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SA}rnNVATTING

Er is een onderzoek verricht naar het gebruik van korrelatie
technieken voor de single trial analyse van de contingente

negatieve varlatie (CNV) in het EEG.
Ret EEG is opgenomen tijdens een experiment waarbij
een proefpersoon zo snel mogelijk moet reageren op een
stimulus, als 4 seconden daaraan vooraf gaand een waarschu
wingssignaal is aangeboden.
De door Woody (1967) voorgestelde adaptieve korrelatie
procedure voor het opsporen van evoked responses in EEG
achtergrond ruis is onderzocht. Ret blijkt dat de adaptieve
procedure niet tot betere resultaten leidt dan de enkelvoudige
korrelatie procedure.
De enkelvoudige procedure leidt tot goede resultaten.
De korrelatie techniek is gebruikt voor het opsporen
van de evoked responses (EP), volgend op de 2e stimulus
van het aangegeven experiment. Ret betreft dan zowel
experimenten waarbij met de linker voet als experimenten
waarbij met de rechter Yoet gereageerd moet worden.
Ret stimulus synchrone gemiddelde van de EP is hierbij
als model gebruikt. Per trial zijn schattingen gemaakt
van de vorm, amplitude en verschuiving van de EP ~.o.v.

het gemiddelde. De EP blijkt stabiel in vorm en variabel
in amplitude. De verschuivingen zijn symmetrisch verdeeld
rond de gemiddelde EP.
Verder wordt de korrelatie techniek gebruikt voor het
parametriseren van de late golf van de CNV, op single
trial niveau. (Vanaf 2 sec. vooraf gaand aan de 2e stimulus).
De late golf wordt gerelateerd aan de per trial bekende
reactie tijd (RT) en de verschuiving Avan de EP t.o.v.
het model.
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Zowel de korrelatie tussen CNV en reactie tijd als

de korrelatie tussen CNV en reactie tijd - /~ is be

paald. Beide korrelaties zijn gering.
De korrelatie tussen C}W en RT is het grootst boven

de linker hemisfeer.
De korrelatie tussen RT -A en CtN is boven de hemi
sfeer, ipsilateraal aan de bewegingszijde het grootst.
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CORRELATION TECHNIQUES FOR THE
ANALYSIS OF THE CONTINGENT
NEGATIVE VARIATION IN THE EEG

SUMMARY

In this study an investigation is made to the use of
correlation techniques for the analysis of the contingent
negative variation (CNV) in the EEG.
The EEG is recorded during an experiment in which a subject
has to react as quickly as possible on a stimulus (so called
reaction stimulus). This stimulus followed 4 seconds after
a warning stimulus.

The adaptive correlation technique, proposed by Woody (1967),

for the dete~tion of evoked responses in the EEG background
noise is investigated. The results from the adaptive proce
dure appeared to be not better then the results from the
non adaptive technique, the latter leading to appreciable
results.
The correlation procedure is used to detect the evoked
response (EP) following the second stimulus in the described
experiments. The avaraged EP of several trials in the
experiment (second stimulus as synchronisation) is used as
a template. For every trial estimation are made of amplitude
form and lagtime of the EP related to the template. The
evoked response appeares to be stable in form and variable
in amplitude. The lagtimes are symmetricaly distributed
round zero.
The correlation techniques are also used to parametrisize
the CNV late wave on the single trial level (in a time
interval of 2 second preceding the second stimulus).
The late wave is related to the, per trial measured,
reaction time (RT) and lagtime ~ of the EP related to the
template.
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5 experiments are analysed, in which reaction are made

with the left as we1 as the right foot.
The correlation between the CNV-1ate wave and reaction time
aswe1 as the correlation between CNV-1ate wave and RT-A is
determined. Both correlations are poor.
The correlation between CNV and RT is l~gest above the left
hemispheer. The correlation between CNV and RT-A is largest
above the hemispheer ipsilateral to the side of movement.



- 6 -

INHOUDSOPGAVE

Samenvatting

Summary

1 . Inleiding

1.1 Het EEG

1.2 Verwerkingstechnieken

2
4

8

8

10

2 Opdracht 14
2.1 Probleemstelling 14

2.2 Uitgewerkte probleemstelling 14

3 Korrelatie analyse van EEG signalen 16

3.1' Theoretische achtergrond 16

3.1.1 Signaal beschrijving 16

3.1.2 Schatting van de verschuivingen en

amplitude factor 18

3.1 .3 Model keuze 20
3.2 Matched filter benadering 22

3.3 Adaptieve filtering 23
3.4 Recognition index 24

3.5 Foutkansen 25
3.6 Gebruik van de methoden 26

4 Validificatie van de adaptieve procedure 28

4.1 Testsignalen 28

4.2 Beoordelings criteria 31

4.3 Praktische uitvoering van de testprocedure 37

4.4 Test resultaten 39
4.5 Bespreking test resultaten 43

5 Invloed van het model op de korrelatie analyse

5.1 Het ideale model
5.2 Het gefilterde model

5.3 Het gemiddelde als model

50

52
52

57



5.4 Test procedure
5.5 Discussie

- 7 -

57

59

6 Het gebruik van korrelatie technieken voor de

single trial EEG analyse 62

6.1 Single trial evoked response onderzoek 62

6.1.1 Keuze van model en zoekgebied 62

6.1.2 Methode van onderzoek 63

6.1.3 Nauwkeurigheid 65
6.1.4 Parametrisatie van de evoked response;

Resultaten 68

6.2 Gebruik van de bepaalde verschuivingen 71

6.3 Single trial CNV onderzoek 73

6.3.1 Definitie van single trial CNV 73

6.3.2 Methode van verwerking 77

6.3.3 CNV parametrisatie, test resultaten 77

6.3.4 Relatie CNV en reactietijd 80

7 Conclusies 96

8 Aanbevelingen voor verder onderzoek 98

9 Literatuurlijst 103

Bijlage A:

Bijlage B:

Bijlage C:

Signaal vergaring en preprocessing

Overzicht van gebruikte statistische
eigenschappen

Overzicht computer programmatuur

106

111

114

Lijst van veeLgebruikte symbolen 118



- 8 -

1. INLEIDING

1.1 HET EEG

De electrische activiteit van de hersenen kan met behulp
van op het hoofd geplaatste electroden worden geregistreerd.
Een grafische weergave hiervan is het Electro-Encephalogram

(EEG).
Sinds de eerste registratie van het EEG zijn er pogingen
ondernomen om de functie van de hersenen met deze potentiaal

veranderingen te beschrijven. De oorsprong van de electrische
activiteiten ligt bij de dendrieten van de

zenuwcellen. De registratie van het EEG is zodanig dat
steeds een resultante van deze gedifferentieerde activiteiten
gemeten wordt. Functie beschrijvingen van het EEG zullen
daarom in eerste aanzet vrij globale zijn.

Een bekende relatie is die tussen de verschillende toestanden
van geestelijke activiteit en de dominante frequenties-
in het EEG. De onderverdeling in 0(0-4 Hz), e(4-8 HZ)

~(8-1~ Hz) en r(14-60 Hz) ritmes wordt gemaakt.
Het is ook mogelijk bij een proefpersoon na een presentatie

van een stimulus (b.v. een visueel of auditief signaal)
een potentiaal verandering uit het EEG te extraheren, de
evoked potential (EP).

Een ander verschijnsel in het EEG is de contingente negatieve
variatie (CNV). Bij de vakgroep Fysiologie en Fysiologische
Psychologie van de subfaculteit Psychologie, Katholieke
Hogeschool Tilburg wordt hieraan onderzoek verricht.
Bij dit onderzoek worden bepaalde psychologische grootheden
in verband gebracht met specifieke variaties in het EEG.
Het betreft hier de uitvoering van experimenten waarbij
aan een proefpersoon een combinatie van twee stimuli
wordt aangeboden. De eerste stimulus (S1) dient als
waarschuwing dat een vast tijd interval daarna (4 seconden)

-.
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een tweede stimulus 82 voIgt waarna zo snel mogelijk
gereageerd moet worden met een motorische reactie ( b.v.
indrukken van een knop met hand of voet).
In het geregistreerde EEG kan tussen de twee evoked
responses ten gevolge van 81 en 82, een langzame negatieve
potentiaal verschuiving worden waargenomen. Deze is
contingent op 82 en wordt de contingente negatieve variatie
genoemd.
De instructie voor de snelle reactie is hierbij essentieel.
Als de tijd tussen 81 en 82, (het interstimulus interval: 181),
groot genoeg is (enkele seconden) dan is de CNV op te
splitsen in twee afzonderlijke golven te weten:
- een vroege golf, beginnend na de eerste evoked response

en afnemend tot 2 seconden na 81. Deze golf is overwegend
in frontale EEG afleidingen aanwezig en wordt met de
waarschuwings eigenschappen van 81 in verband gebracht.
een late golf, beginnend ongeveer 2 seconden voor 82
en in amplitude toenemend tot voor de tweede evoked response.
De late golf is het sterkst aanwezig in centrale en
parietale EEG afleidingen en wordt met preparatie op
de beweging in verband gebracht.

Een verwant onderzoek betreft deoereitschaftpotentiaal (BP).
Een proefpersoon voert bij deze experimenten een aantal
maal vrijwillig een motorische actie uit (b.v. het indrukken
van een knop).
In het aan de beweging voorafgaande EEG kan weer een
langzame negatieve potentiaal verandering worden waargenomen:
de bereitshaft potentiaal. Deze begint ongeveer vanaf 1,5 sec.
voorafgaand aan de beweging en neemt in amplitude toe
tot voor het optreden van de beweging.
(Deecke et.al. 1976).

Ret onderzoek bij eerder genoemde vakgroep is specifiek
gericht op de late golf van de CNV en de vraag of het
hier een index voor de motor preparatie betreft.
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Rohrbaugh et.al. (1976) veronderstelden dat de BP en de
late golf van de CNV identiek zouden zijn. Deecke et.al.
(1976) benaderden juist de verschillen, maar geven weI
aan dat beide in verband kunnen worden gebracht met de
motor preparatie.
Verschillenae onderzoekers vinden dat de amplitude van
de late CNV-golf blijkt toe te nemen naarmate er op 82
sneller gereageerd wordt. (Rohrbaugh et.al. 1976, Gaillard

1978).
In een experiment waarin reacties met linker en rechter
voet en hand worden uitgevoerd vindt Brunia (1980 A,B)
een zelfde relatie tussen de late CNV-golf en de reactietijd.
Dit effect blijkt sterker voor reacties met de rechter
voet dan voor reacties met de linker voet. Bij rechter voet
reacties blijkt de late CNV golf boven de rechter hemisfeer
(ipsilateraal)groter dan boven de linker (contralateraal).
Voor linker voet reacties is dit in mindere mate ook
het geval. Bij reacties met de rechter hand wordt contra
lateraal een grotere amplitude van de late golf van het
~TV gevonden dan lateraal. Bij reacties met de linker hand
worden geen lateraliteits verschillen gevonden.

1.2 VER~VERKING8 TECHNIEKEN

Om tot een vergelijk te komen van het EEG en fysiologische .
en psychologische parameters, en om hierover een kwantitatieve
uitspraak te doen, zal het EEG signaal geparametriseerd
moeten worden. Zowel in het gemiddelde als op single
trial niveau is dit van belang. Om tot een parametrisatie
te komen moeten we de beschikking hebben over een
(neurofysiologisch) model, waarvan de beschrijvende parameters
terug te vinden zijn in het EEG.
Zo iets bestaat echter nog niet en we zullen voorlopig
tevreden moeten zijn met een fenomenologische parametrisering
cq. modellering van het EEG signaal.

De fenomenen zoals de evoked potentjals (EF's) en de
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CNV zijn niet zonder meer in het EEG herkenbaar. De
signalen die normaal in het EEG aanwezig zijn
(achtergrond ruis) zijn van dezelfde grootte orde als
de genoemde verschijnselen. In fig. 1.1 is een voorbeeld
gegeven van een EEG segment, van een CNY experiment,
waarin zowel de evoked responses op 81 en 82 als de
CNV aanwezig zijn.

~

N

fig. 1.1 EEG segment van een CNV experiment.

Om de te onderzoeken signalen zoals de CrN en de evoked
responses zichtbaar te maken wordt gewoonlijk een middeling
uitgevoerd over een aantal EEG segmenten (trials van een
CNV experiment). Bij deze (ensemble) middeling zullen de
signalen die synchroon staan t.o.v. 81 en 82 elkaar
versterken. De achtergrond ruis die meer stochastisch
van aard is zal weggemiddeld worden. Een duidelijkere
presentatie van de CNV en EFts t.o.v. de achtergrond ruis
is dan het gevolg. (zie fig. 1.2 A)

Oog bewegingen brengen artefacten teweeg in het EEG.
Ter controle van de oogbewegingen wordt het electro
oculogram (EOG) opgenomen van de verticale oogbewegingen.
Een verschijnsel in het EOG met een top-top waarde groter
dan 20~V in het interstimulus interval van het CNV experi
ment, leidt tot uitsluiting van het EEG segment voor verdere
verwerking.
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Ook als de reactietij'd groter dan 400 msec is wordt
besloten de desbetreffende trial niet in de verwerking

te betrekken.
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fig. 1.2 A
Middeling over 39 trials
van een CNV experiment •

fig. 1.2 B
Middeling over 10 trials
met snelste reactie.

fig. 1.2 C
Middeling over 10 trials
met traagste reactie.

Om de relatie tussen de reactietijd en CNV te kunnen

onderzoeken worden aparte middelingen uitgevoerd over
die 10 trials waarbij de reactie het snelst was en over
10 trials met de traagste reactie. De middeling leidt
weer tot een vermindering van de achtergrond ruis en
CNV verschillen kunnen waargenomen worden. (fig. 1.2 B,C)

Een van de grootste bezwaren die tegen een middelings
procedure kan worden aangevoerd is, dat een zo sterke data
reductie optreedt dat daarmee ook veel inforrnatie over
de intertrial variatie en dus over het verloop in de
tijd van het te onderzoeken proces verloren gaat. Het
gevaar bestaat dat signalen gemiddeld worden die wellicht
per trial niet stabiel zijn. Het gemiddelde geeft dan
een vervormd beeld. Het voordeel van de ensemble middeling
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is dat (op een snelle manier) een globale indruk verkregen
kan worden van het signaal verloop en de processen die
zich afspelen. De ruis reductie ten gevolge van de middeling
speelt hier natuurlijk zwaar mee.
Onderzoek op single trial niveau kan meer informatie
geven over de verschillende fenomeneh zoals die zich
tijdens een experiment voltrekken. Tuinenbreyer (1980)
heeft in een eerste aanzet tot single trial onderzoek
een grote variatie aangetoond in de CNV per trial. Naast
CNV's werden ook positieve late golven (CPV's) gevonden.
De late CNV-golf (over 1 sec. voorafgaand aan 82) werd
benaderd door een regressie rechte met 2 parameters.
Woody (1967) beschrijft een (adaptieve) patroon-herkennings
procedure waarmee het mogelijk is signalen met een variabele
latentietijd te analyseren. Hiertoe wordt een bepaald
fenomeen (zoals evoked response) volgens een gedefinieerd
model ("Template") in de achtergrond ruis opgespoord.
Van de amplitude en de latentietijd van het opgespoorde
patroon wordt een schatting gemaakt.
Weinberg en Cooper (1972) beschrijven de Recognition
Index (RI). Dit is eveneens een patroon herkennings
techniek waarbij het model in fenomenologisch duidelijke

delen wordt opgesplitst. De RI is een maat voor het
aanwezig zijn van de afzonderlijke deelmodellen, met hun
onderlinge samenhang, in de achtergrond ruis. Ook de
latentietijd van het model als geheel kan met deze methode
bepaald worden.

Ruchkin et.al. (1977,1978,1980) maken van de parameters
- latentietijd en amplitude-gebruik om relaties met
Psychologische variabelen te leggen. Pfurtscheller en
Cooper (1975) maken van genoemde parameters gebruik
om tot een selectie van bepaalde trials te komen.

-.
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2. DE OPDRACHT

2.1 PROBLEEM8TELLING----------

Er dient een onderzoek gedaan. te worden naar het gebruik
van de (adaptieve) korrelatie procedure zoals die door
Woody (1967) wordt beschreven.
Deze signaal analyse methode dient te worden toegepast
bij de verwerking van CNV-data zoals die op de vakgroep
Fysiologie en Fysiologische Psychologie worden vergaard.
Hiertoe moeten enige CNV experimenten geanalyseerd worden
op single trial niveau.
Voor de toepassing van de verwerkingsmethode dient de
nodige software te worden ontwikkeld. Het ontwerp hiervan
dient zodanig te zijn dat de methode ook voor anderssoortig
onderzoek en door niet technische gebruikers kan worden
aangewend.

