheld 

• 
klok 

A121 

pul!: en 
tell~n 

plQQtje 

A122 

video centreler 
l"''et r anitor 

stll"''uleer 

toontje 

A123 

stQrt trlgger 
..:...; 

stll"''ulus ___..", 

~~ 

toon~enerQtor 
l"''et hoofdtelefoon 

M.E.G. 
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2.2.A13 

De reaktie bestaat uit: 
- een stimulusverwerkingsproces; 
- en autonome hersenprocessen. 

Beide processen zijn aandachtsafhankelijk en geven magnetische signalen 
af. 

QQnol p.cht 

~, 

stiMulus stiM. verw. MQgnetlsche slgnCllen 
... ....... ... .... 

A131 

~~ 
~, 

fys ploglsche QUtonoMie 
reQ ~tie 

Al32 

~~ 

alen I~ 
MQQ r-
oloor-

A13 reClgeer M.E.G. 
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2.l.A2 

De registratie bestaat uit: 
- het opnemen van signalen; 
- verwerking van de opgenomen signalen; 
- de opslag van de verwerkte signalen; 
- en de presentatie van verwerkte signalen. 

De signaalopname wordt m.b.v. een magnetometer en EEG-voorversterkers 
gedaan. De besturing bestaat uit de instelling van de verschillende 
apparaten en de plaatsing ervan t.o.v. de signaalbron. De opnamefunktie 
zet de te meten signalen om in voor de verwerking bruikbaar electrisch 
signaal. 
De verwerking van het signaal moet het signaal van ruis- en 

storingscomponenten zuiveren. Het wordt bestuurd door een filterkeuze en 
een synchronisatiesignaal. Het levert getallen af die het resultaat 
weergeven en door opslag en weergave gebruikt worden. 

De opslag zorgt voor het tijdel ijk bewaren van de resultaten in het 
geheugen van de computer en voor het aanmaken van datafiles waarin de 
metingen bewaard kunnen worden. De gebruikte computer is een 
besturingsgegeven. 

De weergave maakt van de getallenreeks die in het geheugen van de 
computer ZIJn opgeslagen, grafieken en verwerkt deze met de 
plaatscoordinaten tot veldlijnenkaartjes op papier en computerscherm 
onder besturing van schalingsparameters. 
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2.l.A21 

De opname bestaat uit: 
- een magneetveldtransformator; 
- een meter van magnetische flux; 
- elektrische kontakten aan de proefpersoon; 
- en een meter voor electrische signalen. 

De fluxtransformator heeft tot doel om de magnetische flux die door de 
proefpersoon wordt veroorzaakt in de sensor te brengen. Dit wordt 
gerealiseerd met een 2e orde gradiometer. Besturingsparameters voor deze 
gradiometer zijn de dimensionering van de gradiometer die 
verantwoordelijk is voor de onderdrukking van het veld van veraf gelegen 
bronnen, de plaatsing van de gradiometer t.o.v. de bron en de 
RF-afscherming, die de hoogfrequente storing buiten het meetcircuit moet 
houden. 

De magnetische flux wordt door een SQUID (en bijbehorende electronica) 
omgezet in een elektische spanning. 

De opname van de electrische potentialen gebeurt m.b.v. electroden die 
op de huid aangebracht zijn. Hiervoor is de plaatsing een 
besturingsinvoerparameter. 

De meting van het elektrische signaal gebeurt met een 
isolatieversterker (dit om veiligheids redenen). 
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2.1.A22 

De verwerking bestaat uit 
- filtering; 
- en middeling. 

- 17 -

Door de filtering wordt m.b.v. filtermethoden het elektrische signaal 
omgezet in getallen die het signaal representeren. Het gefilterde 
signaal wordt zo goed mogelijk van storingen gezuiverd. Daarom wordt er 
b.v. een netsynchronisatiesignaal gebruikt en worden optimale 
filtercoefficenten berekend. 
In het middelingsproces wordt het gemiddelde uitgerekend m.b.v. een 

middelingsalgorthime. De stimulustriggering geeft het begin van de 
stimulus aan. 
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2.1.A221 

In de filtering kan onderscheiden worden 
-de netfrequentie-filtering; 
-de anti-aliasing-filtering; 
-de piek-filtering; 
- en de band-filtering. 

Voor de 50Hz filtering zijn twee methoden gebruikt; het notchfilter van 
de SQUID electronica en een compensatie methode. 

Het anti al iasing fi 1 ter is nodig omdat de bandfi 1 tering digitaal 
gedaan wordt. Met de keuze van de kantelfrequentie kan een extra 
onderdrukking van hogere frequenties worden bereikt. 
Door de piekfi 1 tering wordt aangegeven dat het signaal boven een 

ingesteld niveau komt. 
De bandfiltering wordt met een F(ini te) I(mpul~ R(esponse) methode 

door een digitaal filter met instelbare coefficiënten gedaan. 
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2.l.A2211 

In geval van50Hz compensatie bestaat het filter uit 
- een klok; 
- een oscillator; 
- en een opteller. 

Door de klok (die met een P(hase) L(ocked) L(oop) methode gemaakt 
wordt) wordt eenmet de netfrequentie en fase gecorreleerd triggersignaal 
gemaakt. 

De oscillator maakt een 50Hz (met evt. ook nog hogere harmonischen) 
golfvorm m.b.v. de trigger en de opgegeven amplitude- en 
faseinforma.tie. Dit signaal moet zo ingesteld worden dat het in vorm 
precies gelijk is aan de opgenomen netstoring. 

De opteller die het compensatiesignaal en het ingangssignaal 
samenstelt, zorgt voor de uiteindelijke filtering. 
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2.2.A22112 

De digitale golfvorm oscillator bestaat uit : 
- een golfvorm berekening; 
-een uitgave van het volgende getal van de golfreeks; 
- en een spanningsomzetter. 

Bij de golfvorm berekening wordt een getallen reeks gemaakt m.b.v. 
enige sinus en cosinus formules voor een bepaalde amplitude en fase. 
Deze getallen worden in een cyclisch buffer opgeslagen. 

De opeenvolgende waarden worden onder controle van de klokpuls 
afgegeven. 

Een DIA converter maakt van het getal een electrisch spanning. Deze 
spanning wordt van de schakelpieken ontdaan door een laagdoorlaatfilter. 
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2.1.A2214 

De digitale bandfiltering bestaat uit 
- een sample klok; 
- een AID convertor; 
- een coefficienten berekening; 
- en een rekeneenheid. 

De sample klok genereert het samplesignaal voor de AID. De frequentie 
van dit signaal is een veelvoud van de netfrequentie (dit om een scherpe 
filtering mogelijk te maken). De klok wordt met een PLL methode uit de 
netspanning afgeleid. 

Door de A(naloog)/D(igitaal) converter wordt de electrische 
ingangsspanning omgezet in een getal. De timing wordt bepaald door de 
sampleklokpuls. 
De coefficienten berekening berekent met het Remez algori thme voor 

gegeven filterspecificaties een optimale set coefficienten. 
De rekenfunktie berekent. uit de nieuwe waarde en een reeks vorige 

waarden, vermenigvuldigd met de coefficienten, een gefilterde waarde. 
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2.l.A23 

De opslag bestaat uit : 
- een direkte verzameling in het geheugen; 
- het bewaren in files op een achtergrondgeheugen. 

De direkte (snelle) opslag moet het nieuw berekende middelingspunt op 
de juiste plaats in het geheugen van de computer zetten. Dan is het 
onmiddelijk voor weergave op het scherm beschikbaar en kan het later 
naar het achtergrondgeheugen worden weggeschreven. 
Bij het bewaren in files worden ook gegevens omtrent de instelling van 

de diverse versterkers en filters en de plaats van de opnamespoel mee 
geregistreerd. 
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2.1.A24 

De weergave bestaat uit : 
-de directe weergave van de resultaten op het scherm; 
-het aanvullen van de meetresultaten; 
- en het berekenen en tekenen van isomagneet- en 

isopotentiaal lijnen. 
De directe weergave dient om de meting "on line" te kunnen volgen. 

Daarvoor wordt een grafiek van het lopend gemiddelde op het scherm 
gemaakt en gedurende het experiment ("real-time") bijgewerkt. De 
verschillende kanalen worden in verschillende kleuren en met een 
verschillend beginpunt afgebeeld. Tevens wordt een plus-min-gemiddelde 
getoond, dat een indicatie voor het ruisniveau geeft. 

Om isomagneetlijnen te kunnen tekenen moeten de meetpunten naar een 
rooster met een grotere dichtheid dan de dichtheid van de meetpunten 
worden geëxtrapoleerd. 

De contour-aktie berekent de isoveldlijnen, gegeven de waarden op de 
roosterpunten. 
Het contouralgorithme dat daar verantwoordelijk voor is, kan bestuurd 
worden met de schalingskeuze van de te berekenen hoogtelijnen en de 
tijdstippen waarvan die hoogtelijnen getekend dienen te worden. 
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2.2 DE REALISATIE VAN DE MEETMETHODE. 

Nadat in de voorgaande paragraaf de funkties uiteen gezet ZIJn zal 
nu aandacht gegeven worden aan de wijze waarop dit alles in "hard- en 
software" is gerealiseerd. Eerst zal een blokschema worden getoond en 
vervolgens zullen de afzonderlijke delen hiervan uit nader uitgewerkt 
worden. Met de IDEFO codenummers zal gerefereerd worden aan de funkties. 

