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SAMENVATTING

Een interessant probleem in de mathematische statistiek is het

zogenaamde 'zero-crossing' probleem, hetgeen betrekking heeft

op de mathematisch-statistische beschrijving van kansdichtheids

functies van intervallen tussen de in een stochastisch signaal

aanwezige nuldoorgangen.

Voor een zeer beperkte klasse van stochastische signalen zijn

deze kansdichtheidsfuncties te geven in de vorm van impliciete

analytische uitdrukkingen, welke voor deze klasse van signalen

de werkelijke kansdichtheidsfuncties exact beschrijven.

In dit rapport wordt de berekening van eerdergenoemde kansdicht

heidsfuncties voor deze klasse van stochastische signalen be

sproken, waarna wordt nagegaan in hoeverre de theorie van toe

passing is op electroencephalogrammen welke worden geregistreerd

tijdens open hartchirurgie, teneinde de hersenfunctie van de

patient tijdens de operatie te kunnen bewaken. Daartoe wordt

een methode aangegeven, waarmee kan worden nagegaan of deze

electroencephalogrammen deel uitmaken van die klasse van stochas

tische signalen, waarvoor de kansdichtheidsfuncties exact te

beschrijven zijn.

In een appendix wordt een overzicht gegeven van verscheidene

benaderingen van het 'zero-crossing' probleem, welke in de

literatuur te vinden zijn.



MATHEMATICAL-STATISTICAL DESCRIPTION OF PROBABILITY DENSITY

FUNCTIONS OF INTERVALS BETWEEN ZERO-CROSSINGS IN ELECTRO

ENCEPHALOGRAMS

SUMMARY

An interesting problem in mathematical statistics is the so-called

zero-crossing problem, which is concerned with the mathematical

statistical description of probability density functions of dis

tances between zero-crossings of random signals.

For a very small class of random signals these density functions

can be given as implicit analytical expressions, which give an

exact description of the true density functions for this class

of signals.

In this report a review will be given of the derivation of the

before-mentioned density functions for this class of random

signals, after which will be investigated how far the theory can

be used for electroencephalograms which are registrated during open

heart surgery for monitoring the celebral function of the patient

during surgery. For this purpose a method is given by which one

is able to conclude whether these electroencephalograms belong

to the class of random signals for which the mathematical des

cription of the probability density functions is exact.

In an appendix a review is given of different approaches of the

zero-crossing problem, as one can find them in the literature.
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I. INLEIDING

Waar het gaat om de analyse van signalen, maakt men veelal onderscheid

tussen deterministische en niet-deterministische signalen. Onder een

signaal wordt verstaan een tijdsafhankelijk fysisch verschijnsel, dat

kan worden voorgesteld als een functie van de tijd.

Tot de deterministische signalen behoren die tijdsfuncties, die door

een mathematische uitdrukking voor elke waarde van t zijn bepaald.

Voor niet-deterministische signalen daarentegen is het (practisch)

niet mogelijk een uitdrukking te vinden die de waarde op elk tijdstip

geeft. Mogelijk is er slechts a priori een zekere kans, dat het signaal

op een bepaalde tijd een bepaalde grootte zal hebben. In deze laatste

klasse van signalen nemen de stochastische signalen een belangrijke

plaats in. Voor deze signalen bestaat er een statistisch verband tus

sen de waarden van het signaal op successieve tijdstippen.

Ten aanzien van de beschrijving van stochastische signalen maakt men

onderscheid tussen een karakterisering in het "tijd-domein" respec

tievelijk het "frequentie-domein".

In het "tijd-domein" worden stochastische signalen vaak beschreven met

behulp van correlatiefuncties. Zo geeft bijvoorbeeld de autocorrelatie

functie aan hoe 'snel' het signaal fluctueert.

Een karakterisering van stochastische signalen in het "frequentie

dome in" wordt gevonden in het vermogensspectrum. Beide beschrijvings

wijzen zijn volkomen gelijkwaardig en hun onderlinge samenhang wordt

gegeven door de Wiener-Khintchin-relaties.

Een andere benaderingswijze voor de beschrijving van stochastische sig

nalen in het "tijd-domein" leidt tot kansdichtheidsfuncties, gedefini

eerd door de tijdstippen waarop het signaal het nulniveau passeert

(nuldoorgangen, 'zero-crossings'). In de literatuur wordt de bepaling

van deze kansdichtheidsfuncties uit de statistische eigenschappen van

het signaal, tezamen met alle daaraan verwante problemen, vaak samen

gevat onder de naam 'zero-crossing problem'.

In de Groep Fysiologische Signaalverwerking van het Medisch Fysisch

Instituut TNO bestond belangstelling voor een aantal theoretische

aspecten van laatstgenoemde analysemethode, welke belangstelling voor

namelijk voortvloeide uit het feit dat in het St. Antonius Ziekenhuis

in Utrecht een patientbewakingssysteem is gerealiseerd (zie hfdst.2),
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waarmee tijdens open hartchirurgie de hersenfunctie van de patient

wordt gecontroleerd op basis van de detectie van nuldoorgangen in

het electroencephalogram (EEG). Daarbij deed zich de vraag voor in

hoeverre de theorie met betrekking tot de nuldoorgangen van stochas

tische signalen betrokken kan worden op het electroencephalogram

tijdens open hartchirurgie.