2.2 UITGEWERKTE PROBLEEM8TELLING

Ten aanzien van de adaptieve korrelatie procedure zal een
nader onderzoek worden gedaan naar:
- toelaatbare signaal/ruis verhouding voor het goed

functioneren van de procedure.
keuze van het model, ("Template"), nodig in de analyse.
het gebruik van deel modellen (Recognition Index).
het toepassen van selectie criteria, voor de beslissing
of een'patroon al dan niet geschikt is voor verdere
verwerking.
keuze van het te analyseren interval.

In het onderzoek dient nader te worden ingegaan op de
single trial EEG parametrisatie. Het betreft de late
CNV-golf en de latentie tijden van de evoked response
op 82.

Ten grondslag aan dit onderzoek ligt de verwachte relatie
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tussen de late CNV-golf versus reactietijd en .latentietijd.

De volgende aspecten komen bij het onderzoek aan de orde:
- parametrisatie van de CNV'op single trial niveau.

schatten van latentie tijden van de evoked responses.
onderzoek naar de relatie tussen latentietijden,
reactietijden en single trial CNV.

- ontwikkelen van criteria voor het selekteren van trials,
anders dan op basis van de gemeten reactietijden,
voor het uitvoeren van een gerichte middeling.
topografische verschillen van de late CNV-golf over de
hemisfeer.
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3. KORRELATIE ANALYSE VAN EEG SIGNALEN

De gegevens zoals die worden vergaard bij CNV experimenten
bestaan uit verschillende EEG segmenten (trials). Voor
computer verwerking van de EEG signalen zijn deze van
analoog naar digitaal geconverteerd. Het met een sample
frequentie f s =1/Ts bemonsterde continue EEG signaal
yet) gaat over in het digitale signaal y(kTs ) waarin
k het sample nummer is. Het digitale signaal wordt verder
als y(k) genoteerd.

Algemeen kan het EEG signaal voor trial nummer m beschreven
worden met de volgende formule:

waarbij: Sm(k) de response component is
rm(k) de achtergrond ruis.
m = 1, •••M het trial nummer en
k = sample nummer.

Een trial van het EEG signaal van een CNV experiment
bestaat uit 2 evoked ~esponses (EP's) t.g.v. respectievelijk
S1 en S2, de CNV en de achtergrond ruis. De response
component Sm(k) is dan opgebouwd uit:

Sm(k) = E1 m(k) + E2m(k) + Cm(k) ( 3.2)

met: E1 m(k) = EP t.g.v. S1

E2m(k) = EP t.g.v. S2

Cm(k) = CNV
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In het onderzoek dat wordt uitgevoerd staat de late
golf van de CNV centraal. Dien ten gevolge worden aIleen
de signaal componenten Cm(k) en E2m(k) verder beschouwd.
E1 m(k) wordt in de analyse niet meegenomen.
Het resterende EEG signaal wordt dan beschreven als:

Er wordt verder aangenomen dat de signalen E2m(k) en
Cm(k) tenminste lineair onafhankelijk zijn van rm(k).
Bij middeling over aIle (M) trials geldt:

De signalen E2m(k), de evoked responses t.g.v. 82 treden
niet op constante afstanden t.o.v. 82 op en hebben niet
steeds een constante amplitude. Per trial kunnen afstand
en amplitude varieren. De vorm van de signalen E2m(k)
stellen we constant. Op grond hiervan kan E2m(k) beschreven
worden als:

met Am = amplitude factor voor trial
m-in aantal samples

A = verschuiving voor trial m inm
aantal samples

m = 1, •••M trial nr.
E2(k) = signaal waarvan de vorm

die van de EP is.

Dus voor elke trial geldt dat de EP vast is van vorm
maar verschillend van amplitude en verschoven t.o.v.
E2(k).
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Voor het opsporen van de verschuivingen Am bepalen we
voor iedere trial m de korrelatie functie K M(~) tussenxmEEG signaal xm(k) en een model M(k) voor E2 (k).. m
We bepalen de korrelatie tussen model en EEG signaal met
hun onderlinge verschuiving t als onafhankelijke variabele.

() lim 1 K{;
Kx M ~ =K-HtJ K

m =0

Als voor het model wordt genomen M(k) = E2(k) dan geldt:

lim 1 ~
Kx M(1) =K-H',O K L-

m k=O

substitutie van (3.3) en (3.5) in (3.7) geeft:

K
~O [AmE2(k-\) + Cm(k) +

+ rm(k)}~2(k-Y)~

Uitgeschreven wordt dit:

+ KC E2(t) + Kr E2(~) (3.9)
m m

waarin:KC E2(t) korrelatie functie tussen Cm(k) en E2(k)
m

Kr E2(r) korrelatie functie tussen rm(k) en E2(k)
m

Ten behoeve van de korrelatie analyse van E2m(k) zorgen
we er voor dat de laag frequent componenten (de CNV)
in de volgens (3.3) beschreven signaal samenstelling
worden weggefilterd. dus:



- 19 -

en

KC E2 wordt hiermee gelijk aan nul.
m

Door de onafhankelijheid tussen E~(k) en r (k) en vam'lege
(3.5) m
ook de onafhankelijkheid tussen E2(k) en rm(k) wordt

ook Kr E2 = 0 en gaat (3.9) over in :
m

lim 1 K
Kx M(r) =K-co K L AmE2(k-\n) .E2(k-f)

m k=O
(3.11)

met de substitutie k-A = k' wordt dit:m

K
L ArbE2(k') •E2(k' +!lm-y)
k=O

= AmKE2.E2(Am-r)

De korrelatie functie tussen model M(k) = E2(k) en signaal
xm(k) is dus gelijk aan de autokorrelatie functie van het
model E2(k). We weten dat de autokorrelatie functie een
maximum heeft voor argument nul. Als we in Kx M(1) een
maximum vinden voor de verschuiving {= 11 dan ffioet gelden:

Voor de amplitude factor Am vinden we dan met (3.12)

KE2 •E2(O) is een bekende waarde nl. de variante van het
model E2(k). Met de gevonden waarde van K

xmM
(11) is Am

dan te bepalen.
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Een van de eerste beperkingen van de korrelatie analyse
ligt in het feit dat het model M(k) = E2(k) niet exact
bekend is. Als eerste schatting hiervoor wordt meestal
het stimulus synchrone gemiddelde xm(k) genomen.( ensemble
middeling met de stimulus 82 als tijds referentie).
Voor het model geldt dan:

" 1 M
M(k) = E2(k) = M ~='I xm(k)

Uit (3.4) en de signaal beschrijving (3.5) voIgt dat
deze schatting slechts onder bepaalde voorwaarde precies

het model E2(k) voorstelt nl. aIleen als:

Am ~ constant voor m = 1, •••M (3.16)

.Am = constant m = 1, •••M ( 3.17)

M
L rm(k) = 0 (3.18)
m=1
M
L Cm(k) = 0 (3. 19)
m=1

AIleen aan de voorwaarde (3.19) is voldaan door de toegepaste
filtering (zie 3.10).
Toch wordt de schatting (3.15) gebruikt omdat dit praktisch

het best bruikbare is (Woody 1967, Wastell 1977).
Op grond van een literatuur onderzoek is gebleken dat een
universeel model voor de evoked response voorlopig niet
moet worden gebruikt; Er is nog niet genoeg inzicht
in de inter en intra persoonlijke variabiliteit. Ook de
stimulus afhankelijkheid van de EP moet nog nader onderzocht

worden. (Aunon 1977, 8encaj et.al. 1979).

Een tweede beperking vinden we in de korrelatie tussen

model en ruis. Kr E2(t) in (3.9) is nul verondersteld.
In de praktijk za~ dit niet het geval zijn. Hierdoor kunnen,
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bij een slechte signaal ruis verhouding (SiR), fouten
optreden omdat b.v. een ruis fenomeen gevonden wordt
in plaats van het ware signaal of omdat de korrelatie
functie ter plaatse van het model vervormd wordt. (steeger
1979). De genoemde fout mogelijkheden zijn in fig. 3.1
geillustreerd.

o.ns

Met het gedefinieerde model (3.15)
analyse, zullen door de optredende

van ~m en Am gevonden worden.
(3.13) en (3.1~) gaan over in:

fig. 3.1 C Kruis korrelatie
functie tussen EP en EP + ruis

GDFout door vervorming.
GDFout door detectie in de rui

gebruikt in de korrelatie
fouten, schattingen

0.305

0.18 0.31 65

6"5

I

S!f

fig. 3.1

fig. 3.1

A Autokorrelatie functie
van een EP zonder
ruis.

B Kruis korrelatie
functie tussen

.. een EP en ruis.

voor
A

.il m = 1 (3.20)

(3.21)
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De signaal verwerking d.m.v. korrelatie technieken wordt
in de literatuur veelal het matched filteren genoemd.
Geven we de korrelatie tussen twee signalen met het
symbool Q!) aan, en beschrijven we de filtering in het tijd

domein met de konvolutie (symbool*) dan gaan beide op de
volgende manier in elkaar over:

E2m(k) korrelatie

E2 (-k) konvolutiem

In het Z- domein gaat dit over in:

vermenigvuldiging

wordt het signaal Xm(z) vermenigvuldigd
bij een filter operatie gebruikelijk is.
een fiiter aangepast ("Matched") aan het

In het Z- domein
met E2 (..:l) zoals

m z 1
We noemen E2m(z)
signaal E2m(k).
Door een signaal in ruis met het Matched filter te bewerken
wordt een optimale signaal/ruis verhouding verkregen:
De output van het filter op de tijd waar het signaal
aanwezig is t.o.v. de output bij afwezigheid van het
signaal (uitgangsruis) bereikt met deze filtertechniek
een optimale verhouding. De signalen zelf worden sterk
vervormd (fase karakteristiek van het filter is o.a.
niet lineair) en zijn na filtering niet meer te herkennen.
Dit is echter ook niet nodig want de vorm is reeds bekend
(het model).

Voor de optimale filtering wordt aan de ruis de eis gesteld

dat het vermogens spectrum hiervan vlak is over het frequentie
gebied van net signaal (witte ruis).
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Als we eenmaal schattingen van de onderlinge verschuiving
van model en signaal kennen, kunnen we de zogenaamde
potentiaal synchrone middeling toepassen. (llAllignment
of Epts") We verwachten dat het gecorrigeerde gemiddelde

~ t xm(k + i m) een betere schatting f2(k) voor het model
M m=1

E2(k) is.

Woody (1967) stelde daarom voor om met deze verbeterde
model schatting opnieuw de korrelatie procedure te doorlopen

om daarmee betere schattingen ~ en 1m voor ~m en Am te
krijgen. Hiermee kunnen we herhaald potentiaal synchroon

middelen. In de zin van het Matched filteren krijgen we
dus een filter (model) dat zich aanpast na iedere analyse.
Woody spreekt daarom van het adaptieve filter.(fig. 2.2)

M(kJ

(P(k)
modeL (-- _

matched

f iLt er

Dodel teru~ kODDelin~
(adaptatieS--- -_.'-

max

deteet ie

I
I
I
+

EP

- . m ....
scnuiven m iddelen

fig. 3.2 Blokschema van II1:Joodyl s adaptive filter".
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In fig. 2.2 is nog een extra optie ingebouwd: We eisen
dat de amplitude factor boven een vooraf ingestelde waarde
AO moet komen willen we het gedetecteerde signaal aanvaarden.
We kunnen dan de verschijnselen met een bepaalde amplitude
selecteren.

Een vergelijkbare verwerkings methode maakt gebruik van
de Recognition Index (RI) (Weinberg en Cooper 1972).
Ret model wordt in een aantal delen gesplitst (wezenlijk
verschillende delen zoals b.v. CNV en EP) waarvoor
afzonderlijk de korrelatie factor (genarmeerde covariantie)
als functie van de onderlinge verschuiving tussen signaal
en model als geheel wordt bepaald. De RI voor elke verschuivings
tijd is dan het produkt van de afzonderlijke korrelatie factoren

Als ~~n van de korrelatie factoren <0 is, dan wordt
RI = 0 genomen. De RI is doeltreffend als er verschillende
deel modellen te onderscheiden zijn waarvan het frequentie
spectrum duidelijk gescheiden ligt. Ook als per trial
een of meer deel modellen afzonderlijk kunnen varieren
in amplitude of vorm is het gebruik van de RI geschikt.
Bij de normale korrelatie analyse zou in deze gevallen
een dominant gedeelte in het model de lokalisatie in de
tijd beheersen.

De RI laat zich in de praktijk moeilijk in adaptieve
zin gebruiken; Na elke adaptieve stap dient de lokalisatie
van ieder deel model opnieuw bekeken te worden, waardoor
een automatische verdere signaal verwerking erg complex
wordt.
Verder is voor het uit te voeren onderzoek (in eerste
instantie, lokaliseren van de EP) deze methode niet nodig.
De EP als geheel is per experiment vast van vorm.
We kunnen deze methode weI toepassen voor ~~n deel model.
De RI methode wordt dan gelijk aan de procedure van
Woody waarbij een genormeerde covariantie functie i.p.v.
de korrelatie functie wordt gebruikt. In plaats van een
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A A

amplitude factor Am krijgen we dan de vorm factor Am;
De korrelatie factor is nl. onafhankelijk van amplitude
factoren in beide te korreleren functies (zie bijlage 2).
Het selectie niveau AO kan gebruikt worden om bepaalde
vormen te selecteren.

Mogelijke verstoringen in de korrelatie functie en dus
in de detectie hebben we in de voorgaande paragrafen
al aangehaald. De fout kansen zijn steeds afhankelijk
van het ingestelde niveau AO• Ze zijn als volgt te definieren:

A

QD(Ao): Detectie kans: De kans dat Am boven AO komt en
het gezochte signaal werkelijk aanwezig is.

Qm(AO) = 1 - QD kans op een misser
(signaal is wel aanwezig maar niet gedetecteerd).

QO(AO): fout kans (vals alarm). De kans dat Am boven AO
komt terwijl het gezochte signaal niet aanwezig is.

,..
gelijk aan QD met als extra eis dat ~ = Am m
(verschuivingen juist gedetecteerd).

Als QD met de eis dat ~ ~ !.:\. :t11m m

QSO, QS1, QS2 worden bekeken om een indruk
de detectie kansen afhankelijk v~~ fouten

De fout kansen
te krijgen van

/'

in it •m A

Ook bij fouten '>0 kan de bepaalde Am nog interessant
zijn.
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Alvorens de korrelatie techniek toe te passen voor het
lokaliseren van de 2e EP moet het EEG signaal gefilterd
worden. De laag frequent componenten (OWl) moeten worden
onderdrukt omdat ze de korrelatie functie verstoren (3.10)
Ruis signalen met hogere frequentie componenten dan in
de EP voorkomen worden ook onderdrukt om fout kansen
te reduceren.
Omdat voor analyses m.b.v. een computer de signalen in
digitale vorm aanwezig zijn moet hier een digitaal filter
worden toegepast.
Er wordt dus een digitaal filter van het banddoorlaat
type toegepast. We maken gebruik van een Finite Impulse
Response (FIR) filter met een lineaire fase karakteristiek
zodat de gefilterde signalen onvervormd blijven. De filter
karakteristieken zijn in bijlage A gegeven.
Ret blokschema voor de signaalverwerking wordt nu dus als
in fig. 3.3 gegeven.

~

E2(k)

(kXm ) /'..

m=1 ... M FILTER MIDDELE I\J E2 (k)
~

'" ,
BAND DOORL

EEG
trial1-.M tv1 (k)

J, l.
WOO DY S

AD/~\PTIVE
~

FI LT ER

..~ r

fig. 3.3

!' /'

Am Am

Schema van de signaal verwerking voor
de korrelatie analyse.
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In fig. 3.4 is een voorbeeld gegeven van een model en
achtergrond ruis waarin dit moet worden opgespoord (zowel
model als ruis zijn gefilterd). In deze figuur is al te
zien dat er in de ruis (voorafgaand.aan 82) fenomenen
zitten die erg veel op het model lijken. Model en ruis
zullen sterk korreleren. Het is daarom aan te bevelen
het gebied waarin het model gezocht wordt (zoekgebied)
zoveel mogelijk te beperken. Ongenuanceerd gebruik van de
korrelatie procedure, waarbij mogelijk een template in
de achtergrond ruis wordt opgespoord, gevolgd door een
potentiaal synchrone middeling leidt steeds tot mooie
resultaten. De waarde van deze resultaten is echter
dubieus.

fig. 3.4 A: Model voor EP.

fig. 3.4 B: Single trial

EEG achtergrond

ruis waarin EP
verwacht wordt.