De uitwerking zal i.h.a. tot op het niveau van een blokschema zijn 
en de programmatuur wordt in een (Dijkstra-achtige) pseudo-taal 
beschreven. 

In mijn afstuderen heb ik voornamelijk aan de "harde kant" van de 
signaalverwerking gewerkt. Voor ik begon, waren de SQUID en de 
gradiometer aanwezig, de computer, de filters, versterkers en de 
interfaces moesten nog aangeschaft c.q. gemaakt en geïnstalleerd worden 
en de programmatuur moest nog ontwikkeld worden. 
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2.2.1 Het blokschema van de totale meetopstelling 
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2.2.2 De SQUID (A212) 

In onze opstelling wordt een RF-SQUID gebruikt van het fabrikaat 
BTI (voorheen SHE). Een S(uperconducting) QU(antum) I(nterference) 
D( evice) sensor is een ui termate gevoelige magnetometer. Om te kunnen 
funktioneren moet de SQUID supergeleidend zijn, dit houdt in dat hij op 
een temperatuur van een paar graden keivin gehouden moet worden. Daartoe 
is de sensor in een vat met vloeibaar helium opgehangen. 

~---------------
1 ..._,IMIIum I 
I I 
I I 
I IQUD I 

: ê 11_§ 0 ---n-T'+'H---c::::J--r----i-L-~ 
I 
I Ld L1 Lt I 

1--------------~ 
fig. 4 Blokschema van de SQUID elektronica. 

Vereenvoudigd kan de SQUID worden voorgesteld als een 
supergeleidende ring met een kleine puntkontaktdiode erin. Deze diode 
zorgt voor een zwakke koppeling in de ring (op de quanturnmechanische 
verklaring van dit fenomeen ga ik hier niet in omdat dat niet tot mijn 
onderzoeksgebied hoort). Voor stromen kleiner dan een kritische waarde 
is de ring supergeleidend, voor grotere stromen niet. De stroom die in 
deze ring loopt, wordt geïnduceerd door de magnetische flux die door de 
ring omsloten wordt. De kring is zo gedimensioneerd dat een zeer kleine 

-15 flux n.l. een fluxquant (2.07x10 weber) al een verstoring van de 
stroom geeft. De magnetische flux wordt door de inkoppelspoel L. 

1 

veroorzaakt, de overige velden worden door een supergeleidend schild zo 
goed mogelijk buiten de sensor gehouden. De stroom in de supergeleidende 
kring kan niet rechtstreeks gemeten worden~ daarom wordt om de SQUID 
ring nog een andere spoel Lt aan gebracht. Door Lt wordt een 19 MHz 

wisselveld in de ring geïnduceerd. Door de spanning over Lt te meten 

weten we de energie die SQUID-ring opneemt. Wanneer er geen magnetische 
verstoring is zal de energie opname constant zijn. Als de L. spoel 

1 

echter stroomvoerend wordt, is dat in de energie opname merkbaar. In de 
elektronica die het signaal verwerkt wordt de SQUID als een nuldetektor 
gebruikt. Via een stroom door Lt wordt het ingekoppelde magneetveld 

tegengekoppeld. De grootte van de tegenkoppelstroom is evenredig met de 
uitgangsspanning en vormt zo een maat voor de inkomende stroom I 1. Deze 

tegenkoppeling zorgt voor een grote gevoeligheid maar beperkt de 
bandbreedte en de stijgtijd van de SQUID wel. 
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Voor de SHE rf-SQUID geldt volgens de specificaties (de 
gevoeligheid is Vout/Iin} : 

Bereik Gevoeligheid Slew rate 

1x 2 x 105 V/A 30 mA/sec 

10x 2 x 106 V/A 10 mA/sec 

100x 2 x 107 V/A 3 mA/sec 

De ingangsimpedantie van deze SQUID is 2 JJ}I. 
De ruis in het frequentie gebied van 0,1 Hz tot 5 kHz is kleiner dan 

2x1o-
11 A(rms)/~Hz gerefereerd aan de ingangsstroom. 

Van de kantelfrequentie Fe van de SQUID's frequentierespons wordt in de 
volgende tabel het -3 dB punt weergegeven. Bij deze waarden zijn alle 
filters uitgeschakeld. 

Mode Fe 

FASf 20kHz 
MED 5 kHz 
SLOW 1 kHz 
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2. 2. 3 De FLUXTRANSFORMATOR ( A221) 

Met behulp van de fluxtransformator wordt het te meten magneetveld 
in de SQUID ingekoppeld. De fluxtransformator bestaat dan ook uit twee 
gedeelten : 
- een detectie spoel (Ld} 

-en een inkoppel spoel in de SQUID (L.). 
1 

Beide spoelen zijn supergeleidend. De inkoppelspoel is ingebouwd in de 

SQUID detector. De detectie spoel is een 2e orde gradiometer. Een 

2e orde gradiometer is zo ontworpen dat constante magneetvelden en 
magneetvelden met een constante gradient, zoals afkomstig van veraf 
gelegen bronnen, nagenoeg geen bijdrage leveren aan de ingekoppelde 
flux. Om de onvolkomenheden van de gradiometer te compenseren zijn een 
paar verstelbare supergeleidende plaatjes aangebracht. 

De zelfinductie van de gradiometer is berekend op 1.41 ~ (SPE83). 
Dit houdt in dat de gradiometer-SQUID combinatie in de 1x stand een 

. 10 -15 gevoeligheld van 5,9x10 V/weber heeft oftewel 1 fluxquant (=2.07x10 
weber) veroorzaakt een spanningsverandering van 122 JJ.V op de uitgang 
(SPE83}. 

Het is strikt genomen niet mogelijk om de gevoeligheid van de 
bovenstaande combinatie uit te drukken in volts per tesla omdat de 
afstand tot de bron en ook de soort bron van essentieel van belang zijn 
om de gemeten magnetische flux in een veldsterkte om te rekenen. Voor 
diegenen die toch met de literatuur willen vergelijken : de orde grootte 
is 20 JJ.V/pT (V0086). De veldsterkte is de effectieve sterkte ter hoogte 
van de onderste winding en de meting is gedaan met een magnetische 
dipool. De effectieve sterkte is de flux door de gradiometer gedeeld 
door het oppervlak van de onderste winding. 

rLS""" 
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fig. 5 Opbouw en afmetingen van de gradi~ter. 
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.2.4 De DEWAR 

Al eerder is opgemerkt dat de SQUID en de fluxtransformator in 
vloeibaar helium geplaatst zijn. Daartoe zijn de beide instrumenten aan 
een houder bevestigd die op zijn beurt in een dewar met helium geplaatst 
is. Aan dit vat worden de volgende specifieke eisen gesteld : 
- Het moet geheel van niet magnetisch materialen zijn gemaakt. 
-De afstand gradiometer -buitenlucht moet zo klein mogelijk zijn om de 
gradiometer zo dicht mogelijk bij de bron te kunnen brengen. 
De door ons gebruikte dewar is van het fabrikaat BTI. Hij is gemaakt van 
glasvezel omdat metaal het te meten magneetveld zou verstoren. De 
thermisch isolatie wordt verkregen door een zeer hoog vakuum, 
gekombineerd met een warmteschild en een groot aantal lagen 
superisolatie (stralings reflektie schermen). Met dit vat is bereikt dat 
de afstand van de onderste wikkeling van de gradiometer tot de onderkant 
van de dewar (buiten) slechts 10,6 mm is, terwijl toch slechts 1,5 liter 
helium per dag uit de dewar verdampt. 
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fig. 6 Doorsnede van de dewar. 
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2.2.5 De EEG versterkers (A214) 

Voor het onderzoek is het van belang om de magnetische signalen te 
vergelijken met de electrische signalen. Dit maakt het mogelijk om : 
- resultaten te vergelijken met de uit de literatuur bekende electrische 
respons op de stimulus (ijking). 
- te onderzoeken of de respons tijdens de meting niet verandert. 
- te controleren of er in het hoofd geen andere gebieden ook actief 
zijn. 
- en op basis van correlatie tussen MEG en EEG signalen een geavanceerde 
filtering te ontwerpen. 

Het oorspronkelijke ontwerp van de EEG versterkers is afkomstig van 
Twente waar men een slim idee had om dure isolatie versterker modules te 
vermijden. Dit schema hebben we uitgewerkt tot een volledige EEG 
versterker compleet met een contactweerstandsmeter voor de electroden en 
een ijkoscillator. Een vergelijking van onze EEG versterker met de 
apparatuur van de groep van professor Brunia uit Tilburg heeft de 
bruikbaarheid van onze apparatuur aangetoond. 
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2.2.6 Het verwerkingsiNSTRUMENTARIUM (A22, A23 en A24) 

Het verwerkingsinstrumentarium bestaat uit : 
de computer die de gegevens verzamelt (A231), middelt (A222), 

weergeeft (A24) en bewaart (A232); 
-het digitale filter dat de gegevens filtert (A2214); 
- en de meetbus die het filter en de computer met elkaar verbindt. 
Deze apparatuur dient om de gemeten spanning te verwerken, wat nodig is 
om de gewenste signalen van ruis te onderscheiden. Daarvoor worden twee 
methoden gebruikt nl. fi 1 tering en middeling. Eerst zal er ingegaan 
worden op de filtering en vervolgens op het middelen en weergeven. 
2.2.6.1 Het FIR filter 

Het digitale filter staat centraal in onze filtermethode. Overigens 
wordt een zeer aanzienlijk deel van de filtering reeds door de 

gradiometer gedaan. De flux t.g.v. het aardmagneetveld bv. is 108maa1 
sterker dan de flux t.g.v. hersenaktiviteiten (dit aardveld is weliswaar 
een (bijna) statisch magneetveld maar indien het niet onderdrukt zou 
worden dan zou de opstelling enorm trillingsgevoelig zijn). Ook de 
omgevings storing wordt door de gradiometer aanzienlijk onderdrukt. 