In deze studie zal, na een aantal beschouwingen over de theorie van

nuldoorgangen van stochastische signalen, de toepasbaarheid ervan

op electroencephalogrammen worden nagegaan.
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2. PATIENTBEWAKING TIJDENS OPEN HARTCHIRURGIE.

2.1. Probleemstelling

Bij gecompliceerde operaties maakt men gebruik van geavanceerde

apparatuur voor het controleren en eventueel bijsturen van de toe

stand van de patient gedurende de ingreep. Dit is ook het geval

bij open hartchirurgie, die in Nederland wordt uitgevoerd bij ca.

1500 patienten per jaar (onder meer aangeboren afwijkingen, klep

gebreken, obstuctieve coronair sclerose). Bij deze vorm van hart

chirurgie worden de pompwerking van het hart en de longfunctie

tijdelijk overgenomen door een hart-longmachine. Behalve de kunst

matige perfusie (bloedcirculatie) worden narcosemiddelen aan de

patient toegediend, de bloedchemie extern geregeld en de lichaams

temperatuur verlaagd. Door de temperatuurverlaging wordt door ver

minderd metabolisme de zuurstofbehoefte van vitale lichaamsorganen

(hersenen, lever, nieren etc.) kleiner.

De hersenfunctie is uiterst gevoelig voor storingen in de zuurstof

voorziening. Als vuistregel neemt men aan dat bij normale lichaams

temperatuur maximaal 3 minuten zuurstofgebrek nog geen blijvende

hersenbeschadiging veroorzaakt. Daarom is het zinvol om tijdens

open hartchirurgie het functioneren van de hersenen continu te con

troleren, met als doel storingen in de celebrale bloedcirculatie en

in de zuurstofvoorziening te signaleren en door tijdig ingrijpen

hersenletsel te voorkomen. Temperatuurverlaging heeft als gunstige

uitwerking dat de tijd van 3 minuten wordt verlengd.

Daar gebleken is dat de kunstmatig gehandhaafde bloeddruk, samen

stelling van het bloed, temperatuur en vooral ook anesthetica een

specifieke invloed hebben op het electroencephalogram (EEG), kan

getracht worden verwachte en onverwachte veranderingen in het EEG

op te sporen. Het is immers niet zeker of de hiervoor genoemde,

opgedrukte grootheden geheel'ten goede'komen aan de hersenen.

Het EEG is daarom het controlemiddel bij uitstek voor de beoordeling

van de celebrale toestand van de patient tijdens de ingreep (zie

[1], [2] en [3]).
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2.2. Het EEG tijdens open hartchirurgie

Het EEG is een fluctuerend signaal met een frequentie-inhoud,

liggend tussen 0 en ongeveer 60 Hz. In elk EEG zijn korter of

langer durende perioden te onderkennen, waarin een frequentie

dominant is. Men spreekt wel van een bepaald ritme in het EEG.

De amplitude van het EEG-signaal is ruwweg omgekeerd evenredig

met de dominante frequentie.

Voor bewakingsdoeleinden wordt van het EEG de laagfrequent

inhoud bekeken (0.5 tot 30 Hz). De veranderingen die in het EEG

optreden onder invloed van de verschillende handelingen tijdens

open hartchirurgie zijn te verdelen in snelle en langzame veran

deringen. De snelle veranderingen -in de orde van seconden- zijn

gemakkelijk waar te nemen in het continu op papier uitgeschreven

EEG. De langzame veranderingen -in de orde van minuten-, die

zeer geleidelijk ontstaan en een 'trend' in de toestand van de

patient aangeven, zijn nauwelijks of geheel niet waar te nemen

in het continu uitgeschreven EEG, zeker waar het gaat om het ob

serveren en interpreteren tijdens een 4-6 uur durende operatie.

Om de grote hoeveelheid EEG-informatie te comprimeren tot een

overzichtelijk beeld, waarin het verloop van de langzame veran

deringen te volgen is, is een vorm van data-reductie gewenst.

Hierbij moet men rekening houden met het feit dat uit de klini

sche practijk is gebleken dat voornamelijk veranderingen in fre

quentie-inhoud van betekenis zijn, naast veranderingen in EEG

amplitude.

2.3. Informatieverwerking

Naast een continue registratie van het electroencephalogram wordt

voor het vastleggen van de 'trend' in het EEG gebruik gemaakt van

electronische voorbewerkingsapparatuur en een digitale computer.

Hiermee worden twee afleidingen van het EEG (van linker- en rech

terhersenhelft) verwerkt.

Er is bij dit bewakingssysteem gekozen voor de analyse op basis

van de nUldoorgangen in het electroencephalogram, omdat:

1. deze methode reeds jarenlang wordt toegepast bij de beoordeling

van electroencephalogrammen om een indruk te krijgen van de in

net signaal aanwezige "golfduren".
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2. de methode van nuldoorgangdetectie een simpele signaalverwer

kingsmethode is, die weinig rekentijd en geheugenruimte van de

computer vergt en daardoor met betrekkelijk eenvoudige middelen

te realiseren is.