II
sl

I r
~ ~I I

1 ,}
~ ~

,

I -- '_. ___11.
~~-

'I'

..

Een eerste controle omtrent de waarde van de resultaten
kunnen we uitvoeren door het histogram van de gevonden
verschuivingen te bekijken.

(Harris and Woody 1969; Wastell and Kleinman 1977).
Een uniforme verde ling duidt op de afwezigheid van de
gezochte fenomenen of op een zo lage signaal/ruis verhouding
dat de signalen niet gevonden worden.
Een vloeiend verlopende verdeling met ~~n globaal maximum
duidt op de aanwezigheid van het gezochte signaal.
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4. VALIDIFICATIE VAN DE ADAPTIEVE KORRELATIE PROCEDURE

We willen nu nagaan hoe betrouwbaar de korrelatie analyse

en daarop volgend de adaptieve methode is.

De resultaten uit de korrelatie analyse, zoals de verschuivingen

van de EF's t.o.v. het model en de nieuwe schatting
van het model na potentiaal synchrone middeling moeten

vergeleken kunnen worden met de exacte gegevens. Om dit

te kunnen uitvoeren moeten we signalen hebben met een
bekende evoked response en bekende verschuivingen met de

EP per trial. Er zullen daarom signalen gegenereerd
moeten worden. Om nu de waarde van de korrelatie procedure

t.a.v. de experimentele EEG signalen te kunnen onderzoeken
moeten de gegenereerde signalen die van het experimentele

EEG zo goed mogelijk benaderen.

4-.1 TESTSIGNALEN---------

De testsignalen moeten opgebouwd zlJn uit achtergrond

ruis en een evoked potential. De CNV laten we doelbewust
achterwege. Voor het opsporen van de EF blijkt deze
storend te werken.

We stellen de volgende eisen aan de testsignalen:

- De ruis moet overeenkomen met de EEG-achtergrond
ruis.

Er moet een natuurgetrouwe evoked response aanwezig zijn,
- welke per signaal segment een bepaalde, bekende

verschuiving t.o.v. een willekeurig gekozen referentie
tijdstip krijgt.

Verder zullen we zowel de signaal/ruis verhouding (EP
t.o.v. achtergrond ruis) als de verde ling van de genoemde

verschuivingen ver signaal segment instelbaar maken •.
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Teneinde de korrelatie procedure, zoals omschreven in
het vorige hoofdstuk zo realistisch mogelijk te testen

worden voor de verschillende test signalen delen van
EEG-registraties gebruikt die in het kader van CWI-experimenten
zijn vergaard. Ten gevolge van deze keuze spitst het
validiteits onderzoek zich toe op dit type signalen. Een
direct gevolg is dat uitspraken betreffende de betrouwbaarheid

van de gekozen onderzoek methodiek uitsluitend betrekking
hebben op dit type signalen.

We gebruiken alle EEG-trials die op grond van EOG en

reactietijd voor verwerking in aanmerking komen. Dit ZlJn
meestal 30 a ~O trials van de 52 die in een CNV experiment

worden opgenomen. De EEG-signalen van deze trials worden
band doorlaat gefilterd om de laag frequente CNV signaal

component alsmede ruis component en in het frequentie
gebied boven dat van de EP te onderdrukken.

We kiezen nu een gebied in het EEG dat als achtergrond
ruis gebruikt kan worden. We nemen hiervoor een gebied
zo kort mogelijk voorafgaand aan 82. Op basis van
stationariteits overwegingen zullen de ruis eigenschappen
hier goed overeenkomen met die van de ruis na 82, waar de
EP aanwezig is.

We hebben verder een signaal nodig waarmee een EP benaderd

wordt. We nemen de EP uit de ensemble middeling (stimulus
82 als synchronisatie) over alle te verwerken trials.
Met deze keuze hebben we niet de echte exacte EP te pakken

maar een schatting hiervoor. Deze schatting wordt in de

signaal simulatie verder als de exacte EP gehanteerd.
(notatie EP ).x
De evoked response wordt na vermenigvuldiging met een
factor~op de ruis gesuperponeerd. Per trial wordt hierbij

een verschuiving over een aantal samples Am genomen.
De factor x moet zodanig zijn dat een bepaalde gewenste
signaal/ruis verhouding verkregen wordt.
De (effectieve) si~naal ruis verhouding (8R) wordt gedefinieerd

als het quotient van de effectieve waarde van de gegenereerde
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EP (~x EPx ) en het gemiddelde over alle trials van de

effectieve waarde van de ruis.

SR = V~ ~K1

waarin: EPx = exacte EP

k1 = eerste sample van EPx

k2 = laatste sample van EPx

K = k2 - k1 + 1

or = effectieve waarde van de ruism
voor trial m

M = aantal trials

Schrijven we voor de teller in (4.1)~uEP en voor de
x

noemer vr dan gaat (4.1) over in

(4.1 )

SR ( 4.2)

Voor de factor volgt dan

= SR. u fr/<J1;'p
.w x

De per trial ingevoerde verschuiving is zodanig genomen

dat het aantal trials met een bepaalde verschuiving
Gaussisch verdeeld is. Deze verdeling wordt gekarakteriseerd

door de standaard deviatie.
De aldus gecreerde signalen worden vervolgens gemiddeld.
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Het gekozen referentie-tijdstip (A =0) wordt hierbij als
synchronisatie genomen. Met de middeling krijgen we

........ A

een schatting van de evoked response (EP(k». EP(k)
wordt als model in de korrelatie procedure gebruikt.

'" "Met deze procedure worden nu schattingen ~m en Am van de
op de ruis gesuperponeerde EF's bepaald. De procedure
van de generatie van test signalen is in fig. 4.1 schematisch
weergegeven.

4.2 BEOORDELINGS CRITERIA-------------
A

De opzet is om een schatting nm te krijgen van de verschuiving
Am van de evoked response t.o.v. het gedefinieerde model.
Een eerste beoordeling van de resultaten van de korrelatie
analyse behelst daarom de nauwkeurigheid waarmee ~m

bepaald wordt. Een indicatie voor de fout wordt gegeven
door:

waarin:!m de ingevoerde verschuiving
1 de geschatte verschuiving'lm

Dit is de standaard deviatie in de gecorrigeerde verschuivingen.
Als aIle rs goed bepaald worden geldt ui\_ A = 0
Vanwege het kleine aantal trial dat geanalyseerd wordt
is deze fout bepaling gevoelig voor enkele uitschieters

....
in ~m - ~m. (een kunstmatige steekproef vergroting door
dubbeltellingen is niet uitgevoerd).

Een tweede methode van nauwkeurigheids bepaling maakt
'"gebruik van de EF. De begin schatting EP(k) en de na

potentiaal synchrone middeling verkregen verbeterde
~

schatting EP(k) worden vergeleken met de bij deze test-
signalen bekende EP (k), de exacte EP. Naarmate de A's

x ~

beter geschat worden zal EP(k) beter overeen moeten komen
A

met EPx(k) dan de beginschatting EP(k).
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De verschillen tussen EPx(k) , EP(k) en EP(k) worden bepaald
als de gemiddelde kwadratische afwijking, de overeenkomsten
met de onderlinge korrelatie coefficient.

Door Steeger (1979) is een methode beschreven om tot een
kwalitatieve uitspraak te komen omtrent de resultaten
van de korrelatie procedure. Als functie van de selectie
~empel AO worden de foutkans QO(AO) en de detectie kans
QD(AO) bepaald. (zie hoofdstuk 3). In een grafiek wordt
QD als functie van QO uitgezet. Deze grafieken worden
werk-karakteristieken genoemd. Ze zijn geschikt voor een
~Nalitatieve uitspraak omtrent de werking van de korrelatie
procedure. Ook is het mogelijk een goede vergelijking
te maken tussen de resultaten van verschillende procedures
(b.v. RI en Woody's procedure), en tussen de resultaten
van verschillende experimenten. Er wordt narnelijk met
relatieve maten, de kansen, gewerkt. We merken hierbij
nog op dat de detectie kans en de foutkans zoals die hier
gedefinieerd worden, niet complementair zijn. Ze worden
onafhankelijk van elkaar bepaald en kunnen beide een waarde
tussen 0 en 1 aannemen. Via AO worden QD(AO) en QO(AO)
met elkaar in verband gebracht, en resulteert de functie
QD(QO).
Schattingen van de kansen worden als volgt bepaald:

A

QD =md;;
11

M = totaal aantal trials
md= aantal trials (detecties) waarbij de

geschatte Am boven AO komt.
QO wordt bepaald in het ruisgebied voordat hierop de EP
gesuperponeerd is.

QO (4.6)
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mO = aantal trials detecties waarbij de
""'. ..geschatte A In het rulsgebledm

boven AO komt.

MO = totaal aantal detecties in het ruisgebied
als de drempel waarde AO = O•

....
We spreken van een detectie als A groter is dan het. m
niveau AO• Een maximum in de korrelatie functie wordt niet
als detectie geaccepteerd als dit op de rand van het
zoekgebied ligt.

In fig. 4-.2A is een willekeurige functie QD = f(QO)
gegeven.

1
~

QO

-i'

/
afnemende AO

B/

o-J--------....,
o1--t-

0,0A/

1

fig. 4-.2 A/ een willekeurige functie QD = f(QO)
B/ het ideale verloop van QD = f(QO)

Het punt (QO,QD) = (0,0) komt overeen met een waarde
AO~tS). Er treden noch detecties op in de ruis alleen
noch in de ruis met de EP erop.
Met afnemende AO (in de curve naar rechts gaand) nemen
zowel QD als QO toe. Bij AO~O treedt bij alle trials
detectie op zowel voor de ruis alleen als voor de ruis
m~t EP.
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In fig. 4.2-B is het ideale verloop van de functie QD =
f(QO) gegeven. Het verloop is ideaal in die zin, dat met
afnemende AO aIle EP' s gedetecteerd 'Norden (QD = 0 ~ 1)
terwijl de kans op detec~ies in de ruis 0 blijft. De

"schattingen Am die bij de detecties van de EP gemaakt
worden zijn steeds groter dan schattingen in de ruis aIleen.
(fig. 4.3). Deze situatie is mogelijk als de signaalj ruis
verhouding groot is en de korrelatie tussen model en ruis
gering.

o

o

gebied waarin uitsluitend
EP's gedetecteerd worden
(foutkans = 0)

o---------+-

overgangs gebied ~ 0

A I" Io ,~, (})
I,;~f-----

,""""I1 ,j,.,;~:"-....I
I i-- ...........

-------=-==---~ """I '"-- -
Q0 l'?i

~>....
--- -~1

1 _

gebied waarin detecties i~O ~
de ruis allen optreden (aIle
EF's reeds gedetecteerd: QD=1)

fig. 4.3 verdeling van foutkans, detectiekans en selectie
drempel voor een optimale detectie.

Op de aangegeven manier kunnen ook grafieken worden
opgesteld voor QSO, QS1, QS2, de detectie k~nsen waarbij

fouten in de gedetecteerde verschuivingen van I(Am - ~m)1

van resp. max. 0,1 en 2 worden rneegerekend.

Een volgend beoordelings criterium wordt noodzakelijk
als de korrelatie procedure adaptief toegepast gaat worden.
Er zal dan een controle moeten komen op de convergentie
van de geschatte EF's naar het exacte model EPxC~)

Woody (1967) hanteert als maat voor de convergentie
het gerniddelde van de korrelatie factoren tussen model
en opgespoorde equivalent in iedere trial:
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UEen toename in f bij opeenvolgende adaptaties geeft aan

dat er een verbetering in het model optreedt, hoe dichter

~ bij 1 komt, des te beter wordt het exacte model benaderd~

Wastell (1977) hanteert als stop criterium voor de adaptaties

het stabiel zijn van ¥ in de tweede decimaal.
We voegen hier nog een convergentie controle aan toe;
Ret convergentie criterium van Cauchy, toegepast op een rlJ
getallen y .• Deze reeks getallen bestaat uit de gemiddelde

1
bvadratische afwijking tussen de successieve modellen die

in de adaptieve procedure voorkomen. Voor deze getallen
reeks geldt:

y. = \ 4
1 V'":K

'" 2
EP. (k)J

1
adaptatie nr.

i = 1,2•••

( 4.8)

beginschatting van
EP voor adaptatie nr.i

~

EP. (k) =
1

K =

In geval van convergentie moet gelden dat

nieuwe schatting van

EP na korrelatie
analyse en potentiaal
synchrone middeling
na adaptatie nr. i.

k2 - k1 + 1

j "'> 0

o een i O te"vinden is zdd
en

voor i ~ co

voor i >i O en j;> 0
het adaptieve filter worden naast deze

de eerder genoemde criteria toegepast.

Dit betekent dat voor een afwijking

IYi
Voor de beoordeling van
specifieke criteria ook
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Het begin en eind punt van het model worden steeds zodanig

gekozen dat een vast patroon van de (visuele) evoked

response daarin valt. Het gehanteerde patroon is in fig.

4.5 gegeven. Dit patroon wordt (visueel) opgespoord

in het gemiddelde signaal waarna begin en eind punt

van de EP worden bepaald.

fig. 4.5 Karakteristiek patroon van een visuele

evoked response.

De zo gedefinieerde EP wordt met signaal/ruis verhoudingen

van 8R = 3.0; 2.0; 1.0; 0.75; 0.5 en 0.2 (keuze arbitrair)
op de ruis gezet. De standaard deviatie van de ingevoerde

verschuivingen wordt genomen op ~ = 3. (3 sample intervallen

van 12 msec). Hiermee wordt de experimentele situatie

goed benaderd. De tijdsreferentie (A=O) in het ruis gebied

(zie fig. 4.6) leggen we op 1 sec voor 82.
In de korrelatie procedure wordt een zoekgebied doorlopen

waarbij het model over een interval van (3xGi + 1) naar
links zowel als rechts verschoven wordt. (Het model

schuift van - 120 msec tot +120 msec t.O.v. de referentie
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tijdi\.= 0).

Dit gebied is zodanig dat 99.9% van aIle verschuivingen

hierbinnen gedetecteerd kunnen worden zonder dat ~n de
korrelatie functie een rand maximum optreedt. (Ret zeker
heids interval is in ~en Gaussische verdeling 3 x de
standaard deviatie).

Door een kleine aanpassing bij het genereren van de

Gaussische verdeling is hier een praktische waarde van
100% van gemaakt.

verdelings functie van de lIs
1.

=- XUi\.

ruis gebied (1 sec)

model

zoekgebied

82

t = 5 sec

tijds referentie
A = 0

I

t = 4- sec
vanaf begin EEG segment

fig. 4-.6 definitie van het ruisgebied, tijds referentie
en zoekgebied voor de test signalen.
De tijd referentie wordt op 4-.0 sec. vanaf
het begin van elk EEG segment genomen.

De testprocedures worden uitgevoerd met als beginschatting

voor het model de conventionele middeling (resultaten
in tabel 4-.1 t.m. 4.6) en het exacte model. (resultaten

in tabel 4.7 t.m. 4.12).
Met deze laatste keuze zou de procedure na ~en adaptatie
moeten stoppen. Een verdere adaptatie mag niet meer tot
verbeteringen in het model leiden. Volgens de filosofie

van de adaptieve procedure moet immers het beste model
de beste opsporings karakteristieken hebben; En dat is het
initiele model.
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In de tabellen zijn gegeven:

modellen: G gemiddelde als eerste model
x exacte model EPx als eerste model
1 ••• 6 de verschillende modellen zoals die na iedere

adaptatie worden verkregen. Elk verkregen
nieuw model dient als (oud) model in de volgende
adaptatie.

afwijking: Yi (!ormule 4.8) tussen oud en nieuw model
en tussen oud en exact model

~ formule (4.7) voor het model in iedere adaptatie en het
opgespoorde equivalent in iedere trial m

Oi-i formule (4.4) fout in de geschatte ~m's voor iedere
adaptatie.

foud,exact:korrelatie koefficient tussen exacte model EPx
en het model in iedere adaptatie.

1-\ : gemiddelde waarde van de verschuivingen (I=O).