Op de grond van EEG signalen wordt verondersteld dat voor een 
bepaald experiment een bepaald frequentiegebied onderzocht dient te 
worden. In principe is het frequentiegebied tot ongeveer 120 Hz voor 
gestimuleerde responsie metingen interessant om te analyseren. In 
sommige gevallen is een frequentieband vanaf 2 Hz tot 32 Hz ook te 
gebruiken. Het is gewenst om de filterkarakteristiek in te kunnen 
stellen. 

Om digitale signaalbewerkingen te kunnen doen moet het signaal 
eerst digitaal gemaakt worden (A22142), dit houdt in dat het inkomende 
signaal op gezette tijden in getallen moet worden om gezet. Om het 
gewenste frequentiebereik te kunnen opnemen, is het voldoende als het 
inkomende signaal met 250 Hz wordt bemonsterd. Uitgaande van ervaringen 
van anderen hebben we gedacht dat een resolutie van 12 bits in de 
digitale woorden vooreerst voldoende is. De AID converter een 
spanningsbereik van -5 tot +5 volt, dit geeft met het 12 bits bereik een 
resolutie van 2,5 mV. Dit betekent dat het dynamisch bereik van de 
signaalbewerking hier beperkt wordt tot 72 db. 

Vanwege de strikte eisen die aan het filteren gesteld worden, wordt 
in de opstelling met een FIR filter (A2214) gewerkt. Een F(ini te) 
I(mpulse) R(esponse) filter kan de twee strijdige eisen van een steile 
filterhelling en een lineaire fasekarakteristiek realiseren ten koste 
van een zuivere looptijd (voor een korte theorie wordt naar bv. STR81 
verwezen). Voor een FIR filter is de filterlengte een karakteristieke 
grootheid. In het FIR filter wordt een eindige reeks meetwaarden met een 
reeks coëfficienten vermenigvuldigd en gesommeerd. Deze gewogen 
middeling heeft bij een gegeven dimensionering van coëfficienten een 
bepaalde impulsresponsie. Er bestaat programnatuur die de set 
coëfficienten uitrekent bij een gegeven filter karakteristiek (A22143). 
De filterlengte van een FIR filter geeft aan hoeveel meetwaarden er 
meegenomen worden in de berekening. Met een grotere filterlengte kunnen 
steilere filters worden gerealiseerd. Omdat wij een filtering wensen met 
scherpe dippen bij 50 en 100 Hz is voor onze toepassing een grote 
filterlengte gewenst. 

Voor de opstelling is een vier kanaais FIR filter gebouwd met een 
sample frequentie van 250 Hz, een filterlengte van 256 samples en een 
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oplossend vermogen van 12 bits. Van dit fi 1 ter is het oorsprankel ijk 
ontwerp afkomstig van de groep van professor Hermannuit Twente. In het 
filter zijn een paar wijzigingen aangebracht: 
- er is nu een digitale uitvoer mogelijk. 
- er is een koppeling van de bemonsteringsfrequentie {en dus de 
filterfrequentiel aan het lichtnet. 
- samples van de vier kanalen worden tegelijkertijd genomen. 
In het filter kan een keuze gemaakt worden tussen 6 verschilende 
instellingen. De uitgang van het digitale filter is gekoppeld aan een 
UI-BUS {DRU82) die voor de verbinding met de PC zorgt. 

De bemonsteringsfrequentie is via een P{hase)L{ocked)L{oop) aan de 
netfrequentie gekoppeld om zo de frequentievariaties te kunnen volgen 
{A22141). Dit .is van belang omdat de filter karakteristiek 
gespecificeerd wordt t.o.v. de samplefrequentie. 
2.2.6.2 De voor filtering 

Met de digitale filtering alleen zijn we er nog niet. Een 
samplefrequentie van 250 Hz betekent dat frequenties tot 125 Hz 
gedetecteerd kunnen worden {het Shannon theorema). Een anti-aliasing 
filter moet er voor zorgen dat frequenties groter dan 125 Hz uit het 
signaal verdwijnen {A2212). De voorfiltering wordt verricht met een DIFA 
48 dB/oktaaf 8 polig laagdoorlaat Butterworth filter en de in de 

voorversterkers aanwezige 12 dB/oktaaf 2e orde Butterworth banddoorlaat 
filters. De faseverstoring door de prefiltering is niet onoverkomelijk 
{V0086) en zolang daar nog geen al ternatieven voor zijn, zullen we er 
mee moeten werken. Bovendien is de Butterworth fasekarakteristiek een 
gladde funktie en derhalve achteraf nog wel te korrigeren. 

We kunnen stellen dat de meetbare frequentie gebieden voor het 
neuromagnetisch onderzoek wat betreft de signaal verwerking in twee 
groepen uiteen vallen nl. metingen met een doorlaat band van 0.1 tot 40 
Hz en die waarvan die band van 0,1 tot 120Hz loopt. Dit komt omdat de 
belangrijkste stoorbronnen de 1/f ruis {SQUID en versterkers) en de 50 
Hz{net brom) en harmonischen zijn. In beide banden wordt van de 1/f ruis 
een groot gedeelte weggefilterd door het specificeren van de ondergrens 
van de doorlaatband. Voor de smalle band wordt de afsnijfrequentie van 
de DIFA op 45 Hz ingesteld. Hiermee wordt bereikt dat de 50 Hz al in de 
voorfiltering wordt onderdrukt zodat het inkomende signaal meer 
versterkt kan worden zonder de AID converter te oversturen. 

Aangezien de afstand signaal - 50 Hz storing varieert van -40 tot -60 
dB biedt het digitaal filteren alleen {in onze meeto~eving) nog niet 
voldoende soelaas. Dit omdat daardoor de resolutie in het uiteindelijke 
signaal in het ernstigste geval tot slechts 12 dB ofwel 2 bits {!)wordt 
beperkt. 

Voor de brede band wordt gewerkt aan een 50 Hz compensatie methode 
{A221l)en aan AID conversie met een hogere resolutie {16 bits). Dit 
houdt in dat door een spoel om de staart van de dewar een 50 Hz {met 
harmonischen) magnetisch wisselveld wordt gemaakt dat het netstoorveld 
in grootte en fase juist opheft. Deze vorm van notch filtering is te 
preferen boven het gebruik van het notchfilter op de SQUID elektronica 
{of een ander standaard notchfilter), dat nl. veel fase verstoring en 
bovendien een te brede beïnvloeding van de amplitudekarakteristiek 
geven. De compensatiemethode daarentegen geeft geen faseverstoring, 
filtert erg scherp en pakt de problemen bij de bron aan {wat gunstig is 
i.v.m. de beperkte stijg-snelheid van de SQUID elektronica) maar kan een 
eventuele modulatie van de netbrom niet aan. Dit laatste is op dit 
moment een breekpunt bij de ontwikkeling van de compensatie methode en 
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omdat met de notchfil tering 50% meer 50Hz onderdrukking bereikt kan 
worden. 
2.2.6.3 De interfacing 
De U(niversele)I(nterface)-BUS heb ik tijdens mijn derde stage gebouwd 
en getest. Daarom wil ik daar hier niet uitgebreid op ingaan maar een 
kort overzicht geven. De UI-BUS is ontworpen als een eenvoudige goedkope 
koppeling tussen computer en randapparaten. Als computer kan gedacht 
worden aan bv. een CP/M systeem, een APPLE of een IBM PC. Voor de 
eenvoud van de bus is de UI-BUS opgebouwd uit een gescheiden invoer en 
uitvoer bus van 8 bits breed. Deze bussen zijn statisch hetgeen een 
eenvoudige koppeling met een computersysteem mogelijk maakt. Verder 
hebben de verschillende slots (ofwel de kaarten) van de bus een vaste 
adressering zodat de selectering van het randapparaat in de UI-BUS en 
niet op de kaarten hoeft te gebeuren. 

I 
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fig. 7 Schematisch overzicht van de UI-bus. 