De data-reductie van het EEG bestaat uit het meten van ll go1fdurenll

gedurende opeenvolgende tijdsintervallen van 60 seconden. De llgolf

durenll worden bepaald door detectie van doorgangen met hellingen

met positief teken door het nulniveau van het EEG-signaal (fig. 2.1a).

Deze ll go lfduur ll -informatie kan voor elke minuut worden weergegeven

in een ll go lfduur ll -histogram (fig. 2.Th).

Daar men echter meer is geinteresseerd in de in het EEG aanwezige

frequenties, wordt de ll go lfduur ll -informatie voor elke minuut omge

rekend naar llfrequentie"-waarden en als histogram uitgeschreven op

papier (fig. 2.1c)~ evenals een gemiddelde amplitude. Deze laatste

histogrammen zullen in het vervolg nuldoorganghistogrammen genoemd

worden.

EEG

t
o+-----\--I---+--+----+--I~+-+--+--+---t---'\""

T=

n(f)

f

f=l/T ..
Fig. 2.1. a. nuldoorgangen met positieve helling

b. ll go lfduur ll -histogram
c. nuldoorganghistogram.

Een en ander is gerealiseerd in een bewakingssysteem, waarvan Fig.2.2.

het blokschema weergeeft en dat wordt toegepast in de dagelijkse rou

tine in het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht.
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EEG-
Teletypelaborante

PDP-8

Patient Electroence- Nuldoorgang- compu-
phalograaf detector ter

Arts X-Y
recorder

fig. 2.2. Blokschema van het patientbewakingssysteem.

Door de histogrammen van opeenvolgende minuten vlak boven elkaar te

schrijven, vallen veranderingen in de loop van de tijd duidelijk op,

zodat men een 'trend' in de toestand van de patient kan waarnemen

over langere tijdsduur (fig. 2.3.).

De presentatie van de histogrammen betreffende de hersenfunctie

van de linker- en rechterhersenhelft maakt het mogelijk deze met

elkaar te vergelijken, teneinde het ontstaan van een asymmetrie

te ontdekken.

Daar voor een juiste beoordeling van het EEG door de arts gegevens

als bloeddruk, temperatuur en dergelijke nodig zijn, worden deze

elke 6 minuten ingetikt op een teletype. De interpretatie van de

resultaten wordt volledig aan de arts overgelaten.

De aan elk van de in figuur 2.3. gepresenteerde nuldoorgang-histo

grammen ten grondslag liggende "golfduur"-informatie, weergegeven

in een "golfduur"-histogram, kan worden opgevat als de verdelings

dichtheid van de tijdsduren (intervallen) tussen opeenvolgende

nuldoorgangen met hellingen met positief teken in het betreffende

EEG-signaal van 60 seconden. Door het EEG op te vatten als een

stochastisch signaal met zekere statistische eigenschappen, kan

men deze verdeling mathematisch beschrijven.
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Zero crossing histograms of pOsec EEG epochs
Pallenl 1 Patient 2

a: Zero-crossing histograms.

10 ..\0 u·
~-'---- --'------_. "----- ---------~---------- -- -- -- -- _.

1sec.
l---->

F4-02

b: 20 seconds of a stripchart
At 9.50 hrs. perfusion was
stopped; at 10.10 the body

EEG-recording of patient 1 in fig. a.
started and at 10.04 respiration was

o
temperature was lowered to 20 C.

F3-01

F4-02

c: 20 seconds of a stripchart EEG-recording of "patient 1o -
At 10,20 hrs the body was rewarmed to 30 C; at 10.34o 0
began to 30 C. At 10.48 the body temperature was 36

in fig. a.
rewarming
C.

Fig. '2.3. Zero crossing histogpamrnen van 60 sec. EEG - epochs
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3. MATHEMATISCH-STATISTISCHE ANALYSE VAN DE NULDOORGANGEN IN EEN

STOCHASTISCH PROCES.

3.1. Probleemstelling

Op velerlei terrein, zoals bijvoorbeeld In de statistische mechanica,

meet- en regeltechniek, oceanografie en de telecommunicatie, treedt

vaak het volgende probleem op:

Zij gegeven een stochastische tijdsfunctie, b.v. een ruisspanning

x(t) met gemiddelde waarde nul. De tijdstippen waarop x(t) een ni

veau a overschrijdt of onderschrijdt, worden niveaudoorgangen (le

vel-crossings) genoemd (Fig. 3.1.). In het speciale geval waarin

a = 0 spreekt men van nuldoorgangen (zero-crossings, axis-crossings)

(Fig. 3. 2.) [4], [5].

x( t)

t

OH"------lr----+---+-----1--

Fig. 3.1. Niveaudoorgangen
van x(t)

xC t)

I

Fig. 3.2. Nuldoorgangen
van x( t)

In het laatste geval kan men in het algemeen vragen naar de verde

lingsdichtheidsfunctie p (T) van de totaaltijd tussen (n+2) opeen
n

volgende nuldoorgangen van x(t). Dan is p (T)dT de kans dat (n+1)
n

opeenvolgende intervallen tezamen een lengte tussen T en T+dT zullen

hebben.