De adaptieve procedure stopt als de afwijking tussen nieuw
en oud model < 0.001 is (waarde arbitrair), of na maximaal
6 adaptaties.
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4.4 Testresultaten----------
SF. = 3
G'A. = 3 Gemiddelde als eerste model tabel 4.1

o
model afwijking afwijkin€;!

~ud.Jexact
--ud-'nieuw oU1......&teuw oU1.~fact -

(j~-~
...

s:> i\.-I\.

G - 1 8.847 9.042 0.850 0.463 0.898 - 0.128
1 ~2 0~968 1.786 0.943 0.276 0.995 - 0.026
2 ~3 0.219 1.224 0.945 0.226 0.998 0
3~4 0.210 1.169 0.945 0.158 0.998 0.026
4 ~ 5 0 1.147 0.945 0.158 0.998 0.026
5 ~ 6 - - - - - -
6'/ - -

SR = 2
v'A. = 3 Gemiddelde als eerste model tabel 4.2

odel afwijking afwijkin§
~IA. V) a- VJ - ~ud exact

--A

nieuw ou nieuw ou exact 9 \11..-'1 il-il
--1.1 5.783 5.992 0.804 0.699 -0.154 0.897
~2 0.618 2.039 0.886 0.533 -0.154 0.986
~3 0.737 1.705 0.888 0.423 -0.026 0.990
~4 0.322 1.282 0.890 0.357 0.026 0.995
/ r::: 0 1.206 0.890 0.357 0.026 0.995-..;

~6 - - - - - -
II' - -

m

oud
G

1

2

3
4

5
6

SR f: 1.0

<T";t = 3 Gemiddelde als eerste model tabel 4.3

o

model afwijking afwijking
J-u.VJ J.u.vJ - --

ud nieuv. ou niem., ou exact ~ (J')..-~ il-:t t?Ol.\clJ CAfl'IC t:

G~1 3.0 3.021 0.659 1.535 -0.051 0.88c:
1 ~2 0.593 1.958 0.725 1.449 -0.051 0.95c
2~3 0.258 2.012 0.729 1.446 -0.103 0.952

II"
3 .... 4 0.207 2.067 0.729 1.424 -0.154 0.949
4~5 0.162 2.147 0.730 1.399 -0.205 0.945
5 ~6 0.224 2.208 0.730 1.445 -0.256 0.94~
6/ 2.329 0.935



- 40 -

SR = 0.75

Oi = 3 Gemiddelde als eerste model tabel 4.4

o

model afwijking af\'lijking
~v/

oud:xact
--

ud nieuw
A

oud nieuw ~ <li\.- i lL-fl.. CJ o~<.I, ~.Ac.lo.

G ~1 2.536 2.327 0.602 1.981 0.158 0.866
v

1 ....... 2 0.826 2.154 0.659 2.662 -0.308 0.913

2 ~ 3 0.327 2.252 0.668 2.634 -0-333 0.910
II"

-0.308 0.9043 ->.4 0.149 2.328 0.670 2.642
,/

"';0.308 0.9044 --'>5 0 2.324 0.670 2.642

5 ~6 - - - - - -
6 - -

.

SR = 0.5

(J~ = 3 Gemiddelde als eerste model tabel 4.5

0.840

0.838

0.839
0.835
0.832

0.933

A

n..-I\.
.. 605-

.051

.103

.128

.154

.179

dmo el afwijking afwijking
ud nieuw

eM-v) J"""V) -oud nieuw ou exact S' CliL-i I

G -1 2.263 1.702 0.530 3.241 0

1 ~2 0.852 2.354 0.595 3.464 -0

2 ~ 3 0.430 2.482 0.609 3.477 -0

3 ~4 0.245 2.506 0.612 3.421 -0

4 ~5 0.1/12 2.537 0.614 3.453 -0

5 ~6 0.103 2.555 0.615 3.463 -0

6 2,..555

o

SR = 0.2

\)'A = 3 Gemiddelde als eerste model tabel 4.6

5.570
0.538
0.512
0.468

0.383

0.397

0.543
1.212

0.613

0.879
1.303

f . k'd 1rno e a Wlj lng afwijkinpg
~V) ~v) '- -

ud nieuw ou nieuw oud exact 5' <J)._~

G --' 1 2.084 1.202 -0.477 4.074

1 v" 2 0.706 2.926 0.504 4.606--"

2 L 3 0.960 2.971 0.534- 4.457
;:, L4- 0.668 3.280 0.564 4.360./

4 L 5 0.806 3.487 0.553 5.038

5 ~6 0.522 3.608 0.569 5.072
6 / 3.642

o
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SR = 3.0
(J~ = 3 Exacte model als begin schatting taoel 4.7

o

model afwijking +' ' 'k'a..cwlJ lng --- "ud nieui:- oud niem" oud exact f cr~-i i\. -1 J'o....c.I - l!,flkt

x-->-1 0.799 0 0.952 0.158 0.026 1.0

1 ~2 0 0.799 0.953 0.158 0.026 0.999
2 ~3 - 0.799 - - - -
3 ~4 - - - - - -

.,/
4 -"5 - - - - - -
5 ~6 - - - - - -
6

.,/ -

SR = 2.0
0-1\. = 3 Exacte model als begin schatting tabel 4.8

o

model afwijking afwijkin@ --
1\

ud niem-l oud niem'! oud exact -
()~-R 'A.-I\. fou.ol- s".w.eS'

x~1 0.812 0 0.903 0.357 0.026 1.0
1~2 0 0.812 0.905 0.357 0.026 0.998

2 ~3 - 0.812 - - - -
3 ~4 - - - - - -

./
4- ---"I:) - - - - - -

v""~

5 -"6 - - - - - -/
6 -

SR = 1.0
ui\. = 3 Exacte model als begin schatting tabel 4.9

model afwi,jking afwijkinp: --
d nieuw oud nieu1tJ exact

1\
oud 9 <J"J\.-l A.-A. ~o ....d, .JCQ<:t

x - 1 1.226 0 0.740· 1.548 0.4-10 1.0
1 ./ 2 0.261 1.226 0.753 1.50 0.462 0.986~

2 ~ 3 0.169 1.383 0.754 1.534 0.513 0.981
3 /, 4- 0 1.438 o. 75L~ 1.534 0.513 0.980
4- :::. 5 - 1.438 - - - -
~ ./ r - - - - --0 -./ ,/
6 - - -

ou
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SR = 0.75

o-~ = 3

Exacte model als eerste model tabel 4.10

f °f . ok·d 1mo e a W1J ln~ a wljkln§
M.V a:-v --

oud nieu\l oud nieu ou exact - u;\._i '"'
5' :>L-il S O.....d..I:AACt;.

. .
,x7 1 I

1.600 0 0.663 . 2.193 0.436
i

1.0
I ,

1 --->'2 0.323 1.600 0.691 2.667 0.256 0.965

2 ~ 3 0.190 1.835 0.694 2.677 0.590 0.951

3 ~4 0 1.925 0.695 2.677 0.590 0.945

4 ~ 5 - 1.925 - - - -
5 :::::: 6 - - - - - -
6 ./ -

SR = 0.5
<lAo = 3 Exacte model als eerste model tabel 4.11

model afw~~king afwi~king
M-V

oud nieu\'J oud nieu~ oud exact - <Il.-~ '"5' it-I.. ~ O"o..cl. Ifx Ac.e

X --,1 1.812 0 0.595 3.633 O.:J2b 'I.U

1 ~2 0.569 1.812 0.638 3.551 0.421 0.949
,/

2 -'3 0.397 2.149 0.643 3.041 0.474 0.917

3 ~4 0.4-77 2.283 0.642 3.517 0.795 3.90

4-~5 0.140 2.505 0.646 3.522 0.821 0.864

5~6 0 2.524 0.646 3.522 0.821 0.861

6/' 2.524

SR = 0.2

<Ii\. = 3 Exacte model als eerste model tabel 4.12

model af\'1i jking afwijking
,v.. v -<All --

oud nieu~ <11-- i
....

oud niem~ oud exact - il-i\.s> S' 0<.0.<1., ,;;lAC."

X -...1 2.482 0 0.494- 4.161 0.722 'I. U

1~2 0.791 2.4-82 0.552 4-.231 0.684 0.904

2 ~3 0.575 2.796 0.577 4.45C 1 .243 0.820

3~4 0.414 3.017 0.57E 4.36~ 0.556 0.764

4 ~5 0.420 3.048 0.57'? 4.60C 0.162 0.711

5~6 0.272 3.145 0.57c 5.05! - 0.162 0.655
6/ 3.222
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Het maximaal aantal uitgevoerde adaptaties is 6.

Indien een stabiele toestand (constante model schatting)

eerder een feit is wordt niet verder gegaan.
Mogelijke divergentie kan zo bestudeerd worden.

4.5 BESPREKING TESTRESULTATEN---------------

Eerst bekijken we de resultaten van de korrelatie analyse.
Zonder toepassing van de adaptatie. Dus alleen de gegevens
op de eerste regels van tabel 4.1 t.m. 4.12.

Het verloop van de standaard deviatie ~~ in de verdeling
van de verschuivingen~_tis om een beter inzicht te krijgen

in fig. 4.7 grafisch weergegeven.

)SR

gemiddelde = model

exacte model

2.01.0

korr.

6 proc.
zinloos

<:

(Ji\._ A 5

1
4

3

2

1

o
fig. 4.7 verloop van G""il-.;t na toepassen van de korrelatie

procedure, als functie van de signaal ruis ver
houding. Start waarde van ~~ = 3

De oorspronkelijke waarde is ~~= 3 en de waarde na het
toepassen van de korrelatie procedure is gegeven als functie
van de signaal ruis verhouding. De ideale waarde van G:i~= 0
wordt voor SR ) 2 benaderd.
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Het eerste opvallende verschijnsel is dat er een gering
verschil te zien is tussen de resultaten bereikt met het

~

gemiddelde (EP(k)) en die met het exacte signaal (EPx(k))
als initiele model. De gedachte achter de adaptieve
procedure dat de in successie verkregen modellen, steeds

dichter het exacte signaal benaderen en daarom betere

resultaten opleveren lijkt op grond van deze resultaten

niet reeel.
Verder blijkt de korrelatie analyse tot verslechtering

te leiden t.a.v. de verschuivingen, voor signaal ruis
verhoudingen SR<0.5. Een direct gevolg hiervan is dat
de adaptieve analyse hier tot divergentie zal moeten leiden.
Voor SR )1.5 ~ 2 is de korrelatie procedure krachtig
genoeg om zodanige verbeteringen te geven dat ook hier

een adaptieve analyse niet veel zin zal hebben.

Woody (1967) stelt dat de adaptieve procedure nog verbeteringen
geeft bij signaal ruis verhoudingen van SR = 0.2. Ruchkin

(1977) schat deze waarde op SR = 0.5 ~ 0.6 (eff. waarde).

De waarde SR = 0.5 die we hier vinden is nog geflateerd
vanwege de sterke begrenzing van het zoekgebied. De ~

priori kennis omtrent de globale ligging van het op te

sporen patroon maakt deze begrenzing ook bij natuurlijke
i.p.v. gegenereerde signalen, mogelijk.

Bij een groter zoekgebied zal de vals alarm kans groter
worden. De laagste waarde van de signaal ruis verhouding
waarbij nog verbetering optreedt zal daarbij hoger komen
te liggen dan op grond van de resultaten hier is gevonden.

We zullen nu de resultaten van de adaptieve procedure
nader analyseren en vergelijken met wat we hiervan verwachten.

- De afwijking tussen op een volgende modellen gaat
steeds naar 0 ; Voor SR = 0.2 daalt de afwijking
vrij traag in de opeenvolgende adaptaties en wordt een
stabiel model niet binnen 6 stappen gehaald. Bet stop
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-stabiel in de tweede decimaal - leidt

steeds tot minder adaptieve stappen dan het criterium

van Cauchy.
De door Woody (1967) voorgestelde convergentie maat

- y- geeft evenals het criterium van Cauchy, toegepast

op de afwijking tussen successieve modellen steeds

een convergentie aan.
Voor signaal ruis verhoudingen (SR = 2 en 3) is de

sterkste verbetering in de eerste analyse verkregen;

Verdere adaptaties geven weI een verbetering, maar deze

is vrij klein t.o.v. de resultaten met de eerste korrelatie

analyse. Met het exacte model is adaptatie zelfs overbodig,

zoals verwacht.

Dat in de verder gaande adaptaties inderdaad een verbetering

optreedt is af te lezen 'aan de daling van.u~_1, en aan

het feit dat het verkregen model steeds beter op het

exacte model lijkt (zowel wat betreft de afwijking

en korrelatie t.o.v. het exacte model).

Voor SR = 1.0 en SR = 0.75 leidt de eerste stap in de

analyse tot een verbetering. De afwijking tussen het
nieuwe en exacte model is kleiner dan de afwijking tussen

het oude en exacte model, de korrelatie factor neemt

toe. Verdere adaptaties leiden tot het afnemen van de

korrelatie co;fficient tussen exacte en nieuwe model

en het toenemen van de afwijking hier tussen.

De adaptieve procedure geeft hier dus geen verbetering.

Voor SRfO.5 leidt de korrelatie analyse al niet meer

tot verbeteringen. Verdere adaptaties hebben dan ook
geen zin.

De gemiddelde korrelatie factor f is bij de analyse

met het exacte model steeds groter dan bij de analyse

met het gemiddelde als model; Het exacte model EPx(k)
komt natuurlijk beter overeen met de EP per trial d~~
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de EP(k) , het gemiddelde als model.

Met het exacte model als initieel template is adaptatie

of overbodig of geeft slechtere resultaten. Mede op
grond van voorgaande opmerkingen kan gesteld worden

dat voor de hier gebruikte EEG signalen de adaptieve
procedure geen zin heeft. Er treedt convergentie op,
maar niet naar het gezochte fenomeen; Het model wordt
aan ruis verschijnselen aangepast, en lijkt aIleen maar
beter te worden. Ook Wastell (1977) spreekt dit vermoeden

uit.
De kracht van de enkelvoudige korrelatie procedure

blijft onverminderd gewaarborgd.

- De grafieken waarin QD en QS1 als functie van QO zijn
uitgezet geven nog meer informatie. (fig. 4.7 en 4.8).
Steeds ligt bij het gebruik van het exacte model de

kans QS1 hoger dan bij gebruik van de gemiddelde EP
in de analyse.
In de tabellen 4.1 t.m. 4.12 is dit terug te vinden

in de afwijking en korrelatie factor tussen nieuw en

exacte model die bij gebruik van het exacte model
het laagste liggen.
QD is onafhankelijk van het model.

Voor SR = 0.2 ligt QD = f(QO) op de lijn QD = QO:
De foutkans is dus even groot als de detectie kans!
We zien hier nogmaals dat voor deze lage waarde de
korrelatie analyse faalt.
Voor signaal ruis verhoudingen groter dan 0.5 komen
de detectie kansen QD en QS op een aanvaardbaar niveau
t.o.v. de foutkans.

Steeger (1979) geeft in de resultaten van zlJn onderzoek
(analyse van auditieve EP's) vergelijkbare grafieken
QD = f(QO), waarbij de signaal ruis verhouding echter

veel groter is. Dit wordt mogelijk veroorzaaktdoor het
veel grotere zoekgebied dat hij hanteert. In concreto
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kan dit betekenen dat hij welnlg of geen a priori

kennis over het optreden van een evoked potential

t.g.v. een stimulus in zijn analyse betrekt.



- 48 -

1.0

/

/

1.0

1

SR = 0.2
III

/
QS1

/
SR = 0.75

/ II

__ QO

---QO

/
/QS1

/ SR = 0.5
/ II

/

/
/

~QO
.(

QD /
/

/

QS1 /
/

/
SR = 1.0
/ III

/

/
/

.0
~QO

1 0

1

QD

r

QD

I

QD

r

.0 0

.0

o
1.0 0

1.
/"

/

/

/

QS1

SR = 0.2
II

/

~_--r 1.