2.2.6.3 De computer 
e Tijdens mijn 3 stage was het de bedoeling dat met een Cromemco 

(een Z80 CP/M systeem) gewerkt werd. Omdat bij dat systeem de grafische 
weergave mogelijkheden nogal beperkt waren, is in een later stadium voor 
een IBM PC gekozen. Die keuze werd bepaald door : 
- de vele software die voor de PC beschikbaar is; 
- de vele hardware die voor de PC beschikbaar is; 
-de noodzaak van een bitmap video display; 
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- de relatief lage priJS. 
Met de PC wordt de resterende signaalverwerking gerealiseerd. Het 

hoofdprogramma in pseudo taal : 

hoofd PROGRAMMA 

klaar := FALSE 
teller := 0 
schaling : = 1 
herschaling := 0 
WHILE NOT klaar 00 

wacht tot het filter klaar is (iedere ms) 
haal de data van het filter binnen 
werk de STIMULUS bij 
VERWERK de data 

2.2.6.4 De piek filtering 
In de PC wordt op een oversturing gereageerd door de metingen een 

zekere tijd niet verder te verwerken i.v.m. de onbetrouwbaarheid van de 
filter uitkomsten in geval van oversturen van de AID converter. Als 
oversturing wordt een ingangsspanning groter dan +/-4,8 volt (dit is 
instelbaar) gedefinieerd (A2211). Dit omdat een dergelijke spanning niet 
door de hersena.ktivi tei t veroorzaakt kan zijn en dus van storing 
afkomstig moet zijn. Deze metingen worden dan ook weggegooid. Er wordt 
altijd een geheel aantal meetslagen verwijderd, om het gemiddelde exact 
te houden. Ook kan gedacht worden (als een andere vorm van 
piek-filtering) aan een spanningsgradient die groter is dan die 
gradienten die van de hersenen afkomstig kunnen zijn. Een dergelijk 
filter is echter (nog) niet gemaakt. 
Het eerste wat de verwerkings routine moet doen is de piekfiltering: 

verwerk ROUfiNE 

IF overlaad op de data THEN 
geldig := FALSE 
time_out := faktor 
(faktor > filterlengte/meetslaglengte uitgedrukt in samples) 

FI 
IF teller = 0 THEN 

FI 

IF NOT geldig THEN 
time_out := time_out -1 
meetslag_geldig = FALSE 
IF time_out = 0 THEN 

geldig := TRUE 

meetslag_geldig = TRUE 

IF meetslag_geldig THEN 
werk het geMIDDELde bij 
werk het SCHERM bij 

_ ----- ... ---- -~n~•.... ............. Aa.<& ~even. uuur ae scnerm routine moet 
eerst het vorige gemiddelde van dit tijdstip uitgezet worden en 
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2.2.6.5 De middeling 
De middeling (A222) wordt eveneens digitaal gedaan. Daarvoor wordt 

in onze opstelling de IBM Personal Computer gebruikt. Het starten van de 
stimulus is ook de start van een nieuwe middelingsslag (natuurlijk 
gecorrigeerd voor de looptijd van het digitale filter). Ook wordt een 
plus-min gemiddelde (beurtelings wordt een slag bij het gemiddelde 
opgeteld en afgetrokken) bijgehouden dat als een maat voor de ruis 
gebruikt kan worden. In het middelings proces wordt het signaal als 
herhalend beschouwd wat bij een proefpersoon niet helemaal juist is; 
tijd en amplitude ji tter in de gemeten responsies zijn eigen aan het 
meten met mensen. 
In de middeling routine moet eerst bepaald worden welk gemiddelde nu 
bijgewerkt moet worden. Daarvoor moet het kanaal bekend zijn en moet het 
juiste tijdstip berekend worden. Vervolgens moet de invoer geschaald en 
bij het huidige gemiddelde opgeteld worden. In pseudo taal : 

middel ROUfiNE 

haal het kanaalnummer uit de data 
tijdstip := MOD(teller - filtervertraging, stimuluslengtel 
data_vorig(kanaal, tijdstip) =data 
plus_min_gemiddelde(kanaal, tijdstip) := 

plus_min_gemiddelde(kanaal, tijdstip) + 
((-1 **aantal) * data_vorig(kanaal, tijdstip)) 

IF herschaling # 0 THEN 

FI 

gemiddelde(kanaal, tijdstip) := 
gemiddelde(kanaal, tijdstip) /2 

herschaling := herschaling -1 

gemiddelde(kanaal, tijdstip) := gemiddelde(kanaal, tijdstip) + 
data_vorig(kanaal, tijdstip) / schaling 

IF gemiddelde(kanaal, tijdstip) > 2**15 THEN 
gemiddelde(kanaal, tijdstip) := 

gemiddelde(kanaal, tijdstip) /2 
schal ing : = schal ing *2 
herschaling := meetslag_jengte - 1 

aantal_middelingen := aantal-middelingen +1 
IF aantal_middelingen > maximum THEN 

klaar := TRUE 

2.2.6.6 De representatie op het scherm 
Op het scherm van de PC wordt het lopende gemiddelde getoond en ook 

het plus-min-gemiddelde zodat een di rekte controle op de resultaten 
mogelijk is. Dit is een voorwaarde om te kunnen meten omdat de 
meetomstandigheden zeer variabel zijn en dus om een snelle interpretatie 
van zin of onzin vragen. 
De scherm routine maakt gebruik van de routine plot, die een punt (x, y) 
op het scherm een zekere kleur kan geven. Door de scherm routine moet 
eerst het vorige gemiddelde van dit tijdstip uitgezet worden en 
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vervolgens wordt de nieuwe aangezet. Om de verschillende kanalen op het 
scherm te kunnen onderscheiden hebben ze een verschillende kleur en een 
verschillend nulniveau. 

scherm ROUfiNE 

x := tijdstip 
y := oude_w.aarde(kanaal, tijdstip) 
PUIT(x, y, uit) 
y := (gemiddelde I schalings_faktor) + offset{kanaal) 
PUIT(x, y, kleur(kanaal)) 
oude_w.aarde(kanaal, tijdstip) := y 

De beschreven routines zijn nu in ASSEMBLER (machinetaal) 
geschreven en vanuit hogere programmeertaal aanroepbaar. Dit maakt de 
programmatuur moeilijk toegangkeiijk voor niet-specialisten. Er wordt 
aan gewerkt om de routines in een REAL-time module (die in ASSEMBLER 
geschreven is) in te bouwen. Dan kan het hoofdprogramma dat de opslag 
van de gegevens verzorgt en de interface naar de experimentator verzorgt 
in principe in iedere hogere programmeertaal (Pascal,C,Fortran) worden 
geschreven. 
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2.2. 7 De STIMULUS GENERATIE {A12) 

De door ons gebruikte stimuli ZIJD in overleg met psychologen en 
neurologen samengesteld. We hebben de beschikking over twee typen 
stimulusgeneratoren nl. een auditieve en een visuele. Deze 
programmeerbare randapparatuur kan via de UI-bus door een programma op 
de PC bediend worden. 

De visuele stimulator kan een monitor aansturen en met een 
resolutie van 256 bij 192 punten plaatjes genereren en ook snel tussen 
verschillende plaatjes wisselen {A122). De gangbare schaakbordpatronen 
kunnen ermee gemaakt worden en zo zijn appearance/disappearance {AD) en 
reversal stimuli beschikbaar. De AD-stimulus bestaat uit het aan en uit 
schakelen van het schaakbordpatroon met regelmatige intervallen {bv. 300 
ms aan en 800 ms uit). De reversal bestaat uit een herhaalde 
kontrastomslag van het schaakbord. Bij beide stimuli wordt er aan de 
zijkant van het beeld een merkje gezet dat als fixatiepunt voor de 
proefpersoon is bedoeld. 

De auditieve stimulator kan twee verschillende tonen genereren, 
waarmee de P300 en de AEP stimulus gemaakt kunnuen worden {A123). De AEP 
stimmulus bestaat uit het regelmatig {bv. om de 500 ms) aanbieden van 
een toon van ongeveer 1400 Hz gedurende 100 ms. Bij de P300 stimulus 
wordt op willekeurige tijdstippen de toonhoogte veranderd. Daardoor 
ontstaat een normale en een anormale stimulus is, die beiden 
afzonderlijk geregistreerd moeten worden. 

Het schakelen van de stimulus gebeurt door een klok in de software. 
In pseudo taal : 

stimulus ROUTINE 

teller := teller +1 
IF teller = stimulus....aan 11IEN 

zet de stimulus aan 
FI 
IF teller = stimulus.Jli t 11IEN 

zet de stimulus uit 
FI 
IF teller > de stimuluslengte THEN 

teller := 0 
FI 

Deze routine wordt iedere milliseconde aangeroepen en geeft via de 
globale variabele teller de synchronisatie met de rest van het 
programma. 
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HOOFDSTUK 3 

3.0 DE RESULTATEN. 

Na de vorige uiteenzettingen over de opstelling zal ik nu enige 
resultaten bespreken. Ik heb zelf geen bicmagnetische experimenten 
opgezet, wel heb ik er aan meegeholpen. In het kader van mijn verslag 
zal ik ook enige resultaten laten zien die met deze opstelling door 
anderen verkregen zijn. Eerst zal ik ingaan op de vraag:hoe gevoelig is 
de opstelling nu? Daarvoor zullen eerst het sensorgedeelte en de 
electronica eerst afzonderlijk bekeken worden en daarna wordt de gehele 
opstelling doorgelicht. Tenslotte zal ik enige resultaten van 
hersenmetingen laten zien. 
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3.1 DE GEVOELIGHEID VAN DE SQUID-GRADIOMETER-<X>MBINATIE. 