Voor deze studie zijn echter vooral van belang p CT), de verdelings-
o

dichtheidsfunctie van intervallen tussen twee opeenvolgende nuldoor-

schrijdingen en meer speciaal P1(T), de verdelingsdichtheidsfunctie

van de totaaltijd T tussen 3 opeenvolgende nuldoorgangen.
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Daar gesteld is dat het gemiddelde van x(t) nul is, is het bij deze

beschouwingen niet van belang of het ruissignaal x(t) tussen twee

opeenvolgende nuldoorgangen het nulniveau over- of onderschrijdt.

Onderstaande 2 eenvoudige voorbeelden dienen ter verduidelijking

van het probleem:

Dit is een signaal x(t) met amplitude +1 of -1 en periode 2T

(fig. 3.3a). Aangezien aIle intervallen tussen opeenvolgende nul

doorgangen de lengte T=T hebben, wordt de kansdichtheidsfunctie

poeT) gegeven door een delta-functie, namelijk

3.1.1.

Op overeenkomstige wijze is direct in te zien dat de totaaltijd

tussen 3 opeenvolgende nuldoorgangen steeds de lengte 2T heeft,

zodat de kansdichtheidsfunctie P1(T) wordt gegeven door

3.1.2.

Deze kansdichtheidsfuncties zijn grafisch weergegeven in de

figuren 3.3b en 3.3c.

+1
x( t)

t
o

-1

i

8
0 ~ ?T 3T ~T 5T .-:L-

i
2 o T 2T -.:r-

Fig. 3.3 a. periodieke blokgolf
b. de kansdichtheidsfunctie p (T)

o
c. de kansdichtheidsfunctie P1(T).

2. Binaire ruis

De amplitude van het signaal x(t) kan nu twee mogelijke waarden

aannemen, namelijk +1 of -1. Het signaal kan slechts op bepaalde
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tijdstippen overspringen van de ene waarde op de andere; deze

tijdstippen liggen op gelijke intervallen van T tijdseenheden.

De kans dat op elk van de mogelijke overgangstijdstippen een

daadwerkelijke verandering optreedt is gelijk aan ~.

Op deze wijze ontstaat het onregelmatig rechthoekig golfpa

troon, dat in fig. 3.4a is weergegeven.

Ter bepaling van p (,) kan worden opgemerkt, dat de lengten van
o

de intervallen tussen opeenvolgende nUldoorgangen veelvouden

van T zijn. De kans dat een interval de lengte (n+l)T heeft is

de helft van de kans dat het interval nT lang is, met andere

woorden:

3.1.3.

Op grond van soortgelijke overwegingen vindt men:

3.1. 4.

In Fig. 3.4b en c zijn deze beide functies grafisch voorgesteld.

x(t)

t

+1 ~

n
0 2T 4'1' IbT '8T lOT t

~

1 C0

T 2T 3T 4T 0 T T 4,-
Fig. 3.4. a. binaire ruis

b. de kansdichtheidsfunctie p (,)
c. de kansdichtheidsfunctie p~ (,)

Voor de besproken voorbeelden kan men de kansdichtheidsfuncties

poe,) en Pl(') eenvoudig beredeneren op grond van het determinis

tisch karakter (voorbeeld 1), of de eenvoudige stochastiek (voor

beeld 2) van het signaal x(t).
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Daar men echter het tijdsverloop van een willekeurige stochastische

tijdsfunctie x(t) niet door middel van een analytische functie kan

beschrijven, zal x(t) door andere beschrijvingswijzen gekenmerkt

moeten worden. Daarvoor komen in aanmerking de spectrale vermogens

dichtheid W(f) en de autocorrelatiefunctie ~(T).

Ook de verdelingsdichtheid van de amplitude van x(t) kan dienen om

het signaal statistisch te beschrijven.

Het doel van dit hoofdstuk is om de kansdichtheidsfuncties p (T) en
o

P1(T) af te leiden uit de statistische eigenschappen van het signaal.

3.2. Signaalrepresentatie

Een tijdsfunctie x(t), gegenereerd door een stochastisch proces, is

een element van een ensemble van mogelijke tijdsfuncties die door

het proces kunnen worden voortgebracht. In de rest van dit hoofdstuk

zal veelvuldig worden uitgegaan van een stationair normaal verdeeld

proces met gemiddelde nul.

Definitie: Een proces u(t) is een stationair normaal verdeeld proces

dan en slechts dan, als

1) voor t
1

<t
2

< <t
n

' de n-dimensionale verdeling van

u(t
1

), u(t
2

), , u(t
n

) een n-dimensionale normale

verde ling is en

2) de verde ling ongewijzigd blijft bij een verschuiving

van de tijd-as.

Een realisatie x(t) van een dergelijk stationair normaal verdeeld

proces met gemiddelde nul kan worden gerepresenteerd door de vorm

x( t) =
N
~ (a cosw t + b sinw t)

n=l n n n n
3.2.1.

[5], waarin a en b onafhankelijke normaal verdeelde stochastische
n n

variabelen zijn met gemiddelde nul.

De n-dimensiona1e kansdichtheidsfunctie van de tijdsfunctie x(t) kan

in dat geval worden voorgesteld door (zie [6]):

n

(21T ) 2 IMI-~ T -1exp[ -h M ~] 3.2.2.