1

SR = 0.5
II

~QO

~

QO

QS1/

SR = 0.75
/ II

/
/

1.0 0
-----"l QO

1.
QD
.

QS1/

S3Y = 1.0
/ II

/

/
/

1.0
.-----.-) QO

QS1 /
/

QD

S~ 1.0
/ II

/

~QO

----.-,. QO

fig. 4.7 QD(QO), QS1(QO) voor verschillende adaptaties
(I, II, III) in de korrelatie analyse
Ret exacte model diende als initiele template
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fig. 4.8 QD(QO), QS1(QO) veer verschillende adaptaties
(I, 11,111) in de kerrelatie analyse.
Bet stimulus synchrene gemiddelde diende
als initiele template.
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5. INVLOED VAN RET MODEL OF DE KORRELATIE ANALYSE

In het vorige hoofdstuk zagen we het verschijnsel dat
zowel het exacte model als het g~~chatte model (gemiddeld
over aIle EEG segmenten) toegepast in de korrelatie analyse
tot ftezelfde resultaten leidden. Een beter model geeft
geen noemenswaardige verbeteringen in de schattingen
van de parametera.Door dit feit bleek de adaptieve korrelatie
procedure geen betere resultaten op te leveren dan de
enkelvoudige korrelatie procedure.
We willen nu de achtergronden van deze kennelijke model
onafhankelijkheid nader analyseren.

Voor de beschrijving van het EEG signaal nemen we weer
(3.10)

Voor het exacte model, gebruikt in de signaal synthese
geldt:

(5.1 )

M(k) = E2(k)

Een eerste benadering voor dit model is het gemiddelde

(5.2)

1 M
M(k) = 11 ~

m=1

M
= E2(k)iI'~ L

m=1
r (k)

m
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= E2(k) if h (k) + r (k)
m

waarbij H de convolutie aangeeft.
In woorden: Het model, zoals dat gevormd wordt door de
middeling over alle trials (synchroon t.o.v. 82) kan
worden gezien als een gefilterde versie van het exacte

model E2(k) met ruis daaraan toegevoegd.
De impuls responsie van het filter, h(k) is de som van
onderling verschoven dirac functies. Ret is dan op te
vatten als een loop tijden filter waarbij de loop tijden

overeen komen met de verschuivingen Am.
Het model zoals dat in (5.3) beschreven is wordt in de
korrelatie analyse gebruikt. Voor de korrelatie functie

tussen model en signaal geldt dan:

K M(k) = M(k) @ x (k)xm m

en met (5.1) en (5.3) wordt dit:

(5.5)

waarbij ~ = konvolutie
(i) = korrelatie

Zowel de filtering van het model als de hierop gesuperponeerde

ruis zullen de korrelatie functie beinvloeden.
De plaatsen waar in deze functie de extrema optreden
kunnen dan veranderen. Fouten in de schatting van A zijn
dan het gevolg.
Om de genoemde invloeden op de korrelatie analyse te
onderzoeken beschouwen we de volgende situaties:

1 Korrelatie analyse met het exacte model E2(k).

2 Korrelatie analyse met het model E2(k) * h(k)
(gemiddelde zonder ruis).

3 Ret gemiddelde als model.
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5.1 HET IDEALE MODEL-------'---

We nemen in de analyse als model M(k) = E2(k).
Dit kan uiteraard alleen in de situatie - signaal synthese,

analyse - voorkomen. Voor de korrelatie functie tussen
model en EEG signaal vinden we:

KMXm(k) =

= E2(k) @ E2(k-~m) + E2(k)~ rm(k)

In de ideale situatie zlJn model en ruis ongekorreleerd
en loopt de detectie zonder problemen. Fouten treden op
als het maximum in de korrelatie functie tussen model
en ruis groter is dan het maximum in de auto kor~elatie

functie van het model.

(5.6)

Gezien het feit dat in de experimentele situatie zowel
signaal (EP) als ruis dezelfde fysiologische oorsprong
hebben en elkaar in frequentie band overlappen zal de
korrelatie tussen model en ruis zeker aanwezig zijn.
Het is daarom niet verwonderlijk dat de korrelatie procedure
pas go"ederesultaten geeft voor grote signaal ruis verhouding;

(SiR > 1) (fig. 4.7)

We nemen in de analyse als model E2(k) * h(k),
het gefilterde exacte model. Voor de korrelatie functie
geldt dan:

~x (k) =
m

(5.7)

m.b.v. de kommutatieve eigenschappen van de konvolutie
geldt dan:



-.

- 53 -

Verder blijkt de volgorde van de konvolutie en de korrelatie

te kunnen worden verwisseld. dus:

( 5.8)

( 5.9)

Hieruit blijkt dat de korrelatie functie tussen gefilterd

model en EEG signaal hetzelfde is als de gefilterde

korrelatie functie tussen model en signaal.
De invloed van de filtering van het model door h(k)
kunnen we dus onderzoeken door de korrelatie functie
met h(k) te konvolueren.

In de test procedure werken we met signalen waarin Am
konstant is voor aIle trials (A = A) en waarin dem
verschuivingen normaal verdeeld zijn.

De functie van het aantal trials met een verschuiving
Ai = i wordt beschreven door een Gaussische functie.

Voor h(k) geldt dan:

h(k)
r;p

= A LM.
1=-0;)

N. <5 (k-i)
1

(5.10)

met
waarin: Ni het aantal trials

met.it. = i.
1

M = het totaal aantal
trials •

~~ = standaard deviatie
in de verdeling van f\. •
i = 1,2, ••• discrete
\'laarden van de

verschuiving.
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(5.10) Is de gesampelde versie van een Gausische functie
welke in het frequentie domein ook Gaussisch van vorm is.
De functie is in fig. 5.1 afgebeeld.

h(t)

i

2. 3

T
S

(sec)
-s

H(f)

~t_1.

I
I
I
1-1-ul .... V'f71""

o .1 .'2.~ S

~f

fig. 5.1 Gaussische functie in tijd en frequentie
domain.

In het tijd domein geldt:

2 :I
-t /t. ~e

1
h( to) = crt \,/TTr

na fourier transformatie gaat dit

over in

H(f) =

hierin geldt:

met ut = standaard deviatie

in het tijds domein (=~

voor t= AT )s
G'""A = standaard deviatie
in het frequentie domein.
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De verdeling van de verschuivingen kom~ via de middelings
procedure in het model, en na korrelatie ook in de korrelatie
en functie tot uiting als een laagdoorlaat filter. Voor
het 3-db punt van dit filter vinden we:

of

-f 2
e c 120£-2 =_1_

V2
(5.14)

Aangezien de functie h(k) symmetrisch is zal H(f) een
lineaire fase karakteristiek hebben en de te filteren
functies dus niet vervormen.
In fig. 5.2 is de overdrachts functie H(f) gegeven voor
verschillende waarden van ~ •

In de korrelatie functie (5.9) zal het frequentie gebied
waarin E2(k) ligt sterk gaan overheersen. De grond golf
van E2(k) ligt rond de 5Hz. Boven de 15 a 20 Hz zijn geen
significante componenten meer aanwezig (zie fig. 5.3).
De filtering heeft daarom geen invloed als geldt:

f > 20 Hzc

met (5.12) en (5.13) vinden we dan voor ut :

<It
1 0.83 < 12 msec= -

41T~f 4 TT I
C

De overeenkomstige waarde voor ~~ is met Ts = 12 msec

Vi = 1,
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3020
t

voor verschillende
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(t"~:= 12. I

(l't '" 2. "I m. ~ec:.

I

I

----?'f
funktie H(f)
vt resp. U;t

cr: Gj 10
fc f fc.. fc

fig. 5.2 Overdrachts
waarden van

o

5 10 15 20 25 30

Frequency (Hz)

fig. 5.3 Vermogens spectrum van een EP over een gebied
van 250 msec. Dit gebied schuift over 250 msec
pos. en neg. tov. de EP. (AunoD, 1977)

In praktische situaties ligt vt tussen 2 x 12 msec<CJt < 3 x 12
msec. De filter invloeden zullen dan weI merkbaar worden
en tot een algehele verzw~~ing van de gefilterde functie
leiden. De extrema in de korrelatie functie zullen hiermee
niet van plaats veranderen, en de detectie m.b.v. de
korrelatie procedure zal dus niet belnvloed worden.
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De ~eest realistische situatie ontstaat als we het gemiddelde
als initiele template nemen.
Ten opzichte van de vorige situatie komt bij het model
een ruis bijdrage: de gemiddelde ruis over de trials.
Voor grote signaal ruis verhoudingen ( >1) en middeling
over 30 ~ 40 trials zal de ruis in het model al snel
zo klein worden dat de invloed hiervan verwaarloosd kan
worden.
In de meest praktische situatie met signaal ruis verhoudingen
vanaf S/R~.5 zal deze invloed weI merkbaar zijn.

Om de invloed van de filtering van het model, en de
daarop gesuperoneerde ruis op de korrelatie procedure
te onderzoeken worden enkele testen uitgevoerd. De in
hoofdstuk 4 omscpreven methode voor het aanmaken van
testsignalen wordt gebruikt. We hanteren een aantal
verschillende waarden voor de signaal/ruis verhouding
SR en voor de standaard deviatie van de verschuivingen v~.

We nemen SR = 5.0; 3.0; 2.0; en 0.75 en

~ = 4; 3; 2; 1; 0 (exacte model)

De grote signaal/ruis verhouding is genomen om ruis invloeden
op voorhand te vermijden. De lage SR waarde is genomen
om de ruis invloeden in het model juist te zien.
Met deze gegenereerde signalen wordt de enkelvoudige
korrelatie analyse doorlopen (geen adaptatie)\.
De resultaten zijn in tabel 5.4/ 1 tim 5.4/4 gegeven.

De model signaal/ruis verhouding is gedefinieerd als het
quqtient van de effectieve waarde van het model en de
effectieve waarde van de gemiddelde ruis.
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f "k'a W1J lng mo e en
n model 0-7.- <T;t-~ oud-exact nieuw-exact model SiR

0 3 0 0 0.822 co

1 1 0 4.102 1.368 28.636
2 2 0.158 9.022 1.227 24.543
3 3 0 15.189 1.130 18.947
4 4 0.158 17.484 1.188 16.478

Signaal/ruis = 5.0

Signaal/ruis = 3.0
tabel 5.4/1

R

d 11f "k'a W1J lng mo e en
n model (/:t. (J)._ ~ oud-exact nieuw-exact model S/

0 3 0.158 0 0.799 a:J

1 1 0.221 2.560 1.352 17.339
2 2 0.450 5.390 1.539 14.875
3 3 0.463 9.042 1.786 11.500
4 4 0.552 10.407 2.830. 10.018

tabel 5.4/2

R

d 11af "k'W1J lng mo e en
n model G"':A,. <r;t. -}. oud-exact nieuw-exact model S/

0 3 0.357 0 0.812 OJ

1 1 0.450 1.872 1.555 11.70
2 2 0.677 3.615 1.770 10.05
3 3 0.699 5.992 2.039 7.80
4 4 0.587 6.887 2.095 6.81

Signaal/ruis = 2.0

Signaal/ruis = 0.75
tabel 5.4/3

afwijking modellen
n model <J~ \I).-~ oud-exact nieuw-exact model SiR

0 3 2.193 0 1.600 CP

1 1 0.915 1.284 1.985 4.720
2 2 1.481 1.629 1.980 4.096
3 3 1.981 2.327 2.154 3.260
4 4 2.361 2.612 2.227 2.879

tabel 5.4/4

tabellen 5.4/1 t.m. 5.4/4 test resultaten van model
invloed op de korrelatie analyse.



- 59 -

De korrelatie functies tussen model en signaal + ruis zijn

voor opeenvolgende waarden van ~~ in fig. 5.4 gegeven

voor SR = 5.0 en SR = 0.75.

- Zoals verwacht worden de korrelatie functies steeds
sterker laagdoorlaat gefilterd naarmate de standaard
deviatie in de verschuivingen toeneemt. In fig. 5.4
treden voor SiR = 5.0 de detecties precies op bij de

ingevoerde verschuivingen ~rwI=~.
Voor SR = 0.75 treedt een fout op van max. ~~n sample
interval.
In tabel 5.4/1 is de invloed van het uitsmeren van het
model te zien bij de hoge SiR = 5.0. Onafhankelijk
van de afwijking oud-exact model is de afwijking nieuw
exact model tot een lage waarde terug gebracht. Deze
is niet nul vanwege de ruis die na potentiaal syr.chrone
middeling in het model komt.
De verschillen bij de verschillende waarden van~l worden
veroorzaakt door de andere definitie van begin en eind
tijd voor de tot verschillende breedtes uitgesmeerde
modellen.

- Bij SiR = 2.0 is de afwijking model nieuw-exact voor
();t) 1 reeds groter dan de waarde die met bovenstaande
verklaard kan worden.
Voor SiR = 3.0 is dit bij u~>2 het geval. Steeds is
echter de model SiR ongeveer 10.
Waarschijnlijk veroorzaakt hier de slechter wordende
signaal ruis verhouding in het model de fouten.
Bij SiR = 0.75 zullen ook fouten gaan optreden, veroorzaakt
door ruis verschijnselen die op het op te sporen patroon
lijken.

- De invloed van het model op de resultaten van de korrelatie
analyse is gering en steeds toe te schrijven aan de
afnemende SiR waarde in het model.
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Voor zover er sprake kan ZlJn van een specifiek model
voor een evoked response zonder inter of intra individuele
variatie, en aIleen afhankelijk van de stimulus, zou
deze als een universeel model gebruikt kunnen worden.
Het onderzoek is hier verder niet op gericht.
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fig. 5.4 De invloed van de verdeling van Ain het model
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6. RET GEBRUIK VAN KORRELATIE TECRNIEKEN VOOR SINGLE TRIAL
EEG ANALYSE

6.1 SINGLE TRIAL EVOKED RESPONSE ONDERZOEK

De korrelatie analyse zoals die beschreven is in de
voorgaande hoofdstukken wordt nu in praktische situaties
gebruikt. We analyseren de EEG segmenten, zoals die
resulteren van CNV experimenten. De belangstelling gaat
in eerste instantie uit naar de tweede evoked response
(EP t.g.v. S2) en de direct daar aan voorafgaande late
CNV golf. Deze golf wordt immers in verband gebracht
met de reactie op S2.
De korrelatie techniek, een patroon herkenningstechniek,
kan hier goed gebruikt worden om de EP, met min of meer
vaste vorm, maar variabele latentietijd in de ruis op .
te sporen. In de voorgaande analyse is al op deze verwerking
ingespeeld.

6.1.1 KEUZE VAN MODEL EN ZOEKGEBIED------------------

Als template voor het op te sporen patrQon nemen we de
gemiddelde EP van alle trials, (zonder EOG artefacten
of reactietijden ij400 msec.) van een experiment. Het aantal
trials zal zodoende steeds { 52 zijn. Ret definitiegebied
van de evoked response is ook hier weer genomen als in fig.
4.5 is aangegeven.
Ten opzichte van dit model verwachten we voor de EP per
trial een bepaalde verschuiving, die zowel positief als
negatief kan zijn. In de positieve richting, verder in
de tijd, kunnen we een grens leggen waarboven verschuivingen
niet meer fysiologisch verklaarbaar zijn. We nemen deze
grens op 100 msec (9 sample intervallen van 12 msec.)
Wastell (1977 en 1979), Steeger (1979) hanteren een
identieke grens.



- 63 -

In negatieve richting moet uit causaliteits overwegin

gen ook een grens gesteld worden aan de verschuivingen.

Veer 82 is immers geen evoked response te verwachten.

Voor de maximale verschuiving in negatieve richting
wordt in principe genomen de lengte van het interval

vanaf 82 tot het begin van het gedefinieerde model,ver

meerderd met de standaard deviatie van de verschuivin-
\

gen van de EP t.o.v. het model. Deze a priori onbekende

waarde schatten we op 3 sample intervallen van 12 msec

(Wastell 1977). Deze toevoeging aan het verschuivings

gebied wordt genomen om de verbreding van het model
t.o.v. de single trial EP in rekening te brengen.

Het zoekgebied loopt nu van beginmodel - negatieve ver

schuiving tot eind.model + positieve verschuiving.
Na de detectie van de verschuivingen is het mogelijk te

controleren of het zoekgebied goed gekozenwas.

Een grote concentratie van verschuivingen op de rand van

het zoekgebied ( rand extrema in de korrelatie functie)

kan op een verkeerd gekozen z6ekgebied wijzen.
Het is niet aan te bevelen het zoekgebied breder te ma-

,
ken dan strikt nodig, en op grond van a priori kennis
rationeel is. Zoals uit de voorgaande hoofdstukken blijkt,
verhoogt dit de kans op fouten.

Voorafgaand aan de eigenlijke signaal verwerking wordt

weer een pre-filter toegepast; Een bandfilter waarmee
zO'.;lel aan laag- als aan de hoog-frequent zijde van de EP

~oveel mogelijk storende ruis bijdragen worden geelimi
neerd (zie bijlage A).