3.1.1 Het blokschema van de gebruikte meetopstelling. 

RF 
head 

De war 

SQUID 
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....._____ 
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elect. 
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3.1.2 De beschrijving van de methode 
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r--~ ref. 

lock-in 
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0 V squid 
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0 V spoel 

De gevoeligheid van de SQUID:gradiometer-combinatie is bepaald door 
het veld van een spoeltje te meten. Van het spoeltje wordt de 
ingangsspanning {V spoel} en van de SQUID de uitgangspanning {VSQUID} 

gemeten. I.v.m. de nauwkeurigheid en de ruis worden de groottes van 
beide spanningen met een lock-in-versterker bepaald. Om de flux ter 
plaatse van de gradiometer te kunnen bepalen is de afstand van de spoel 
tot de gradiometer belangrijk. Het is gebruikelijk om de magnetische 
veldsterkte te specificeren ter hoogte van de onderste winding van de 
gradiometer. De afstand van het spoeltje tot de onderkant van de dewar 
is op te meten. We kunnen de afstand van de gradiometer tot de onderkant 
van de dewar moeilijk meten. Deze afstand kan wel berekend worden. Op de 
berekeningen wordt hier niet ingegaan omdat deze uitgebreid in V0086 
beschreven zijn. In dit stageverslag is een programma beschreven dat de 
berkeningen uit kan voeren. Ik zal alleen de formules geven om zo de 
achtegrond van de meting iets toe te lichten. 
Met de formule van Clemrnow kunnen we de magnetische flux t.g.v. een 
spoeltje met een straal r, door een cirkelvormig oppervlak met een 
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straal Rop een afstandDop de as van het spoeltje berekenen 

m is het magnetisch moment van het spoeltje. De D uit deze formule is 
onbekend. Voor m geldt 

m = 1 im 11T
2ni 

r-() 

waarbij r weer de straal van het spoeltje is, n het aantal windingen en 
I de stroom door het spoeltje. We hebben de spanning over het spoeltje 
(V ) gemeten. Met de wet van Ohm spoel 

V = IR 

is dan de stroom te berekenen. De flux die met de formule van Clemmow 
berekend is, wordt door de gradiometer opgepikt. Als we de windingen van 
de gradiometer van onderaf tellen (zie figuur 5 bij 2.2.3), geldt voor 
de omvatte flux $tot: 

Omdat de fluxtransformator supergeleidend is gaat er geen stroom en geen 
flux verloren. Er geldt 

waarbij Lgde zelfinductie van de gradiometer is,.Li de zelfinductie van 

de inkoppelspoel, Ii de stroom erdoor en$ de omvatte flux (zie figuur 4 

bij 2.2.2). De SQUID meet de inkomende stroom en geeft een aan die 
stroom evenredige spanning af. In de eerste tabel van 2.2.2 is de door 
de fibrikant gespecificeerde versterkingsfaktor opgenomen. 

Voor het gebruikte spoeltje geldt 
de weerstand is 76 0 
de straal r = 0.775 cm 
het aantal windingen is 2 

De spanning over het spoeltje als funktie van de spanning van de 
SQUID bij een afstand gradiorneter-spoel van 10,5 mm (frequentie 20 Hz) 
wordt weergegeven in de volgende tabel en grafiek. 
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V in rnV V SQUID in rnV (RV) v_ spoel ... 

8,9 50 
17,4 100 

,. 
26,0 150 
35,0 200 11 

44,0 250 
UI 

± 0,1 rnV ± 1 rnV 
v_ - !SI - QoV> 

Conclusie : het verband is netjes lineair. 
In de volgende tabel is de spanning van de SQUID als funktie van de 

spanning over het spoeltje weergegeven voor verschillende frequenties, 
waarbij de afstand tussen spoeltje en gradiorneter constant gehouden is 
en gelijk is aan 21,8 rnm. 

frequentie Hz V spoel in rnV VSQU ID in rnV 

10 262 250 
20 263 251 
30 264 253 
40 264 253 
50 264 254 
60 264 253 
80 264 253 

100 264 253 
160 264 254 

± 1 Hz ± 1 rnV ± 1 rnv 

Conclusie : er is in dit gebied een te verwaarlozen frequentie 
afhankelijkheid t.g.v. het sensorgedeelte. 

De spanning over het spoeltje als een funktie van de afstand tot de 
onderkant van de dewar bij een constante flux in de gradiorneter ( 250 rnV 
aan de uitgang v.d. SQUID, bij versterking 1 x.) is gegeven in de 
volgende tabel en getekend in de bijgaande grafiek. 
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Afstand in nun V 1 in mV spoe 

0,0 33 
1.7 40 
2,8 44 
7,9 75 

10,3 93 
13,5 125 
15,7 155 
18,4 195 
21.8 276 

±0,1nun ± 1 mV ·--..---' .. • OW IS 

Uit deze gegevens kan de afstand gradiometer-onderkant dewar en tevens 
de gevoeligheid bepaald worden. 
Uit berekeningen volgt dan : 

de afstand gradiometer - onderkant dewar 12,1 ± 0,3 nun 

de gevoeligheid voor magnetische flux 10 -1 17,3 ± 0,3 x 10 Vweber 

de gevoeligheid voor magnetisch veld 24 ± 1 J.LV/pT 
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3.2 DE GEVOELIGHEID VAN DE VERWERKINGSELECTRONICA. 

3.2.1 Het blokschema van de gebruikte meetopstelling. 
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3.2.2. De beschrijving van de methode. 
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De gevoeligheid van de verwerkings_electronica wordt hoofdzakelijk 
door de AID converter bepaald. Bij een spanningsbereik van ± 5 volt is 
het minimaal waar te nemen spanningsverschil 2,5 mV (het is een 12 bits 
converter). Dit is bij de afregeling van het filter gecontroleerd. Een 
minder eenvoudige opgave is het om de detektiegrens van de hele 
verwerking van een signaal te meten. Om daar poging toe te doen is de 
bovenstaande opstelling gemaakt. 

Door de oscillator wordt één periode van een sinus op een trigger 
van de computer gemaakt. De grootte wordt m.b.v. een lock-in_versterker 
gemeten. Deze meting wordt 50 x herhaald (met een herhalings frequentie 
van 1 Hz) en gemiddeld. Door de spanning van de oscillator te verkleinen 
kan een detectiegrens worden bereikt en gedetecteerd. In de volgende 
grafieken wordt het resultaat getoond dat met deze opstelling bereikt is 
voor een signaal met een sterkte van 1 mV en een frequentie van 4 Hz. De 
versterkings faktor is op 10 x ingesteld. De bovenste lijn in de figuren 
geeft het gemiddelde en de onderste het plus_JIIin...gemiddelde weer. In 
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figuur 1 wordt in het FIR filter de coëfficientenset 1 gebruikt. Deze is 
berekend voor : doorlaat 0 - 46 Hz en 54 - 125 Hz. Het anti-ali'asing 
filter laat alle frequenties onder 120Hz door. 

,lltl'WI 

"'· . fl ~ 
'"' 11/1'"· 1\; .: '• .... , ,,....'lh<l 

"n"' .... r,} 

I 
0 250 500 ms tijd 
figuur 1 1 mV signaal breedbandig gefilterd 

In figuur 2 wordt in het FIR filter de coëfficientenset 6 gebruikt. Deze 
is berekend voor : doorlaat 0,2 - 32 Hz. Het anti-aliasing filter laat 
alle frequenties onder 45Hz door. 

r 
:4 •••• 

,'f·' 

1\-nn'.. ,,,,.. ... . .... 
11 " ... '4-
:t .. · ""•" 

!----------~----------~------~ 
0 250 500 ms tijd 
figuur 2 1 mV signaal smalhandig gefilterd 
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In figuur 3 is de instel! ing als voor figuur 2. Er is nu een 5 volt 
80Hz signaal bijgemengd (dit is 74 dB). Dit signaal wordt dus zowel 
door het FIR filter als door de pre-filtering verzwakt . 

I 
0 
figuur 3 

.,..._ . 
.{' ;I 

;rn.'~ 1\L :, .... 
'--·----.. J"'"'-' ---·--·."..-·-··. 

250 tijd 
1 mV signaal + 5 V 80 Hz 

500 ms 
storing 

In figuur 4 is de instelling als voor figuur 2. Er is nu een 2 volt 
40Hz signaal bijgemengd (dit is 66 dB). Dit signaal wordt dus alleen 
door het FIR filter verzwakt. 

. . - : 

.. . . 

I 
. . . . . . . : 

I 
0 250 500 ms tijd 
figuur 4 1mV signaal +2V40Hz storing. 

Als conclusie zouden we kunnen stellen dat de gevoeligheid van de 
electronica zeker goed genoeg is om 1 mV signaal te kunnen onderscheiden 
bij een 10 x versterking. 
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Erik van der Voorden heeft de overdracht van de filters m.b.v. een 
pulsresponsie doorgemeten (V0086). Ik zal deze figuren hier voor de 
volledigheid overnemen. Figuur 5 geeft de amplitude- en figuur 6 de 
fase_overdrachtsfunctie weer voor filterset 6 en het prefilter op 45Hz. 

H 

I I I I I I 
0 10 20 30 40 Hz frequentie 

figuur 5 De amplitude overdrachts funktie van de electronica. 
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figuur 6 De fase overdrachts funktie van de electronica 
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3.3 DE GEVOELIGHEID VAN DE OPSTELLING. 