- x. = x(t.), i=1,2, .... ,n
1 1

T
- x = (x, ,x2 ' ,x ) is de getransponeerde van de vector x

~ _ n
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- M is een (nxn) matrix (variantie-covariantie matrix) met elemen

ten ~ .. welke worden gegeven door:
lJ

~ .. = E [x(t.)x(t.)] =: cP (t.,t.)
lJ l J xx l J

- IMI = de determinant van de matrix M.

De exponent in de uitdrukking 3.2.2. voor de kansdichtheidsfunctie

kan worden uitgeschreven in de vorm

x .. x.
l J

3.2.3.

M.. is de onderdeterminant van het element ~ .. in de matrix M.
lJ lJ

In het stationaire geval is aIleen de waarde T=t.-t. van belang,
J l

waaruit voIgt dat de statistische eigenschappen van stationaire nor-

maal verdeelde signalen volledig zijn bepaald door de autocorrelatie

functie. Deze laatste kan op grond van stationariteit berekend wor

den uit een tijdgemiddelde over het ensemble-element.

CP.,. - cP (T), xx

T
:= lim i J x(t)x(t+T)dt = x(t).X(t+T)t

T-+<x> 0

3.2.4.

Een volkomen gelijkwaardige beschrijving van het signaal vinden we in

het vermogensspectrum W(f) van x(t) via de Wiener-Khintchin-relaties

[7] :

00

\

W(f) =0040 ~ 0T oC05 2.fT dT

CPT = J W(f).cos 2TIfT df
o

3.2.5.

Die signalen, welke behoren tot de klasse van stationaire normaal

verdeelde signalen, zullen een grote rol spelen bij de berekeningen

van de kansdichtheidsfuncties poeT) en P1(T).

3.3. Het gemiddeld aantal nuldoorgangen per tijdseenheid.

Vaak is het gebruikelijk om in die gevallen, waarin de kansdichtheids

functies zelf moeilijk te berekenen zijn, moment en te bepalen om de

verdeling te karakteriseren. Een van de meest simpele resultaten die

met betrekking tot het zogenaamde 'zero-crossing problem' bekend zijn,

is het gemiddeld aantal nuldoorgangen per tijdseenheid van een tijds-
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functie x(t). Dit aantal wordt gegeven door de reciproke waarde van

de gemiddelde afstand tussen opeenvolgende nuldoorgangen:

00

W 1 = T = J Tp (T)dT
000

3.3.1.

Zij x(t) een realisatie van een stationair stochastisch proces met

gemiddelde nul. De afgeleide van x(t) zal worden beschreven door

(t) = dx( t)
y dt 3.3.2.

Zij p(x,y) de samengestelde kansdichtheidsfunctie van x(t) en yet),

dan is:

p (x ,y )dxdy = P [x<x( t )~x+dx ;y<y( t ):sy+dy] voor alle t. 3.3.3.

Voor een willekeurig interval (t~ t+dt) wordt verondersteld dat dt

zo klein is, dat x(t) in dit interval als lineair mag worden be

schouwd.

Als men aanneemt dat de kans op meer dan een nuldoorgang in een

willekeurig interval ter lengte dt verwaarloosbaar klein is~ dan

wordt het gemiddeld aantal nuldoorgangen per tijdsinterval dt ge

geven door de kans op een nuldoorgang in het interval dt.

In Fig. 3.5 is een positieve nuldoorgang van x(t) weergegeven.

nul
niveau

x
y = - dt

1

t+dt

Fig. 3.5. Posltieve nuldoorgang van x(t) in (t,t+dt)
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Uit deze figuur blijkt:

t < t+dt 1 < t+dt

of t < t-x/y < t+dt

of 0 < -x < ydt

d.w.z. -ydt < x < 0, want y>O. 3.3.4.

De kans op een positieve nuldoorgang in het interval (t,t+dt)

wordt nu gegeven door

00 0 00

p(+)dt = £dy J p(x,y)dx ~ dt J yp(O,y)dy~
-ydt 0

omdat x nagenoeg nul is voor voldoend kleine dt.

Op overeenkomstige wijze kan men uit fig.3.6. afleiden:

t < t+dt
1

< t+dt

of t < t-x/y < t+dt

of 0 < x < -ydt

d.w.z. 0 < x < -ydt, want y<O.

3.3.5.

3.3.6.

nul
niveau

y =

It+dt
I
I
I

x( t)

Fig. 3.6. Negatieve nuldoorgang van x(t) in (t,t+dt)

De kans op een negatieve nuldoorgang in het interval (t,t+dt) is dan:

o -ydt
p(-)dt = J dy J p(x,y)dx ~

-00 0

o
-dt J yp(O,y)dy.

-00

3.3.7.
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Daar de kans op een nuldoorgang in het interval (t,t+dt) gelijk is aan

de kans op een positieve nuldoorgang in dit interval, vermeerderd met

de kans op een negatieve nuldoorgang in hetzelfde interval, vindt men:

00

N . dt = dt f ly!p(O,y)dy 3.3.8.
0

-00

Door integratie van bovenstaande uitdrukking over een interval van 1

seconde, vindt men het gemiddeld aantal nuldoorgangen per seconde, na

melijk:

1 00

No = fdtf lylp(O,y)dy° -00

3.3.9.