Per experiment Imnnen nu voor elke EEG-afleiding (FL~,

F3, 04, 03, P4, P3) schattingen gemaakt worden van de

verschuiving (rrLagtime rr ) van de evoked potentials per
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trial t.o.v. het aangenomen model. De echte latentie

t.o.v. de stimulus wordt verkregen door b~ de verschui
ving een constante tijd (EON, = TlEP onset ll

, zie fig. 6.2)
te tellen. De grootte van deze tijd is vrij arbitrair.

Een precie~e definitie van het begin van de evoked res

ponse is moeilijk te geven en door ruis invloeden ook

niet exact te bepalen. De latentie tijd is daarom ook

niet bepaald. De absolute waarde is hier niet belangrijk,
het gaat meer om de verschillen in de latentietijden: De
verschuivingen

amplitude 1
EP

82

amPlitude]
EP

amplitude1
EP I

I

82

•

a entJ.e I

tijd

laten
tie tij

(
jt.

J

model voor EP

trial nr i met
positieve ver

schuiving At:

-';:>
k

trial nr j met
negatieve ver
schuiving )...j

fig. 6.2 De relatie tussen de verschuiving Aen de
latentie tijd.
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De verschuivingen worden op twee verschillende manieren
bepaald. Eerst wordt de korrelatie functie gebruikt
voor het schatten van verschuiving Am en de amplitude
factor A • Vervolgens gebruiken we de genormeerde covariantie

m ~

functie. Naast schattingen A (hier een vorm factor)m A

worden hiermee ook weer schattingenA m bepaald. Gezien
de grote overeenkomst in de twee manieren waarop Am
wordt bepaald verwachten we niet veel verschillen in de
hiermee bepaalde verschuivingen.
Verschuivingen op de rand van het zoekgebied zijn niet
betrouwbaar en leiden tot het uitsluiten van de betreffende
trial voor verdere verwerking. Als de gemeten amplitude

"factor Am onder een vooraf ingestelde drempelwaarde AO
blijft wordt de betreffende trial eveneens uitgesloten.
In de keuze van een optimale waarde van AO op voorhand
(op theoretische gronden) is nog niet voorzien. Voorlopig
wordt AO = O. Op grond van zijn amplitude wordt zodoende
geen enkele EP genegeerd; Een verhoogde foutkans in de
detectie moet daarbij geaccepteerd worden.

Omdat de verschuivingen in het volgende onderzoek een
belangrijke rol spelen is het van belang om per
experiment verwerking een indruk te krijgen van de nauwkeurig
heid waarmee ze bepaald worden. Een schatting van de
nauwkeurigheid wordt bepaald op een manier die nauw
verwant is aan de analyse in hoofdstuk 3.
In het signaal gebied wordt QD(AO) bepaald, in het direct
aan 82 vooraIgaande ruis gebiedQO(AO). Hiertoe wordt het
model in de ruis opgespoord over een gebied dat even groot
is als het gedefinieerde zoekgebied. De beide functies
worden omgezet in de functie QD (QO) (index n voor "natuurlijk"n
(gemeten) signaal).
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Vervolgens wordt met gesynthetiseerde signalen op de

ruis een complete analyse verricht in het ruisgebied.

(Ret model wordt met amplitude factor = I op de ruis
gezet met per trial bekende verschuivingen zie hoofd

stuk 3). Deze analyse leidt tot de functies QDn(QO)

(index k voor kunstmatig), en QS1(QO). Tevens wordt

de standaard deviatie u~_i bepaald, de afwijking tus

sen de ingevoerde en gemeten verschuivingen. Deze af

wijking wordt als maat voor de fout in de schatting van

de verschuivingen J m van de natuurlijke signal en geno

men. Per experiment wordt zo met de gesynthetiseerde
signalen een schatting gemaakt van de fouten die bij

de EP detectie kunnen optreden. steeger (1979) ver
voIgt deze analyse met een interatieve aanpassing van de

amplitude factor waarmee het signaal op de ruis gesuper

poneerd is. Ret doel hiervan is de grafieken QDn(QO) en

QDk(QO) zo goed mogelijk overeen te laten komen, waar

mee v~_~ een zo goed mogelijke schatting is voor de

fout in de gemetenR m voor de natuurlijke signalen.

Wij nemen de amplitude factor = 1 en laten de iteratie

ve aanpassing in ons onderzoek achterwege met de volgen

de motivatie:
De doelstelling is een schatting voor de nauwkeurig

heid van de ~ts te krijgen. We werken hier met een

voor dit doel vrij klein aantal trials. De bepaling

van u~_~ is daarom onnauwkeurig (enkele uitschieters
in ~-~ kunnen deze standaard deviatie sterk beinvloe

den). Een verbetering in de schatting van de SiR (wat

met de iteratie immers gedaan wordt) zal daarom nau

welijks tot een betere foutschatting leiden.

- De verdeling van de verschuivingen zal vrij sterk ge

concentreerd zijn (CJ~ = 2 a 3, Wastell 1976). De be

ginschatting van de SiR als quotient van de effectie-
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ve waarde van initieel model en ruis zal daarom een
vrij goede zijn.

Een overzicht v~~ de verwerkingsprocedure voor de ana
lyse van de evoked response zoals die per experiment
wordt uitgevoerd is in fig. 6.3 gegeven.

mJ.ddelJ.ng
met 82 al

--"'--~Tsynchroni -r'
satie

d.el"J.nJ. ee
model en·
zoek
gebied

korrelatie proce
dure met gesynthe

y tiseerde signalen
voor fout

,......., schatting

band door
laat
filter

korrelatie
procedure
voor schattinge ~ ....

" ") -- AmAm en J\m

potentiaal
L--------------------~v synchrone

middeling

fig. 6.3 overzicht van de signaal verwerkings
procedure voor EP onderzoek per trial.
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De BEG signalen van een aantal CNV experimenten met

rechtshandige proefpersonen zijn geanalyseerd. In deze
experimenten moest zowel met de linker als rechter voet

gereageerd worden. De standaard deviaties ~\ van de ge-
,..

meten verschuivingen rtm alsmede een schatting van de
fout in de gemeten verschuiving(~_~)zijn in tabel 6./1

opgenomen. De histogrammen van de verdeling van~m ver

tonen voor aIle experimenten een vergelijkbaar beeld.
Voor ~~n proefpersoon (C·VER) is de verdelingsfunctie

voor Am gegeven (fig. 6.14-, achteraan het hoofdstuk).

De gemeten verschuivingen van de 2 e EP per trial t.o.v.

het gekozen model vertonen een geconcentreerd verloop
met ~A= 2 ~ 3 samples van 12 msec. Deze resultaten ko

men overeen met de bevindingen van Wastell (1977). De

keuze van het zoekgebied in negatieve richting zoals die

in paragraaf 6.1 aangegeven is blijkt dus achteraf ge

zien ook juist te zijn. Ret zoekgebied in positieve
richting va~ 100 msec. was zelden noodzakelijk. De mees

te verschuivingen lagen binnen een gebied van ongeveer

60 msec.
De foute~ in f m zijn nogal groot. Om een beter inzicht

in het verloop van de fouten te krijgen zijn de grafie

ken QDk = f(QO); QD = f(QO) en QS1 = f(QO) getekendn
(fig. 6.16).

We zien dat:

- De detectie kans QDn steeds vrij groot is (t.o.v. QO).
De resultaten van de korrelatie analyse lijken daar
mee betrouwbaar.



U;t. (x 12 msec.) stand. dey. in foutschatting <J~_~ (x 12 msec.)
Froef reactiepersoon met EEG - afleiding EEG - afleiding
naam

F3 F4 C3 C4 P3 P4 F3 F4 C3 C4 P3 P4

1 NSTE linker hand 1.6 2.8 2.5 3.2 2.7 2.9 0.7 2.2 1.1 4.0 3.1 3~4

2 CVER linker voet 1.3 1.3 1.2 1.2 1.9 1.1 0.4 0.5 1.3 0.6 0.6 0.6

3 AAPP linker voet 1.9 2.2 1.3 1.9 1.2 1.7 0.53 0.66 0.90 1.83 1.16 1.84
LI_ FROE linker voet 2.L~ 1.5 2.2 2.2 2.1 1.8 3.16 3.18 1. 5L~ 2.14 1.86 1.86
5 CVAN linker voet 1.9 1.6 2.6 1.3 2.2 1.3 2.06 2.58 1.111- 0.85 1.99 1.06

1 NS'l'E rechter hand 1.9 2.0 2.2 2.6 2 .'~. 2.2 0.9 2.6 2.5 2.9 3.2 1.7
2 CVEH rechter voet 0.98 1.1'1- 1 • 1.4 1.3 2.0 0.75 0.65 0.79 0.73 1.06 1.30

3 AAPP rechter voet 2.2 1.9 1.2 1.8 1.6 2.0 0~'~8 0.53 0.80 0.72 0.80 0.77

'+ FHOE rechter voet 1.2 1.18 3.1 1.1 2.6 1.9 2.79 2.61 1~.18 2.67 2.27 1.4-8
5 CVAN rechter voet 3.7 3.7 3.6 3.8 3.5 3.'+ 3.44 2.82 5.10 2.86 2.2'+ 2. 3L~

tabel 6/1 Standaard devlatle VA van de verschulvlngen
van de EP t.o.v. het gemiddelde, met bijbe
horende foutschatting u~_~ •
Rechtsl13.ndige proefpersonen.
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- De grafieken QDk liggen steeds onder QDn • Dit is te
verwachten vanwege de laag geschatte SiR verhouding
bij de generatie van testsignalen (zie ook hoofdstuk
3). De foutschattingen die m.b.v. de testsignalen
gemaakt worden zullen daarom iets te hoog zijn.

- De grafieken QS1 = f(QO) en QDK = f(QO) liggen dicht
bij elkaar. Als er detectie optreedt is de fout in
~ A

Am meestal ~ 1. Enkele uitschieters in Am - Am domineren,
vanwege het kleine aantal trials in de fout schatting u~_~."

- Van parietaal via centraal naar frontaal gaande, en
van contralateraal naar ipsilateraal gaande wordt het
ideale verloop van de werk karakteristiek steeds beter
benaderd. Dit duidt 6p een steeds grotere SiR verhouding
en nadrukkelijker aanwezig zijn van de bron van de EF's.

De verdeling van de amplitude factoren Am is (weer voor
~~n proefpersoon) gegeven in fig. 6.17. We zien steeds
een vrij vlak verloop waaruit af te leiden is dat er
een vrij sterke amplitude variabiliteit in de EF per
trial optreedt.

De histogrammen van de vormfactoren (korrelatie coefficienten)
vertonen weI een geconcentreerd verloop. De vorm van de
evoked response is vrij stabiel, over de trials van een
experiment. (fig. 6.15). Er bleek voor alsnog geen opvallend
verloop over de trialssvan de amplitude factoren.
De verschuivingen A vertonen per EEG afleiding een overeen-

"'
komstig verloop (fig. 6.18).
Hierin is verder het dalende verloop opvallend~aan het
begin van het experiment van 52 trials overwegend positieve
l's aan het einde overwegend negatieve A's (resp. grote
en kleine latentietijd van de EP t.o.v. S2).
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6.2 GEBRUIK VAN DE BEPAALDE VERSCHUIVINGEN

De gedetekteerde verschuivingen, parameter van de evoked
response, wordt op de volgende manieren gebruikt voor
verder onderzoek:

De evoked resonses \'lorden teruggeschoven oyer -i\ m.
Hierdoor wordt een synchronisatie t.o.v. de evoked
responses zelf verkregen i.p.v. de stimulus synchro
nisatie. Na middeling over alle trials verkrijgen we

een betere presentatie van de EP dan met de stimulus
synchrone middeling.
De middeling over alle trials is geoorloofd; De vorm
van de evoked respons is i~mers constant. Wat betreft
de EP is nu de vorm de verschuiving en amplitude varia
biliteit bekend. In fig. 6.20 zijn de resultaten van
stimulus- en potentiaal-synchrone middeling van C~N

naast elkaar gegeven. De 2e EP komt sterker naar vo
reno 20 dit niet direct in de figuur te zien is, valt
dit af te lezen uit het gemiddelde vermogen van de EP
(cfEP) waarvan de waarde in de figuren geschreven is.
De eerste evoked response is verzwakt: De latentie
tijden van de eerste EP komen niet overeen (korreleren
slecht) met die van de tweede evoked response; Deze
zijn wellicht onderling volkomen onafhankelijk.

Een ander criterium voor selectieve verwerking van
een aantal trials kan verkeegen worden. In plaats van
de reactie tijd (snelste en traagste) nemen we de re
actie tijd latentie tijd (zie fig. 6.5).
We noemen de reactie tijd - latentie tijd per trial RTI- m
Er geldt:

RT~ = RTmI'
Latentie m = RTm - Eor~ - i\ m (6.1 )
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RT~ is weer moeilijk te bepalen omdat EON onbekend is.

We nemen daarom RT~ + EON = RTm - It m als maat voor de
selectie. De onderlinge verschillen in RTf komen hier

in onverminderd tot uiting.
In feite wordt de tijd tussen 82 en reactie in twee
stukken gedeeld: Een tijd tussen stimulus en evoked res
ponse en reactie.
Er is voor dit selectie criterium gekozen o~ te onder
zoeken of er een beter inzicht verkregen kan worden in
de relatie tussen de CNV op single trial en RT en~. De
reactietijd wordt nu gerelateerd aan de evoked potential.

Een van de doelstellingen van dit onderzoek is om de con

tingente negatieve variatie in het bijzonder de late
golf en de relatie tot reactie tijden nader te onderzoe
ken. \'ie willen een indruk krijgen van de late golf CNV
op single trial niveau en deze gebruiken voor:

onderzoek naar de relatie met de reactie tijden.
onderzoek naar de wijze waarop de gemiddelde CNV wordt
opgebouwd uit de single trials.

- Bepalen van numerieke gegevens van gemiddelde CNV o

ver de tien snelste en tien traagste trials om een
vergelijk beter mogelijk te rnill{en.

- onderzoek naar de relatie tussen CNV late golf en de
gecorrigeerde reactie tijden RT f = RT - A. •m m rn

De definitie van de CNV kornt voort uit de grafische

weergave van het EEG signaal na middeling. Over een aantal
trials.
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(6.2)x (k) x x(k)
1

CNVm

De late golf is daarin een gestaag in amplitude toene

mende,laag frequente potentiaal. Een zodanig verloop in

het gemiddelde impliceert nog niet dat het verschijnsel

zich op single trial niveau op dezelfde manier manifes
teert. Ais single trial EEG signalen worden bekeken blijkt
dikwijls dat er grote verschillen kunnen optreden t.o.v.
het gemiddelde. We parametriseren de late golf CNV d.m.v.
een getal dat aangeeft in welke mate het gemiddelde, op
single trial niveau terug te vinden is. Of anders gezegd:
Aan de late C1N golf wordt per trial een getal toegekend
dat aangeeft in welke mate deze trial aan het gemiddelde
bijdraagt. Dit getal wordt bepaald als de korrelatie (som
van kruisproducten) tussen gemiddelde en single trial C1N.
De late CNV golf wordt genomen over 2 seconden voorafgaand

aan 82. Op deze manier wordt de gehele late CNV golf van
een trial in relatie gebracht tot de gemiddelde late

CNV golf. Als we de CNV golf per trial voorstellen door
GNVm dan kan de parametrisatie in mathematische zin aan

gegeven worden als:

met k1 = begin late golf
k2 = einde late golf

Dit stelt in feite het kruisvermogen tussen gemiddelde
CNV en single trial CNV voor.
Op dezelfde manier kan nu het gemiddelde CNV gekarac

teriseerd worden door zijn gemiddelde vermogen.

1
k2

CNV L (k) x (k)= k k1 1 x x- +2
k = k1
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Als de verschuivingen A bekend zijn kan de CITV ook
m

bepaald worden voor elke trial na correctie (verschui-

ving) van Am. De CrN wordt dan bepaald voor de trials

die synchroon staqp t.o.v. de EP. De late golf wordt
.,

nog steeds genomen over de laatste 2 seconden vooraf-

ga~~d aan 82. Dan geldt indentiek aan formule (6.2)
voor het kruisvermogen:

1 k
CNVm= ~ xm(k + Am) x Xm(k -to Am)

k 2-k1+1 ~
k=k1

Er zijn niet veel verschillen te verwachten tussen (6.4),
(6.5) en resp. (6.2), (6.3).
De tijd waarover de late C~v-golf wordt bepaald is rela

tief groot t.o.v. de verschuivingen Am (2 sec. t.o.v.

een verschuiving van 2 ~ 3 maal 12 msec.).