3.3.1 Het blokschema van de ijkopstelling. 
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De detectiegrens van de opstelling wordt op soortgelijke wijze als 
in 3.2 bepaald zij het nu met een magnetische i.p.v. een electrische 
bron. Het gebruikte spoeltje is dezelfde als in 3.1. In de onderstaande 
grafieken wordt het resultaat getoont dat met deze opstelling bereikt is 
met V 1 = 2 mV over het spoeltje dat 86,4 mm van de onderkant van de spoe 
dewar verwijderd is {dit is komt overeen met een flux van 

-14 0,1 x 10 weber of een equivalent magnetisch veld van 0,8 pT) en een 
frequentie van 4 Hz. De SQUID verstrekt 100 x, de versterkingsfaktor van 
de electronica is op 25 x ingesteld en er wordt 50 x gemiddeld. De 
bovenste lijn geeft het gemiddelde weer en de onderste geeft het 
plus.JIIin_gemiddelde weer. In figuur 1 wordt in het FIR filter de 
coëfficientenset 1 gebruikt. Deze is berekend voor : doorlaat 0 - 46 Hz 
en 54 - 125Hz. Het anti-aliasing filter laat alle frequenties onder 120 
Hz door. 
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In figuur 2 wordt in het FIR filter de coëfficientenset 6 gebruikt. Deze 
is berekend voor : doorlaat 0,2 - 32 Hz. Het anti-aliasing filter laat 
alle frequenties onder 45 Hz door. 
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figuur 2 0,8 pT ingangs signaal 
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In figuur 3 is de instelling als voor figuur 2. Er is echter een signaal 
van 1 mV gebruikt (dit is komt overeen met een flux van 

-15 
0,6 x 10 weber of een equivalent magnetisch veld van 400 fT). 

"..... ti • . -
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111; n''' 
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-----··-----, _. '"·-.. .... -=. I . -=--···--·--._ .---------·····---·------·· .. _--- .-. --···· - ,. · .... 

0 250 500 ms tijd 
figuur 3 0,4 pT ingangs signaal 

Als conclusie zouden we kunnen stellen dat de gevoeligheid van de 
electronica zeker goed genoeg is om 400 fT signaal te kunnen 
onderscheiden bij een 25 x versterking. Hier bij kan nog opgemerkt 
worden dat de meetomstandigheden meestal zo zijn dat 100x (en soms 200x) 
versterkt kan worden. 

Figuur 5 geeft de amplitude- en figuur 6 de faseoverdrachtsfunctie 
van de opstelling weer voor filterset 6 en het prefilter op 45 Hz. 

0 10 20 30 40Hz frequentie 
figuur 5 De amplitude karakteristiek van de opstelling. 
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0 10 20 30 40 Hz frequentie 
figuur 6 De fase karakteristiek van de opstelling. 
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3.4 DE GENERATIE VAN EEN ISOMAGNEETLIJNEN KAART MET DE OPSTElLING. 

3.4.1 Het blokschema van de opstelling. 
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Om de bron te lokaliseren wordt gebruik gemaakt van 
isomagneetlijn-kaartjes. Dit zijn kaartjes waarop lijnen zijn uitgezet 
die punten met een zelfde magnetisch flux (of veldsterkte) met elkaar 
verbinden. Met behulp van deze contouren kan een overzicht gegeven 
worden van het veld op één bepaald moment. Met dit overzicht is dan uit 
te maken of er bv. sprake is van een magnetisch veld dat op het veld van 
een dipool lijkt. Om deze contourlijnen preedure meer inzichtelijk te 
maken is de bovenstaande installatie opgebouwd. 

M.b.v. een triggersignaal worden 2 toongeneratoren opgestart. Deze 
oscillatoren geven hun (in frequentie verschillende) spanningen af aan 2 
spoeltjes die allebei op een verschillende positie onder de dewar staan. 
Het veld wordt op een rooster van 2 bij 2 cm opgemeten en vervolgens in 
kaart gebracht. In het totaal is op 36 pos i ties de magnetische flux 
bepaald. De grootte van de generator spanningen is zo bepaald dat alle 
metingen in één bereik en gemakkelijk gemeten konden worden. Het is dan 
ook niet de bedoeling om hier een kwantitatief voorbeeld uit te werken, 
doch slechts om kwalitatief de mogelijkheden van een "map" te duiden. In 
figuur 1 wordt het rooster getoond met enige opnamen van het veld aan de 
rechterkant. Het signaal is opgebouwd uit twee delen, het ene met een 
negatief piekje op 56 ms. het andere bestaat uit één periode van een 2 
Hz sinus met de grootste negative waarde bij 176 ms. 
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figuur 1 Een overzicht van het proefveld. 

De bron van het piekje {10 ms) is geplaatst op {0, 0). De sinusperiode 
{2 Hz) is afkomstig van een spoeltje op {-4, 2). De figuren 2 tot en met 
5 tonen de kaartjes die uit deze metingen zijn gekonstrueerd met 
hoogtelijnen om de 200 eenheden, de doorgetrokken lijnen zijn positief 
en de stippeil ijnen zijn negatief. Uit de figuren zouden we kunnen 
concluderen dat het mogelijk is om met deze methode bronnen te 
localiseren. Het is zeer wel mogelijk om het verschil tussen de centra 
van aktiviteit in figuur 2 en die van figuur 3 te onderscheiden, echter 
dien er wel opgewezen te worden dat de figuren 3 en 4 elkaars complement 
moeten zijn. Dit kan verklaart worden door op te merken dat 36 punten 
wel een miniurn zijn om nog tot een enigszinds betrouwbare kaart te 
komen. 
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3.5 EEN VOORBEELD VAN EEN GEREGISTREERDE AUDITIEVE STIMULUS. 

3.5.1 De stimulus beschrijving. 

Er ik Abbink registreert met de opstelling audi tive reponsies. In 
eerste instantie is het de bedoeling dat hij een poging doet om de bron 
van de "P300" te lokaliseren. Echter is het met deze apparatuur nog niet 
gelukt om het verschijnsel te meten. Het waarom laat ik hier in het 
midden om niet het gras voor de voeten van Erik weg te maaien. Er is 
echter wel een andere auditive stimulus magnetische vast gelegd. Deze 
stimulus bestaat eruit dat de proefpersoon iedere seconde gedurende 100 
ms een pieptoonje {van ongeveer 1 kHz) te horen krijgt. Gedurende de 
meting ligt de proefpersoon op zijn zijkant op een bed. De dewar is 
boven het bed opgehangen en er wordt even boven het oor gemeten. Wanneer 
er smalhandig gemeten wordt komen de gemeten magnetische signalen 
duidelijk boven de ruis uit en reproduceren redelijk {zie figuur). 

Q.--~==================~ 
c"~i .... ...Q....s, 

Een overzicht van een auditive meting. 
1) toont de lengte van de stimulus. 
2) t/m. 5) zijn verschillende responsies 

van dezelfde proefpersoon na ongeveer 
400 x middelen, het ruisniveau is door 
de band aangegeven. 
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3.6 EEN VOORBEELD VAN EEN GEREGISTREERDE VISUELE STIMULUS. 

3.6.1 De stimulus beschrijving. 

Wilfried Kouijzer heeft met de opstelling visuele responsies 
gemeten. De hier getoonde resultaten zijn verkregen met de zgn. reversal 
stimulus. Dit houdt in dat de proefpersoon naar een knipperend 
schaakbord kijkt. Hiervoor ligt de proefpersoon op de buik op een bed. 
In dit bed is een uitsparing aan gebracht waar de proefpersoon door kan 
zien en via een spiegel naar een monitor kijkt. Op de monitor wordt een 
schaakbordpatroon getoond dat iedere 100 ms van contrast omkeerd. Boven 
het hoofd van de proefpersoon is de dewar opgehangen (zie figuur 1). 

DEWAR 

z 

BEO 

"'"'"" ---------------.. ·------~ 
figuur 1 De visuele opstelling. 

Het bed is verplaatsbaar gemaakt, zodat het gestimuleerde magnetische 
veld op meerdere locaties opgenomen kan worden. Daarvoor is het nodig 
dat het hoofd van de proefpersoon op z'n plaats blijft. Hiervoor is een 
bijtbit aangebracht. De orientatie is het inion van de proefpersoon dat 
de coördinaten (0, 0) krijgt. Voor de eenvoud en voor de 
reproduceerbaarbeid wordt er in een platvlak g~meten. Figuur 2 toont 
enige metingen en figuur 3 tonen de isomagneetveldlijnen die eruit 
berekend zijn. 
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figuur 2 Een overzicht van een reversal meting. 
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De tijdschaal van de reponsies is 200 ms. 
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HOOFISfUK 4 

4.1 <X>NCLUSIES 

De gerealiseerde meetopstelling is geschikt voor het meten van 
magneto-encephalogrammen in niet al te ruisrijke omstandigheden, vooral 
met een beperkte frequentiebandbreedte (0,2-45 Hz). 

Sterke punten zijn: 

-De on-line dataverwerking presentatie van de meetresultaten. 
- De verregaande integratie van stimulus- en verwerkingselectronica met 

de numerieke sturing door een PC. 
- De relatief lage kosten van de opstelling. 
- De lineaire fasekarakteristiek van het gehele meetproces. 
-De synchronisatie van de digitale filtering op de netfrequentie. 