Men dient zich te realiseren dat de toepassing van bovenstaande uit

drukking niet beperkt is tot normaal verdeelde signalen. Heeft men

echter te maken met een stationair normaal verdeeld signaal, dan wordt

de samengestelde kansdichtheidsfunctie van x(t) en yet) gegeven door:

_1
[-¢ ¢ "] 2 2 2

p(x,y) = ~n 0 exp [;; +~]
o 0

Substitutie van 3.3.8. in 3.3.7. levert na integratie op:

3.3.10.

3.3.11.

Men kan Nook uitdrukken in termen van het vermogensspectrum W(f), im
o

mers
00 00

¢T = f W(f) cos 2nfTdT ~ ¢ = f W(f)df
0

0 0

00 00

¢" =-4TI 2Jf2W(f) cos 2nfTdf ~ ¢" =-4n
2
ff 2W(f)df

T 0
0 0

dus:
00 1

No = 2[!:2
W
(fJdf ]2

fW(f)df
o

3.3.12.
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3.4. De verdeling van de nuldoorgangen

Reeds geruime tijd hebben verscheidene onderzoekers zich beziggehouden

met de beschrijving van de verdelingsdichtheidsfunctie van opeenvol

gende nuldoorgangen op grond van de statistische eigenschappen van

de signalen.

De eerste resultaten van RICE [5] geven een indruk van het gedrag van

de kansdichtheidsfunctie p (,) voor kleine afstand tussen opeenvolgen-
o

de nuldoorgangen en zijn later door anderen bevestigd en/of gebruikt

om daaruit de kansdichtheidsfunctie p (,) af te leiden [8] t/m [27].
o

Zij gegeven een stochastisch signaal x(t) met gemiddelde nul(Fig.3.7)

Zoals reeds in paragraaf 3.3. is aangetoond, wordt de kans dat het

signaal x(t) het nulniveau doorsnijdt met helling (y) met positief

teken (positieve nuldoorgang) in een interval (t1,t1+dt 1 ) gegeven

door:
00

P(+) = dt 1 f Y p(o,y)dy
o

3.4.1.

x(t)

I

O-l---------lc-------r---~---.-------T---:
t

Fig. 3.7. - Stochastisch signaal x(t) met gemiddelde nul.

- Het signaal doorsnijdt het nulniveau met helling

(y) met positief teken in het interval (t1,t1+dt1 ).
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3.4.2.
o

P(-) =dt 1J yp(o,y)dy

Evenzo geldt voor de kans dat x(t) het nulniveau doorsnijdt met

helling met negatief teken (negatieve nuldoorgang) in een interval

(tl't 1+dt 1 ):

-00

Op overeenkomstige wijze kan worden aangetoond, dat de kans dat

x(t) door nul gaat met positieve helling in het interval(t 1 ,t 1+dt 1 )

en daarna door nul gaat met negatieve helling in het interval

(t1+T, t 1+ T+dT),wordt voorgesteld door de samengestelde uitdruk

Kingen 3.4.1. en 3.4.2., namelijk:

00 0

P(+,-) = -dt 1dT J dY1 J dY2·Y1Y2 P(O'Y1,O'Y2;T)
o -00

3.4.3.

In deze uitdrukking is P(x1 ,y1 ,x
2

,Y2 ;T) de samengestelde kansdicht

heidsfunctie voor de 4 variabelen:

3.4.4.

dx( t) I
Y1 = dt t=t

1

De kans dat, gegeven dat x(t) ten tijde t 1 het nulniveau met posi

tieve helling doorsnijdt, in het interval (t 1+T, t 1+T+dT) het nul

niveau wordt doorsneden met negatieve helling is (zie 3.4.1. en 3.4.3):

g( T)dT = P(+,-)
P(+)

3.4.5.

De functie g(T) bevat naast de verdeling van de afstand T tussen 2

opeenvolgende nuldoorgangen (gekenmerkt door p (T» ook de verdelin
o

gen van T2 , T4 , etc. (zie Fig. 3.8.), welke worden gekenmerkt door

de kansdichtheidsfuncties P2(T), P4(T) etc.

Vrij eenvoudig is in te zien dat tussen g(T) en de respectievelijke

kansdichtheidsfuncties p (T), n = 0,1,2, .... , de volgende relatie
n

bestaat:
00

g(T) = L P2n(T)
n=o

3.4.6.

Op soortgelijke wijze wordt de kans dat het signaal x(t) het nulni

veau doorsnijdt met positieve helling in. het intel'val (t
1
,t

1
+dt

1
) en

daarna het nulniveau opnieuw doorsnijdt met positieve helling in
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x(t)

1

ot---t------'l:------+---+---+--------\---

Fig. 3.8. De tijd T tussen een positieve en daarop

volgende negatieve nuldoorgangen.

00 00

P(+,+) = +dtldT IdYl I dY2'YlY2P(o'Yl,o'Y2;T)
o 0

3.4.7.

Wanneer gegeven is dat x(t) ten tijde t l het nulniveau doorsnijdt

met positieve helling, geldt voor de kans dat x(t) het nulniveau

doorsnijdt met positieve helling in het interval (tl+T,tl+T+dT)

dan ook:

= P(+,+)
p(+) . 3.4.8.