I~ de traditionele CNV analyse is het gebruikelijk om de
gemiddelde CNV te bepalen over de 10 trials met de snelste

reactie en de 10 trials met de traagste reactie. Deze

gemiddelden worden vergeleken met de Cl~J zoals die voort

komt uit de middeling over alle tri~ls. Met de eerder

afgeleide berekenings methode is het nu rnogelijk deze
relatie te kwantificere~. l,1e bepalen de factoren:

en

L CNVm
rn E 10 snelste

L CNVm
m E 10 traagste

/

/ (6.6)

Deze factoren geven de CNV van de tie~ snelste resp.
traagste t.o.v. de gemiddelde CNV.
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Voorafgaand aan de CNV analyse wordt het EEG signaal

laagdoorlaat gefilterd. We gaan ervan uit dat de CNV

geen frequentie componenten heeft boven de 2Hz en nemen

de doorlaat band van het filter tot deze waarde. AIle signaal

componenten daarboven worden zoveel mogelijk_onderdrukt.

(filtergegevens in bijlage A).

Een overzicht van de verwerkingsprocedure voor de single

trial CNV analyse is in fig. 6.6 gegeven.

Gemiddelde CNV

De gemiddelde CNV is bepaald. In' eerste instantie ZlJn

zowel 82 als de 2e EP als synchronisatie genomen. In

fig. 6.20 zijn de CNV waarden gegeven voor beide methoden

van middelen. Zoals verwacht zijn de verschillen in de

late CNV-golf met deze twee methoden gering. In het

vervolg wordt aIleen de stimulus synchrone middeling

t.o.v. de stimulus 82 beschouwd.

De gemiddelde CNV en de verdeling over de hemisfeer zijn

in fig 6.7 samengevat. Bij reactie met de hand (slechts

~~n experiment blijkt de late CNV-golf groter boven de

hemisfeer contralateraal aan de bewegings zijde. Dit is

in overeenstemming met de resultaten van Brunia (1980).

De centrale afleiding heeft steeds een grotere amplitude

dan de frontale en de parietale afleidingen.

Bij reactie met de voet is ipsilateraal aan de bewegings

zijde de late CNV-golf groter dan aan de contralaterale

zijde. Dit effect is vooral merkbaar in de centrale

afleiding bij reactie met de rechter voet (dominante
zijde). Brunia (1980) vindt steeds een grotere amplitude
boven de rechter hemisfeer.
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Proefpersoon nr 3 bleek als enige ook positieve CNV's

(CPV's) in het gemiddelde te hebben, bij reactie met de

rechtervoet. Dit is gesignaleerd m.b.v. een figuur als

6.20 dat ook voor deze proefpersoon is opgesteld. In fig.

6.7 komt deze positieve golf niet tot uiting: De CrN

zoals die hier bepaald is, is een autovermogen waarin

het teken niet tot uiting komt. In de figuur is ook de CNV

met het aangepaste teken gegeven. Bier blijkt dan ook weer

dat ipsilateraal een grotere late CKV-golf optreedt dan

contralateraal. In de resultaten van Brunia (1980) komt.

deze kennelijk unieke situatie niet naar voren, omdat

de resultaten van verschillende proefpersonen worden
gemiddeld.

Ret verloop van de bepaalde single trial eNV waarden

als functie van het trial nummer is voor een experiment

in fig. 6.21 gegeven. Opvallend is het voorkomen van negatieve

waarden, duidend op een CNVm tegengesteld aan CNV (een

positieve in plaats van een negatieve waarde).

Ret hier gepresenteerde onderzoek is toegepast op de

EEG signalen van dezelfde CNV-experimenten als Tuinenbreyer

(1980~ in zijn onderzoek betrokken heeft. Hij benaderde

de late C~N-golf (1 seconde voorafgaand aan 82) door

een rechte at + b en vond zowel positieve als negatieve
waarden voor de helling a. Ook voor de eindwaarde (ax1+b)

werden beide polariteiten gevonden. Eet het hier gepresen

teerde onderzoek worden t.a.v. de polariteit van de CI~!

voor de genoemde experimenten 0vereenkomstige resultaten

gevonden.

De CNV blijkt verder aan sterke variaties onderhevig.

De gemiddelde CNV is dus niet zo' n.eenduidig fenomeen

zoals met het gemiddelde dikwijls gesuggereerd wordt.

I1et de middeling wordt niet allen achtergrond ruis onder

drukt maar ook variatie in de CNV per trial.
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In de.traditionele signaal verwerking wordt m.b.v. een
middeling over een aantal trials met snelle reactie en

een aantal met trage reactie een omgekeerde evenredigheid

gevonden tussen reactietijd en amplitude van de late

CNV-golf.

We willen dit nu op single trial niveau verifieren en de

evenredigheid kwantificeren. Met de berekende CNV parameter

en de per trial bekende reactietijd kunnen we eenvoudig

aIle trials in de analyse betrekken. Wordt nu de variabiliteit

in de late CNV-golf verklaard met de reactietijden of zijn

er andere verschijnselen actief?

Om een inzicht te krijgen in de relatie tussen reactietijd

en cr~v stellen we voor iedere BEG afleiding een diagram
op waarin de verdeling van beide grootheden t.o.v. elkaar'

gegeven is. (fig. 6.8).

Eenzelfde diagr&~ is opgesteld voor de variabelen CNV en

RT -:It. (fig. 6 •9) •

In de figuren is voor de volledigheid ook nog (met de

onderbroken lijnen) aangegeven: gemiddelde reactietijd,

gemiddelde CNV, Cs en Ct.

Ret eerste wat opvalt is dat er geen een- eenduidige

relatie bestaat tussen reactietijd en late C}N~golf

op single trial niveau. Zowel voor de snelste als voor de

traagste trials bestaat er een grote spreiding van de

CNV rand de respectievelijke gemiddelden.

Bij verschillende experimenten lijkt de een duidigheid

tussen RT - 51 en CNV groter dan die tussen RT en CITV •m m m m ...........;;;m;;;..'_..,--
Er zijn dan meer trials met CNV ~ CNV ~n (RT - J\.. ) < RT -:1m m m ill m
evenals er meer trials zijn met CNV < CNV ~nm
(RTm -Il m) > (RTm -?l m). Om hier meer inzicht te verkrijgen
en algemeen de relatie tussen CHV en RT resp. RT - A te

onderzoeken bepalen we de korrelatie coefficienten f~1V,RT

en )' CNV , RT , •
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De resultaten hiervan ZlJn in fig. 6.10 en fig. 6.11
samengevat. Ook de factoren Cs en Ct zijn bepaald met

zowel RT als RT - Avoor de selectie van snelste en traagste
trials. Deze resultaten zijn in fig. 6.12 en fig. 6.13
weergegeven.
Bij het analyseren van de figuren vallen de volgende
punten op:

- De korrelatie factoren tussen de late CNV-golf en de
reactietijd zijn erg laag en vrijwel steeds negatief.
( fig. 6.10).
Er komen echter ook positieve korrelatie faktoren voor,
dus een evenredigheid tussen CNV en RT. i.p.v. een
omgekeerde evenredigheid.
Voor de centrale afleiding blijkt de korrelatie tussen
CNV en TIT overwegend op de linker hemisfeer het grootst
(voor voet reactie links zowel als rechts). Dit is in
overeenstemming met Brunia (1980 A,B).

De resultaten van proefpersoon nr.4, reactie rechter
voet moeten nog nader toegelicht worden. De CNV per
trial is bepaald t.a.v. het gemiddelde als model.
Dit model heeft echter een positieve late golf. Dit
houdt in dat de verwachte omgekeerde evenredigheid
tussen CNV en RT hier tot uiting komt in een positieve
korrelatie co~fficient (Een groter wordende negatieve
CT.\V wordt voorgesteld door een groter wordend negatief
getal, dat in de verwachte relatie moet overeenkomen
met een sneller wordende reactie of lage RT).

De korrelaties tussen ItT - A en de late CNV-golf (fig. 6.11)
zijn gering. Er is een opvallend verschil met de korrelatie
tussen CRV en RT (fig.6.10).
De korrelatie faktoren tussen de CT.iV en RT -A. zijn
voor de centrale afleiding overwegend ipsilateraal
groter d~n contralateraal voor reacties met de voet.
Dus de korrelaties tussen CNV en TIT - i\. vertonen
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fig. 6.12 CNV voor de 10 snelste resp. traagste t.o.v. CNV
(C s en Ct ) bepaald met RT
-=---- lpsilateraal - - -contralateraal
F = Frontaal C = Centraal P r Parietaal

de pijl wijst in de richting van de snelste trials:

i snelle trials met lagere CNV dan de trage
~ snelle trials met hogere CNV dan de trage
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2

1 proefpersoon NSTE 2

;1 ~lreactie met de hand Cs ~

Ct ~1 11
c.,

~l .1
0 0

F C P F C P

2 proefpersoon CVER 2 2

11 .1reactie met de voet Cs 11 ' 1
Cs

ilc.. -T c.
I

I I
0 0

F C P F C P

3 proefpersoon AAPP
2

11
reactie met de voet 2

"C.s IL ~

:1c..
~1

Ch "1,j.. I

0 0 ...
F C P . F C P

4- proefpersoon CVAN 2 2 I

reactie met de voet I

Cs
Cs

11 11 I
c..

~1 i1 .. c. ,+'1 ....
0 0

F C P F C P

5 proefpersoon FHOE ") 2L

reactie met de voet Cs fl Cs qc ~l ". . cf ....
71

..
I

0
F C P 0 F C P

fig. 6.13 CNV voor de tien snelste resp traagst trials t.o.v. CNV
(Cs en Ct) bepaald met RT - A
---ipsilateraal - - - contralateraal
de pijl wijst in de richting van de snelstetrials

i snelle trials met lagere CNV dan de trage
~ snelle trials met hogere CNV dan de trage
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lateraliteits verschillen die in de korrelatie tussen

CNV en RT(ook door Brunia (1980 A,B~ niet zijn gevonden.

l:1at betreft de front ale en parietale afleidingen

treden ook veranderingen op t.a.v. de lateraliteit

als RT -:l... i.p.v. RT wordt gebruikt in de analyse.m m m
Vanwege het geringe aantal experimenten is hierover

nog geen concrete uitspraak te doen.

De CNV verschillen die optreden bij middeling over

trials met snelle reactie en over trials met trage

reactie zijn niet eenduidig. (fig.6~2).Meestal hebben

de snelle trials gemiddeld een grotere late CNV-golf

dan de trage trials. Soms echter is de situatie omgekeerd:

De trage trials hebben gemiddeld een grotere CNV dan de

snelle trials.

In di t laatste geval is ·in fig .6.10 ook meestal een

positieve korrelatie te vinden tussen RT en crr!.
Verschillen tussen linker en rechter hemisfeer t.a.v.

de CNV verschillen voor snelle en trage trials (fig.6.6)

laten zich direct vertalen naar de lateraliteits verschillen

voor de korrelatie faktoren.

Voor fig. 6.12 ; 6.13kunnen daarom ook dezelfde opmerkingen
gemaakt worden als voor fig. 6.10 en 6.11

Door RT -lin relatie tot de CNV te bekijken in plaats

van de reactietijd RT worden de korrelatie faktoren

niet groter en het verband niet steeds eenduidiger.

Er blijkt echter weI dat met RT - A.. andere verschijnselen

beschreven worden dan met RT. Verwerking van een groter
aantal experimenten kan hier een nader inzicht in geven.

Per experiment van 5~ trials vallen steeds veel trials

weg (30c j) vanwege de selectie op EOG. Om een compleet

beeld te krijgen van de onderzochte verschijnselen

moeten deze trials ook in het onderzoek betrokken

worden. De relaties tussen C~~V, RT en it. zi,jn zo zwa...1(

dat de weggelaten trials hierop van invloed kunnen zijn.
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Verder geldt dat de reactietijden onnauwkeurig bepaald
zijn (meet eenheden van 10 msec). Een nauwkeurigere
meting van de reactietijden, samen met een hogere sample
frequentie voor de EEG signalen voor nauwkeurigere Jt )
kunnen een beter inzicht geven in de eerder bepaalde
relaties.
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7. CONCLUSIES

Wat betreft de signaal verwerkings techniek kunnen de
volgende conclusies getrokken worden:

De korrelatie procedure is voor de EEG signalen van
het CNV experiment bruikbaar voor signaal ruis verhoudingen
van de EP t.o.v. de achtergrond ruis groter dan 0.5

- De door Woody (1967) voorgestelde korrelatie.procedure
voor adaptieve model verbetering blijkt geen zin te
hebben voor signaal ruis verhoudingen groter dan 1.5
en kleiner dan 0.5
In het gebied 0.5 < SR <1.5 kan de adaptieve procedure
gebruikt worden. De uitgevoerde testen leidden tot
de conclusie dat met de adaptatie het model niet verbeterd,
maar aan de ruis wordt aangepast. Dit in overeensternming
met de resultaten van Wastell (1977).
Als initieel model in de korrelatie analyse blijkt
de stimulus synchroon gemiddeld EP geschikt te zijn.

- Bet gebruik van ~ priori kennis omtrent de globale ligging
van de EP moet worden gebruikt voor zo optimaal mogelijke
resultaten uit de korrelatie analyse.

Uit de resultaten van de analyse van CNV experimenten
kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

- De gemeten verschuivingen van de 2e EP t.o.v. het
stimulus synchrone gemiddelde zijn sYmmetrisch verdeeld.
Er komen ongeveer evenveel positieve als negatieve
verschuivingen voor. De standaard deviatie van -de
verde ling is 24 ~ 36 msec. De maximale waarde van de
verschuiving in positieve richting is steeds < 100 msec
en in veel gevallen zelfs < 60 msec.
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- De verdeling van de amplitude factoren is vlak. De
amplitude van de EP lijkt dus sterk te verieren.
(er moet nog onderzocht worden in welke mate de achter
grond ruis aan deze variabiliteit bijdraagt).
De vorm van de EP is vrij stabiel en wordt door het
stimulus synchrone gemiddelde goed weergegeven.
De contingente negatieve variatie blijkt per experiment
een grote spreiding te vertonen rond het gemiddelde.
Er treden ook positieve late golven op (20 % van het
totale aantal). (Ook hier moet nog onderzocht worden
in welke mate de achtergrond ruis de resultaten beinvloedt).

- De gemeten korrelatie koefficienten tussen de late
CNV-golf en de reactietijden zijn zo laag, dat er
weinig betekenis aan gehecht kan worden.
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8. AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK

- De drempel waarde AO waarmee de EP naar amplitude

geselecteerd wordt kan pas op een optimale waarde
worden ingesteld als de gegevens betreffende de amplitude
factoren van de EP per trial t.o.v. de gemiddelde EP

bekend zijn. Bet is dan mogelijk om fout kansen in de

detectie van de EP te verminderen. Er moet nog onderzoek

verricht worden naar de mogelijkheid om op theoretische

gronden, m.b.v. eigenschappen van de evoked response

en de achtergrond ruis tot een A priori schatting van

de werk karakteristieken QD = f(QO) te komen.
Steeger (1979) geeft hiervoor een methode. De toepasbaarheid

hiervan voor de signale~ van het eNV experiment moeten

nog o~derzocht worden.
De werk karlli{teristieken worden nu nog' met behulp van

de resultaten van de korrelatie analyse (A posteriori)

bepaald.

Als de werk karakteristieken bekend zijn kan een optimale

waarde AOpt voor AO worden afgeleid.

Voor AO ~ kan b.v. een waarde ge~omen worden waarvoorpv
geldt:

(8.1 )= 1

Dus een zodanig selectie ~iveau dat tot deze waarde

van AO,QD sneller toeneemt dan QO (zie fig. 8.1)

Verder moet als voorwaarde gehanteerd worden dat:

QO niet te hoog mag worden.

QD zo groot mogelijk moet zijn.
AO een fysiologisch aannemelijke waarde krijgt.
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/
/

QD = QO

1.0

'e functie QD(QO)

~ QO
o
o

QD

r

1.

fig. 8.1 Een keuze voor de optimale drempel

waarde.

Door Woody en Nahvi (1973) wordt de bepaling van de
optimale drempel waarde op een andere manier gedaan.

Zij maximaliseren de zogenaamde "value function" die in
(8.2) is gegeven.

v =
QD

QO + 1 - QD (8.2)

dus

en ~_Q_D • ~.....;;Q_O__ (QO + 1 - QD) - QD(~QO

~QD ~AO ,sAO

Aangezien QO(AO) een continue toenemende functie is

zal bQOj ~AO* 0 zijn en gaat (8.3) over in

=
QD

00 + 1 (8.4)
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Deze voorwaarde is in de werk karakteristieken aan te

geven (fig.8.2)

2.0

/

willekeurige functie
QD(QO)

1 + QO
')

1.0
--~

1.