Zwakke punten zijn: 

- De voor zeer ruisrijke omgevingen (zoals het natuurkundegebouw van de 
TUE) nog onvoldoende onderdrukking van de netfrequentie en andere 
(spontane) storingen. 

-De door het huidige digitale filter tot max. 250Hz beperkte 
samplefrequent ie. 
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4.2 DISCUSSIE, AANBEVELINGEN. 

Al met al benadert de opstelling binnen de bovengenoemde smalle 
frequentieband de gevoeligheid die overeenkomt met het intrinsieke 
ruisniveau van de door ons gebruikte RF-SQUID van BTI. Binnen deze band 
kan door verbetering van de signaalbewerking nog slechts een geringe 
winst worden behaald (een verbetering van de gevoeligheid met maximaal 
een factor 2). 
In de brede frequentieband van 0.2-120 Hz kan een veel grotere 
verbetering bereikt worden. 

Daartoe kunnen twee strategieën nog nader worden uitgewerkt: 

1) Het verrichten van de data-acquisitie met een nauwkeurigheid van 
16-bits i.p.v. 12-bits. Het dynamisch bereik van het digitaal filter 
wordt daardoor vergroot van 72 dB tot 96 dB. waardoor de 50 Hz 
storing die 60 dB boven het signaal ligt nog digitaal kan worden 
verwijderd met een acceptabele signaal/ruis verhouding in het gefil
terde signaal. Wanneer bovendien (en daar wordt nu al aan gewerkt) 
het huidige digitaal filter wordt vervangen door een digitale 
signaalprocessor in de PC kan, door de grote verwerkingssnelheid van 
deze DSP bovendien nog 10 dB winst worden behaald door het toepassen 
van 10-voudige oversampling. 

2) Het ontwikkelen van een dynamische 50 Hz tegenkoppeling, waarbij het 
tegenkoppelsignaal direct wordt toegevoerd aan de gradiometer. Naast 
een effectieve wijze van50Hz filtering heeft dit het grote voordeel 
dat de flux-locked-loop van de SQUID electronica in een veel 
gunstiger werkgebied komt. Immers nu moet de SQUID (die, zoals 
vermeld in paragraaf 2.2.2 als nuldetector functioneert) worden 
tegengekoppeld met een zeer groot 50Hz signaal. 
Het lijkt mij belangrijk bij het realiseren van deze actieve tegen
koppeling ook te bekijken of het met behulp van voornoemde digitale 
signaalprocessor mogelijk is de gehele flux-locked-loop 
tegenkoppeling van de SQUID te realiseren. 
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APPENDIX A 

De electrische en magnetische potentialen opgewekt door een stroomdipool 

Wanneer we ons afvragen wat kunnen we aan magnetische flux meten 
die wordt opgewkt door een aktief neuron in de hersenen, dan moeten we 
ons realiseren dat we zeer veel faktoren in rekening moeten brengen. 
Zoals : 

- de geleiding in het hoofd is niet homogeen 
- het hoofd heeft een mathematisch moelijk te beschrijven vorm 
- de bronnen hebben ongelijke afmetingen en richtingen. 

Toch kan het nuttig zijn om met behulp van {zeer veel) vereenvoudigingen 
te proberen een aanzet tot model- en begripsvorming te geven. 

Laten we eerst eens kijken naar een stroombron in een oneindig. 
homogeen en isotroop medium. Als de stroombron een stroom I levert geldt 
dat door elk concentrisch boloppervlak om die bron een stroom I gaat. 
Dus voor de stroomdichtheid op een afstand r geldt 

{1) 
_, I ~ 
J = --=-- e 

4vr2 r 

Dit is te vergelijken met de wet van Coulomb 

{2) 

voor de electrische veldsterkte Ê tengevolge van een lading Q. 
De gebruikelijke beschrijving van een bio-electrische activiteit is 

een stroomdipool : een stroombron en een stroomput. Voor een electrische 
dipool met een + en een - lading op een afstand a geldt voor de 
electrische potentiaal V in een medium met permittiviteit ~ : 

{3) 

waarin 

{4) 
~ . ~ 
p = hm Q • a :-i1 

Evenzo geldt voor een stroomdipool met een bron en een put op een 
afstand a in een medium met resistiviteit a : 

{5) V= 
~ ~ 
p • r 

4var3 
= pxx + PyY + pzz 

4va{x2+y2+z2)3/2 

waarvoor we moeten bedenken dat 

{6) p = lim I : 
a-() 

Om te zien wat voor een veld dit is zullen we dit uitwerken. Gegeven een 
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dipool in een oneindig homogeen isotroop medium. We kiezen een 
coördinatenstelsel zo dat geldt 

(7) 

en de dipool in de oorsprong ligt. Nu geldt in een vlak waarvoor geldt 
dat y = c = constant 

en dus 
(a) langs de lijn x = 0 V = 0 voor iedere z. 

px 
(b) langs de lijn z = 0 V = ---=.:x-:-~-=-==--

4~a(x2+c2)3/2 
8V V heeft een extreem als -ax- = 0. 

3 p x2 
1 Px 

4~a ( ( 2 2)3/2 x +c 

x 
---=---=~==- ) = 0 
( 2 2)5/2 x +c 

Conclusies a) Een oplossing is 2x2 = y2 

b) De afstand tussen maximum en minimum is 2x . 

c) De diepte van de dipool is de afstand tussen de 

extremen gedeeld door ~2. 

I 

Oipaal>eld "* J...__ wlldli;., 
--- --tquipote~~tiuuo,_ 

We gaan nu naar het magnetische veld berekenen dat opgewekt wordt 
door een stroomdipool die zich bevindt in een homogene, isotrope, 
oneindige ruimte. We gebruiken de quasistatische benadering van de 
maxwellvergelijkingen. Dat deze benadering geoorloofd is , is aangetoond 
is Plonsey en Heppner in hun artikel Considerations of quasistationary 
in electrophysiological systems verschenen in Bull.Math.Biophys.1967,29 
pp.657-664. 
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(9) 

div B = 0 

rot B = Jl 1 
0 
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Uit de vectorrekening is bekend 

(10) -,+ • -,+ -,+ 
- rot rot A + grad d1v A = ~ 

We kiezen nu A= Ben substitueren (8) en (9) in (10). Dit geeft 

(11) AB = -J..L rot 1 = -J..L rot 1 -Jl rot aÊ 
. 0 0 p 0 

waarin 1 de stroomdichtheid voorstelt in het brongebied en aÊ de ohmse p 
stromen. In een oneindig homogeen isotroop medium is a constant. Verder 
geldt 

(12) Ê = grad V. 

-,+ Uit de vectorrekening is bekend dat voor een vector A geldt 

(13) rot grad A= 0. 
Dus valt de tweede term uit (11) weg en blijft over 

(14) AB= -Jl rot 1 
0 p 

Voor een oplossing hiervan geldt 

(15) 

7 
J..L rot J n ~ fff o P ( r) = -4- -,-~-~~. -, dV = Jl 

vol00 v r - r 0 

~ ~ 
p x r 

3 4v r 

Dit is de wet van Biot en Savart. Hierin is "t· de plaats van de 

stroomdipool en "t de plaatsvector. 
Volgens dezelfde redenering als voor het electrische veld geldt 

voor het magnetische veld (tengevolge van een stroomdipool in de 
oorsprong, gericht langs de X-as) in het vlak y = constant : 

(a) langs de lijn z = 0 ; B = 0 voor iedere x. 

(b) langs de lijn x = 0 ; heeft B twee extremen. 
de afstand tussen de twee extremen gedeeld door ~2 is de diepte van de 

dipool onder het vlak. Of met andere woorden de isomagneetlijnenkaart is 
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de isopotentiaallijnenkaart een kwart slag gedraaid. In de figuur wordt 
het stroomelementje door een pijl voor gesteld. 

We gaan nu een stroomdipool in een serie concentrische bollen 
plaatsen. In deze bollen veronderstellen we een homogene en isotrope 
geleiding. Als we dan in de buitenste bol het veld bepalen en we deze 
bol isolerend maken hebben we de stroomdipool in een eindige bolvormige 
ruimte met een gelaagde geleidingsstruktuur, geplaatst. 