De functie f(T) bevat naast de verdeling van Tl -gekenmerkt door

Pl(T)- (zie fig.3.9.) ook de verdelingen van T3 , TS etc., welke

worden gekenmerkt door de kansdichtheidsfuncties P3(T), PS(T) etc ..

Hieruit volgt, dat tussen f(T) en de respectievelijke kansdichtheids

functies P (T), n=O,1,2, ..... , de relatie 3.4.9. bestaat.
n

3.4.9.
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x(t)

r

O+-----.tl-:-------'I------......----+----.......-----\---+---

Fig. 3.9. - De tijd tussen een positieve nuldoorgang
en de daaropvolgende positieve nUldoorgangen.

Eveneens is van belang de kans dat het signaal x(t) het nulniveau

doorschrijdt met positieve helling in het interval (t
1
,t1+dt

1
) en

daarna het nulniveau doorsnijdt met willekeurige helling in het

interval (t 1+T, t 1+T+dT). Daarvoor geldt:

00 00

P(+,o) = -dt 1dT ! dY 1 !dY2 Y1Y2P(0,y1 ,0,Y2 ;T)
o -00

3.4.10.

Dit is de som van de uitdrukkingen 3.4.3. en 3.4.7.

Ui~ 3.4.10. en 3.4.1. voIgt dat de kans dat x(t) het nulniveau

doorsnijdt in het interval (t1+T,t
1

+T+dT), wanneer gegeven is dat

x(t) door nul gaat met positieve helling ten tijde t 1 , wordt gegeven

door:
= P(+,O)

P(+)
3.4.11.

Eenvoudig is in te zien dat relatie 3.4.12 geldig is

h( T) =
00

I: P (-r)
nn=o

3.4.12.

De functies f, g en h (3.4.5.,3.4.8. en 3.4.11.) kunnen analytisch

worden ui tgewer'kt als de samengestelde kansdichtheidsfunctie

P(x1 ,y1 ,x2 ,Y2 ;T) bekend is.
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Indien men uitgaat van een signaal als gedefinieerd in par.3.2.,

dan is de kansdichtheidsfunctie P(x1 'Y1,x2 'Y2;T) volgens het cen

trale limiet-theorema een vierdimensionale verde ling van de stochas

tische variabelen xl' Y1 , x2 en Y2 . Een vierdimensionale normale

verde ling van de stochastische variabelen zl' z2' z3 en z4 heeft

de verdelingsfunctie:

3.4.13.

Hierin is 1M] de determinant van de matrix M van de tweede momenten

~ .. = z.z. en M.. de bij ~ .. behorende onderdeterminant.
lJ l J lJ lJ

Uitgaande van de signaalrepresentatie van par.3.2. kunnen alle ele-

menten van de matrix M worden uitgedrukt in de autocorrelatiefunctie

van het signaal x(t). (zie APPENDIX A)

Op deze wijze kan de kansdichtheidsfunctie P(x1 ,y
1

,x2 ,Y
2

;T) voor

x =x =0 worden voorgesteld door1 2

Hierin is: - M = ¢o 0 ¢-r ¢'l
0 -¢ " _¢ I -¢~

0 T

-:]¢-r -¢ , ¢oT
¢ I -¢" 0T T

M22 = M44 = _¢" (¢2 _ ¢2) _ ¢ .¢ ,2
o 0 T o T

- M24 = ¢" (¢2 ¢2) + ¢ . ¢ ,2.
T 0 T T T

Door over te gaan op de variabelen

3.4.15.

3.4.16.

3.4.17.

u = en v = 3.4.18.

gaat de integraaluitdrukking 3.4.3. na enig rekenwerk over in

-dt
1

dT
P(+,-)= 2

7T

Stel vervolgens:

~/2 ~ 00 2 2 M24
2 JUdu Jdv.v.exp[-u -v + 2(~)uvJ

M22 0 0 22
3.4.19.
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arccot (-H); H 3.4.20.

dan gaat 3.4.19 tenslotte over in:

P(+,-) =
~OO oof 22

2 f udu dv.v.exp[-u -v -2uv cos¢] 3.4.21.
M22 0 0

De dubbelintegraal

00 00

f f 2 2
I = udu dv.v.exp [-u -v -2uv cos ¢]

o 0

levert na uitwerking (zie APPENDIX B) de analytische functie

I = ~ cosec2¢(1-¢ cot¢) = 1-¢ cot¢
. 24sln ¢

3.4.22.

3.4.23.

Substitutie van dit resultaat, tezamen met de eigenschap van determi

nanten

3.4.24.

in 3.4.21 geeft de uitdrukking

P(+,-) = {I + H arccot(-H)} 3.4.25.

Voor de functie g(T) (uitdrukking 3.4.5.) moet 3.4.25 nog gedeeld worden

door p(+) (uitdrukking 3.4.1.), welke voor stationaire normaal verdeelde

signalen wordt voorgesteld door:

p( +) = 3.4.26.

zijnde de kans op een nuldoorgang met positieve helling in het interval

(t 1 , t 1+dt 1 )·

Dit geeft dan voor g(T):

g( T) = 1
2'IT

{~ + arccot(-H~}

3.4.27.

o ~ arccot( -H) ,.: 'IT

De integraal-uitdrukking 3.4.7. voor p(+,+) kan op dezelfde wijze wor

den uitgewerkt. Uitgedrukt in termen van u en v (3.4.18) Ievert dit op:
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P(+,+) =
00 2 2 M24

udu f dv.v.exp[-u -v - 2(~)uv]
o 22

3.4.28.