QD

i

,,/
,/

,,/
,/

./

o

fig. 8.2 Optimale waarde voor AO volgens

Woody en Nahvi (1973), gelnterpreteerd
m.b.v. de werk karacteristieken.

Andere mogelijke bepalingen voor de keuze van een
optimale drempel waarde moeten onderzocht \'lorden.

- Bet blijkt dat bij een CSV experiment ongeveer 30%
van het aantal triala niet voor verwerking in aanmerking

komt vanwege EOG en EMG artefacten in het EEG. Om een

kompleet beeld te krijgen van de verschillende signaal

parameters zoals CNV, RT,}Len A moeten deze trials
m

ook in de ~~alyse hetrokken \'lorden. Er moet daarom
een onderzoek verricht worden naar de mogelijkheid

tot het ver\'lijderen van de EOG en EEG artefacten ui t

het :sEG.

"'Ioor een aaYltal CHV experimenten met voet reactie is

de relatie tussen late Cl!v-golf~reactietijden de

verscnuiving van de EP per trial t.o.v. de gemiddelde
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EP onderzocht. am een duidelijker beeld te krijgen

van de genoemde relaties is een onderzoek waarbij

meerdere CI'N-experimenten nader uitgewerkt worden

dringend gewenst.

am de relatie van de CNV met de reactietijd en de

verschuivingen nauwkeuriger te kunnen bepalen is het

aan te bevelenAnauwkeuriger te bepalen.
Hiertoe moet de sample frequentie f s groter worden.

Deze is momenteel steeds f s = 83.33 Hz.

Een waarde van fs~250 Hz lijkt geschikter. Tevens

moet dan de nauwkeurigheid waarmee de reactietijd bepaald

wordt vergroot wordt. Een nauwkeurigheid van 1 msec

is hiervoor tenminste vereist.

Er is op single trial niveau een para~eter bepaald
van de late CNV-golf. Om een inzicht te krijgen in het

verloop in de tijd (over de trials) van deze parameter

is het aan te bevelen een procedure te ontwerpen voor

het toetsen van dit verloop aan een verwachtingspatroon.

Er is hierbij te denken aan het fitten van een curve
volgens het verwachtte verloop door de voor aIle trials
gevonden CNV waarde.

Er moet een duidelijker beeld verkregen worden van het

verloop van verschillende EEG parameters over de verschillende

afleidingen op de hemisfeer.

Ret gebruik van een groter aantal electroden plaatsingen

valt hierbij te overwegen.

Ret is gebleken dat per experiment de evoked response

stabiel van vorm is. Over proefpersonen en experimenten

kan de vorm weI varieren. Er moet nog onderzoek verricht

worden naar de mate waarin de EP in vorm kan varieren.
Aansluitend kan dan bekeken worden in hoeverre een

universeel EP model in de korrelatie analyse gebruikt
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kan worden.
Hierbij mogen de resultaten van de analyse niet veranderen
t.o.v. het gebruik van per experiment gedefinieerd model.

- De gevonden parameters Am en CNVm kunnen in sterke mate
verstoord zijn door de invloeden van de achtergrond ruis.
Er moet nog nader onderzoek verricht worden naar de
betrouwbaarheid van de resultaten.
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SIGNAAL VERGARING EN PREPROCESSING.

In het CNV experiment worden 6 EEG afleidingen opgenomen,
waarbij de electroden geplaatst worden volgens het 10/~9

systeem. (zie fig. A.1)

neuS

A2

figuur A.1 Electroden plaatsing volgens het 10/20 systeem

De afleidingen zijn unipolair t.o.v. de verbonden oorlellen

A1-A2. Er worden Ag-AgCl electroden gebruikt.
De signalen worden na versterking m.b.v. een Beckmann

R611/702LS versterker (tijd constanten = 30 sec. f c = 30 Hz)
opgenomen op een analoge recorder (FM/HP - 3968A)
bandbreedte DC - 312Hz, demping 6 db/Okt bij een snelheid
van 15/16 inch/sec.
Op deze recorder worden naast de EEG signalen ook nog een

bipolaire afleiding van het verticale EOG
en een aantal stuurpulsen (o.a. indicatie

van begin en einde van trials en experiment) opgenomen.
Te sterke oogbewegingen, waarbij de top-top waarde van het

EOG in het lSI van een trial groter is dan 2~V belnvloeden
het EEG en worden als storend ervaren. De betreffende

trials worden in de verdere analyse niet meegenomen.
Een EEG segment beslaat een tijdsduur van 6 sec.; Zowel

voorafgaand als volgend op het lSI van 4 sec. wordt nog
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1 sec. van het EEG signaal meegenomen.

Aan het begin van ieder segment wordt een ijkpuls van

60pVtt gesuperponeerd op het EEG.

(Verdere gegevens omtrent de sturing van het experiment

zijn beschreven in het D-verslag van Mehlkop (1978).

De 7 kanalen, 6 x EEG, 1 x EOG, analoge signalen worden

met een 10 bits AD-convertor naar digitale signalen
geconverteerd, en in een file op mass-storage opgeslagen.

(per trial een file met 6 kanalen EEG en 1 kanaal EOG).
De conversie vindt plaats op een PDP 11/10 computer.

De EEG signalen liggen in de grootte orde van micro-volts

(meestal 50uV). Het spectrum is zodanig dat boven de 30 a 40 Hz
weinig vermogen meer aanwezig is. Het samplings tijd

interval is gekozen op Ts = 12 mS (f s = 83.33 Hz). Een
programeerbaar analoog anti-aliasing filter kan worden
voorgeschakeld.

Een EEG segment van 6 sec. bevat op deze manier 500
sampel-punten.
De signaal analyse vindt plaats op een VAX 11/780 computer.

De uitwisseling / overbrenging tussen PDP 11/110 en
VAX. 11/780 geschiedt met een mass storage.

Bij de VAX staat o.a. een Zeta-1453 plotter opgesteld,
waarmee grafische weergave van de verschillende signalen
mogelijk is.

De eerste preprocessing die wordt uitgevoerd is een amplitude
normalisatie (m.b.v. de ijkpuls) en een bepaling resp.
correctie van de z.g.n. baseline: Steeds wordt een gemiddeld

niveau over 0 tot 0.9 sec. voorafgaand aan de eerste
stimulus van elke trial als referentie genomen.
Deze baseline waarde wordt van elk sample in het EEG
segment afgetrokken.

Alvorens met de zo verkregen signalen korrelatie analyses
kunnen worden uitgevoerd moeten deze gefilterd worden.
Voor het onderdru~ken van laag frequent componenten
kiezen we een

sperband van 0 tot 0.5 Hz demping 40 dbg
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transitieband van 0.5 tot 2.5 Hz.
om zoveel mogelijk ruis te onderdrukken nemen we ook:

sperband·2 van 25 tot 41.667 Hz demping 40 db.
transitieband 2 van 20 tot 25 Hz.

Voor het ontwerpen van een dergelijk digitaal filter
bestaat een software pakket (Dautzenberg, 1980).
Hiermee wordt de imp. response voor een Finite Impulse
Response (FIR voor lineair fase verloop) filter volgens
de Chebeycheff approximatie gegenereerd.
De filter lengte mag maximaal 50 samples bedragen. Van
het gegenereerde filter zijn in fig. ~2 - a,b de overdrachts
functie H(uv) en de fase karakteristiek'f(CJ) gegeven.
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\.00 4.50 9.00 13.50 18.00 22.50 27.00 31.~0 36.00 40.50 45.00
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~ - a Amplitude karakteristiek van overdrachts functie
van het filter.
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filter. bd3

o•

:r:: a

~
a:::
a: 0,.

0,..
I

a•'0. 00 •• 50 9.00 I~. 50 18.00 22.50 27. 00 ~1. 50 ~e. 00 40.50 45. 00
F IN Hi: (LIN)

~ - b fase karakteristiek van de overdrachts functie
van het filter.

Fig. A~ pre-filter voor EEG signalen.(t.b.v. EP analyse)

Voor de analyse van de CNV-Iate golf worden de signalen
na normalisatie en correctie voor baseline met een laag
doorlaat filter verwerkt. AIle signaal componenten met
frequenties welke groter zijn dan die van het CNV worden
onderdrukt.

De impulse responsie van dit filter wordt met het genoemde
software pakket gegenereerd. Hier geldt de beperking dat

de filter lengte niet groter mag zijn dan ongeveer 150
sample intervallen. De in het filter programma maximaal
haalbare lengte van 128 wordt hier gebruikt.
De doorlaatband loopt van 0 tot 2 Hz

en de transitie b&~d van 4 tot 41.667 Hz
(de halve sample frequentie)
in de sperband is een demping van 65 db gerealiseerd.

De filter karakteristieken zijn in fig. A3 gegeven.
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fig. A3 prefilter voor EEG-signalen (t.b.v. CNV analyse).
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OVERZICHT VAN GEBRUIKTE STATISTISCHE EIGENSCHAPPEN.

Uitgaande van de stochastische, ergodische variabelen
x(k) met kans verdeling p(x)
y(k) met kans verdeling P(y)

en gemeenschappelijke kans verdeling
p(x,y)

kunnen de volgende eigenschappen worden aangegeven:

ensemble middelin

verwachting ("Expectency")

1e moment

ti "dsmiddelin

CD

E [x] = ~="CDX P(x) = mx

0:>

E [(x-mx)2J = ~_= (x-mx)2 P(x)

= variantieux
2

lim .1
K~ K

lim ~

K~ro K

t x(k)
k=O

Als mx = 0 (gecentreerde variabelen) dan is u x
2 gelijk

aan het gerniddelde vermogen van x.
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2 dimensionale centrale moment

E [(x-mx) (y-m y)] =

~ (m-mx)(y-my) p(x,y)
x,y=-co

= covariantie~11

Korrelatie coefficient-----------

is de genormeerde covariantie

Korrelatie functie

De kruiskorrelatie functie:

K

lim ~ ~xk-mx)(Y(k)-my)
K~ro K k:o

voor gecentreerde
variabelen x en y is
dit het kruisvermogen
tussen x en y

= fXY

(p

KXY (k1 , k1+ r ) = L.L x(k1)y (k1 +1 ) p(x,y)
x,y=-cP

+=K (t) lim 1 K x(k) y(k+t)xy .
K~co K ~O

Dit is het kruisvermogen tussen x en y als functie van
hun onderlinge verschuiving

De autokorrelatie functie:

1\cx(1') =t x(k1 ) x (k1+J[ ) P (x)
X=-o::>

er geldt IK (JI)!f K (0)
xx L xx

J(

lim L x(k) x (k+1)
l{:~c:o k=O



- 113 -

Covariantie functie

De kruiscovariantie functie

-m mx y

de autocovariantie:

co

C (y) = ~_(x(k1)-m )(x(k1+~) -mx) p(x)xx l x- co X '[

er geldt:

Genormeerde covariantie functie- - - - - - - - - - - - - - --

De genormeerde covariantie (= korrelatie factoryxy) tussen
x en y als functie van de onderlinge verschuiving

(JU
x Y

De korrelatie factor is onafhankelijk van amplitude
variaties in x of y maar weI afhankelijk van vorm verschillen.
De genormeerde covariantie is daarom geschikt als middel

voor patroon (vorm) herkenning.
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BIJLAGE C

OVERZICHT COMPUTERPROGRAMMATUUR

Voor het uitvoeren van de verschillende analyses wordt
voornamelijk gebruik gemaakt van de VAX 11/780 computer.
De programmatuur is geschreven in de taal FORTRAN 77
volgens de conventies zoals die gelden voor de verwerking
van EEG signalen en zoals deze bij de vakgroep Fysiologische
en Fysiologische Psychologie worden gebruikt.
Data vergaring is uitgevoerd op een PDP 11/10 computer.
Uitwisseling van data vond plaats via een mass storage
device RK07.
Een overzicht van de programmatuur is weergegeven in fig. C1.

1/ Er wordt voor aIle trials van een experiment samen
~~n stuurfile gemaakt waarin relevante gegevens voor
elke trial staan vermeld zoals:
- waarde van de base-line per trial.
- normalisatie factor (bepaald met de ijkpuls op het EEG

Deze gegevens worden in 2/gebruikt.
- reactietijden.
- weggelaten trials (RT) 4-00 msec, EOG'7 20 )J.V ,

~1G aanwezig). Deze gegevens worden bij iedere
verwerking van de trials gebruikt.

2/ De in 1/bepaalde waarde van baseline wordt per trial
van elke sample waarde afgetrokken. Met de normalisatie
factoren wordt voor iedere trial een amplitude normalisatie
uitgevoerd. De EEG trials die zo ontstaan zijn geschikt
voor verdere verwerking.

3/ Een middeling wordt uitgevoerd over aIle trials die
volgens gegevens in de stuurfile moeten worden geanalyseerd
(zie 1).
Hierbij.kan de stimulus (82) als synchronisatie worden
genomen, maar ook de EP (potentiaal synchrone middeling).
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De verschuivingen Amoeten dan al bekend zijn.
Ook kan een middeling over 10 trials worden uitgevoerd.
Dit kunnen zijn de 10 met:

- kortste reactietijd RT
langste reactietijd RT
kortste tijd RT A

- langste tijd RT ~

4/ Voor de toepassing van signaal analyse (5,6 en 7)
moeten de EEG signalen worden gefilterd.
Dit gebeurt standaard in de signaal verwerkings procedures.
De impuls responsie van de filters moeten echter vooraf
worden gegenereerd en op file gezet. (apparte filter
generatie procedure is aanwezig).

5/ De korrelatie is universeel. Er kan gebruik gemaakt
~orden van de RI of de enkelvoudige korrelatie procedure.
Model begrenzingen en zoekgebied kunnen naar keuze worden
ingesteld.

6/ Er is een procedure ontworpen voor de single trial
CNV analyse. Het definitie gebied van die CNV kan naar

keuze worden ingesteld. De single trial signalen
kunnen worden geanalyseerd met of zonder correctie
voor A.
De gemiddelde CNV over aIle (door de stuurfile aangegeven)
trials evenals de gemiddelde CNV over de 10 snelste
en traagste trials t.a.v. RT of RT -A worden bepaald.

7/ Voor de analyse van de adaptieve korrelatie procedure
(Woody's adaptieve filter) is een aparte procedure
beschikbaar. Hierin worden de testsignalen gegenereerd
en vervolgens geanalyseerd.
Model begrenzingen, zoekgebied en de definitie van
een gebied voor EEG achtergrond ruis zijn naar keuze
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in te stellen.

8/ Een programma voor het plotten van BEG signalen is
aanwezig.

9/ M.b.v. de in 6/ bepaalde gegevens kunnen diagrammen
worden geplot waarin de relatie tussen CNV - RT en

CNV - RT - it tot uiting komt.
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LIJ8T V.~~ VEEL GEBRUIKTE 8TI1BOLEN

~etectie kans waarbij fout in ~ is 0
Detectie kans waarbij de fout in A. is ,< + 1

De ensemble middeling van xm(k) (m.b.t. m) ~V)

Evoked Potential
Contingente Negatieve Variatie
Electro-Encefalo-Gram
Eerste en tweede stimulus in het CNV experiment
Signaal ruis verhouding
Trial nr
Totaal aantal trials
Sample nummer (discrete tijd)

~ignaal van het EEG segment voor trial nr m ~V)

w-V)

(;LV)

(P--V)

(,av2)

Cu-v2 )

(,uV)

Evoked Potential signaal (tijd reeks)
Signaal dat exact de EP voorstelt
Schatting voor een EP signaal

De CNV late golf voor trial nr m
De korrelatie functie tussen a en b
De verschuiving tussen twee signalen als onaf
hankelijke variabele. (aantal samples)
Verschuiving voor trial nr m (aantal samples)
Schatting voor ~m (aantal samples)
Amplitude factor voor trial nr m (uV)
Schatting voor Am ~V)

Korrelatie koefficient
standaard deviatie
Detectie drempel
Detectie kans
Vals alarm kans

EP
CNV
EEG
81, 82

SiR

k

xm(k)
Ym(k)

EP(k)
EP (k)
.... x
EP(k)

CNVm
Ka bet),
J(

m
[-'I

Itm
"-
il m
Am
Am
fj
0-

AO
QD
QO
QSO
QS1

xm(k)
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