In dit geval is de tweede term van (11) niet gelijk aan nul. Voor 
de oplossing geldt nu : 

(16) 
IJ. rot 1 IJ. rot aÊ 

B(i) = J J J -
4
- 0

- __ _..p.__ dV - J J J 
4
; ---- dV 

volm .". li - i· I volm li - i· I 
~ ~ 

Hierin is r' de plaats van de stroomdipool en r de plaatsvector. De 

eerste term kennen we al (15). Deze noemen we ~ en de tweede term Öron 

noemen we B 
1 

naar de volumestromen die ervoor verantwoordelijk zijn. vo 

Dus B = ~ + B 1 . Uit de vectorrekening is bekend Öron vo 

(17) 
..,. ..,. ..,. 

a rot A = rot a•A + A x grad a 

Wanneer we substitueren K = aÊ en a= 1 dan kunnen we schrijven 
li- i· I 

{18) ;t llo aÊ llo JJJ Ê 1 
.tsvol = 4.". f f f rot(~~ ~ I) dV + 4.". a x grad(-~~_..;;;.-~-.-1 ) dV 

volm r - r' volm r - r 

Op de eerste term van de rechter zijde van (18) kunnen we een speciale 
stelling van Stokes 



- A5 -

(19) JJJ rot AdV= - ff A x ciS 
vol opp 

(waarin het oppervlak het oppervlak van het omsloten volume is) 

toepassen met A= aÊ . Wanneer we de geleiding van de buitenste bol 
11-1·1 

0 kiezen, is de eerste term van (18) 0. Dus 

(20) i1 vol 
J.Lo Ê 1 

= 4.". J J J a x grad(-
1 
.... ---=--.... -

1
) dV 

voloo r - r' 

J.Lo Ê 1 
= 4.". 2 JJJ abol x grad( -+ -+ ) dV 

bollen Ir - r' I 

Wanner we onze bollen verdeling in stelling brengen. Opnieuw toepassen 
van 

~ ~ ~ 
Á x grad a = a rot Á - rot a•A (17a) 

met nu de substitutie A= Ê = grad V en a= 1 geeft 
11-1·1 

(21) i1 vol 
= J.L o 2 J J J a rot grad V dV 

4'~~" bollen bol 11 - 1· I 

- :; 2 f f f abol rot( !rad -+V ) dV 
bollen Ir - r' I 

Met het gebruik van (13) is de eerste term van vergelijking (21) 0. 
Wanneer we op de tweede term nu Stokes (19) weer loslaten krijgen we 

(22) B = J.L o 2 J J a grad V x dS 
vol 411" bollen boll1 - i· I 

Deze vergelijking (22) zullen we niet verder uitwerken. 
Het magnetische veld tengevolge van een stroomdipool in een 

oneindig medium opgebouwd uit concentrische bollen met verschillende 
geleiding ( maar wel homogeen en isotroop ) is opgebouwd uit twee 
bijdragen. 

i1 = it + i1 (16) Öron vol 

Waarvoor geldt 

~ron = J.Lo 

-+ (-+ -+,) p xr - r 

4 (-+ -+, )3 
1r r - r 

(15) 
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en 

B vol = Jl o 2 J f a grad V x dS ( 22) 
4lT b 11 bol I-+ -+, I o en r - r 

Uit de voorgaande formules volgt dat de bijdrage van it . aan het 
Dron 

B-veld loodrecht op radiële vektor 1 staat en dat de bijdrage van B 
1 VO 

loodrecht staat op de normaal van het oppervlak S. Met onze apparatuur 
meten alleen het veld loodrecht op het oppervlak S. In dit geval kunnen 
we stellen dat we van een radiële bron meten 

en 
~ron - 0 

Bvol = 0 · 

Van een tangentiële bron meten we 

en 
~ron '# 0 

Bvol = 0 · 

Dus dan geldt 

i1 - ït 
r Dron 

Laten we dit verder uitwerken voor een stroomdipool met een groottepen 
gericht langs de Y-as gelegen op de Z-as op een afstand a van de 
oorsprong van assen stelsel. In formules 

(23) -+ -+ 
p = p e 

y 

Als we de plaats van de bron index o geven schrijven we 

(24) -+ -+ 
r = a e 

0 z 

En in een plaatje 

a) 

-+ Dan geldt voor het veld ter plaatse r 

y 
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{25) 

.... .... .... 
it <i> J.lo [ 

p x {r - r ) ) . .... 0 

= "4ir 1.... .... 13/2 
e = r r r - r 

0 

[ 
p rrJ . [~ = !: J l J.lo .... 0 

"4ir 1.... .... 13/2 
• e = r r - r 

0 

[ 
[z ~ z0

] 

J.loP x -x l 
11°- i 1312 

.... 
4lr • e r 

0 

In bolcoördinaten schrijven we 

x = r sine cos<f> x = 0 
0 

y = r sine sin<f> yo = 0 

z = r cose z =a 
0 

en 
.... .... 

sine cos<f> e • e = x r 
.... .... 

sine sin<f> e • e = y r 
.... .... = cose e • e x r 

we kunnen nu schrijven 

it <i> = r [ 
{z - z0 )sin9cos<f>- {x - x

0
}cose J = 

( 2 2 2)
312 

{x-x ) + (y-y ) + {z-z ) 
0 0 0 

J.loP ( {rcose - a}sin9cos<f> - {rsin9cos<f>)cose 

)3/2 J "4ir = 
( r 2sin2ecos2<f> + r 2sin2esin2<f> + 2 {rcose - a) 

J.loP ( -asin9cos<f> 

)3/2 J = "4ir 
( 2 2 2 2 2 r sin a + r cos e - 2arcose + a 

J.loP [ -asinOcos<l> J 
"4ir ( 2 2 )3/2 

r - 2arcose + a 
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Wanneer we definieren 

(26) p s r/a 

dan kunnen we voor B ter plaatse ~ schrijven r 

(27) 
[ sin9cos<P 

( 1 - 2pcose + 

We hebben nu een keurige formule afgeleid maar hoe ziet dit veld er nu 
uit? Stel dat we in een bol met straal R het veld willen beschrijven 

a) Als cos<P = 0 dan is B ook 0 d.w.z. x= 0. 
r 

Dus in het Y-Z-vlak (het vlak van de dipool) is er geen magnetisch veld 
t.g.v deze bron. 

aB 
b) Voor de extremen geldt _ _;;..r_ = 0 

ae 
Wanneer we dit iets uit werken staat er 

sine 8 2 3/2 = 0 = 8Er ( 1 + p - 2pcos9) 

cos9(1 + p
2 

- 2pcose)312 + 3psin29(1 + p2 - 2pcose) 112 

(1 + p2 - 2pcose)3 

cos9(1 + 2 2 
p - 2pcos9) + 3p(1 - cos e) 

2 7/2 (1 + p - 2pcos9) 

= 

Onder de voorwaarde dat de noemer van de bovenstaande breuk niet 0 is, 
is de breuk 0 als de teller 0 is. Gaan we na wanneer geldt dat 

2 (1 + p - 2pcose) = 0 

dit geldt slechts als cose = 1 en p = 1. Dit houdt fysisch gezien in 
als R zo kiezen dat we op de stroomdipool zelf het veld willen bepalen. 
Dit punt laten we altijd buiten beschouwing. Dus nu op te lossen 

(28) 2 2 cos9(1 + p ) + p(cos e - 3) = 0 

Met vgl (28) kunnen we twee kanten op ; 
a) We weten de plaats van de bron dan weten we pen kunnen we uitrekenen 
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voor welke e het veld een maximum of minimum heeft met het oplossen van 
de kwadratische vergelijking 

(28a) 
2 + j 2 2 

e _ -{l+p ) I_ {l+p ) +12p 
cos - 2p 

b) We hebben het veld gemeten en een dipool patroon gevonden. Dan kunnen 
we de hoeken e uitrekenen waar de extremen zich bevinden en hieruit de 
diepte van de bron volgens het bollenmodel berekenen door de 
kwadratische vergelijking 

(2Bb) 

op te lossen. Voor de diepte d {t.o.v. de doorgemeten bol met straal R) 
geldt d = R(l - p) 

Voor een keuze van p kunnen we de isomagneetlijnen op een bol 
berekenen en we kunnen deze lijnen in een kaartje weergeven. 

Een platte projectie 
e = o 

Een ruimtelijke voorstelling 

De dipool wordt door 
een pijl weergegeven. 
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APPENDIX B 

De IDEFO methodiek. 

De IDEFO methodiek is een "top-down" systeembeschrijving. De 
methodiek voorziet in een zeer algemeen toepasbare taal om funktionele 
analyse te bedrijven. 

IDEFO is ontwikkeld binnen het !CAM-project van de U.S. AIR FORCE 
(IDEF staan voor Icam DEFinition method). 

IDEFO wordt gebruikt om een bestaand of nieuw systeem te 
beschrijven. Het resultaat is een model dat aangeeft: 

- welke funkties het systeem moet uitvoeren; 

- hoe het systeem is opgebouwd of hoe het ontworpen moet worden; 

- hoe het gebruikt of onderhouden moet worden. 

Een IDEF model bevat: 

- diagrammen; 

- geassocieerde tekst; 
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In een diagram wordt de funktie door een werkwoord aan gegeven. 
Tevens worden de informatie stromen aan gegeven die interaktie hebben 
met die funktie. Er wordt onderscheidt gemaakt in de volgenden 
interakties: 

- invoer-gegevens; 

-uitvoer-gegevens; 

- besturings-gegevens; 

- mechanisme. 

Invoer-gegevens zijn die gegevens die door de funktie worden 
verbruikt en orngetzet worden in de uitvoer-gegevens. Uitvoer-gegevens 
zijn die informatiestromen die door de funktie wordt gegenereerd op een 
manier die door het mechanisme wordt aangegeven. De besturing-gegevens 
is die informatie die het mechanisme de gewenste funktie laat uitvoeren. 

Invoer 
gegevens 

cont~r-ole 
gegevens 

Aktiviteit 

... A XXX 

Metl"ode 

uitvoer __.. 
gegevens-
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IDEFO-diagrammen: 

Algemener 

' ' ' ' 
' " ' ' ' 

Dit diagram is de 1 
"vader" van dit .~ 
diagram - ..., ~ J 

/ ~ I 

"' I / 

/ 

' 

~ l:S-~ 

' 
/ 

-.A4--~I--Titl&-------1 -----'-

Gedetailleerder 