In feite is deze laatste uitdrukking hetzelfde als 2.4.19 met dien ver

stande dat M24 door -M 24 is vervangen. Hierdoor wisselt ook H (3.4.20)

van teken, zodat we direct de uitdrukking voorf(-r) kunnen neerschrijven:

fC,) = 1
211

{ 1 _ aroccot (H)}
H

3.4.29

o ~ arccot(H) ~ 'fT

De functie he,) (3.4.11) is de som van fee) en gee).

Door te bedenken dat

~ + arccot (-H) + ~ - arccot(H) =

vindt men

12 [H + arctan(H)] 3.4.30.

'IT

2

{l:. + arctan (H)}
H

'IT
~ arctan (H) ~ ~

3.4.31.

Interessant is het gedrag van he,) voor grote ,. De matrix M (3.4.15)

blijkt voor grote, te naderen tot een diagonaalmatrix en zowel M24
(3.4.17) als H (3.4.20) naderen voor grote, tot nul, zodanig dat

M24/H + M22 + -¢~¢~, zodat

3.4.32.

Di t betekent dat h (-r )d, voor grote , nadert tot de kans op een nuldoor

gang in een interval ter lengte de.

Op grond van soortgelijke overwegingen kan men inzien dat

lim fC,)d,
,+«>

= lim g(,)d,
,+<xl

-¢"l
= d'[__O]2 -_ I • h()d'-2 11m , ,.,

2'IT ¢o ,-)-<Xl

3.4.33.

hetgeen niet verwonderlijk is, gezien de definities van de betreffende

functies.
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Teneinde enig inzicht te verkrijgen in het gedrag van de in deze para

graaf besproken functies, zijn deze berekend voor een EEG-signaal met

een duur van 60 seconden, waarvan fig. 3.10a een deel van het tijds

verloop weergeeft.Het vermogensspectrum van het beschouwde signaal

is weergegeven in fig. 3.10b, waaruit blijkt dat we hier te maken heb

ben met een vrij smalbandig signaal met dominante frequenties in de

band van 5-7 Hz. Het dominante ritme komt ook duidelijk tot uiting

in de genormeerde autocorrelatiefunctie, weergegeven in fig. 3.10c.

Deze is berekend via de Wiener Khintchinrelatie:

00

fW(f)cos 2nfTdf
o

00

!W(f)df
o

3.4.34.

De gemiddelde tijdsduur tussen twee opeenvolgende nuldoorgangen zal in

dit geval in de buurt van 80 msec. liggen en men kan daarom in de

functie he,) een piek verwachten voor ,~gO msec.

Uitgaande van de definitie van he,), kan men ook pieken verwachten voor

, ~ 160 msec., 240 msec. , etc. , tengevolge van de bijdragen van

Pl(')' P2(') etc. In fig. 3.10d blijkt dit ook inderdaad het geval te

zijn. Ook is in deze figuur duidelijk te zien, dat her) voor grote,

naar een limietwaarde gaat, gegeven door 3.4.32.

Daar de functie gel) is opgebouwd uit de som van kansdichtheidsfunc

ties Pn(') met n even, zal men hierin de bijdragen van PI (,), P3(')

etc. niet terugvinden, hetgeen in fig. 3.10e ook duidelijk wordt ge

illustreerd. Tenslotte geeft de fig. 3.10f het gedrag weer van fee),

waarbij alleen de kansdichtheidsfuncties p (,) met n oneven een rol
n

spelen. In de figuren 3.10d, e en f zijn bovendien de experimentele

resultaten weergegeven. Daaruit blijkt dat voor dit signaal een goede

overeenkomst bestaat tussen de theoretische en experirnentele resultaten.

De figuren 3.10d en 3.10e tonen bovendien aan dat de afzonderlijke

kansdichtheidsfuncties p (,), n 0,1,2, ... redelijk goed van elkaar
n

zijn gescheiden. Dit betekent dat de functies he,) en gel) een indruk

geven van het gedrag van p (,) voor ,<125 msec voor dit geval.
o

Voor grotere , wordt de invloed van de kansdichtheidsfuncties p (,)~
n

n~l merkbaar. Deze resultaten onderschrijven daarom de stelling van

Rice dat de functies h(,) en g( T) een indruk geven van het gedrag van

p (,) voor kleine ,. Bovendien geeft de functie fee) een indruk van het
o

gedrag van de kansdichtheidsfunctie Pl(') voor ,<250 msec.
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Fig. 3.10. Bet gedrag van f, g en h.

a: tijdsverloop van x(t)

b: het vermogensspectrum W(f)

berekend met FFT

Opm.: Voor d, e en f geldt

- theoretis.che resultaat

* experimentele resultaat.
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~ h(T) - g(T)

c: de genormeerde autocorrelatie

functie ¢
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3.5. De kansdichtheidsfunctie p (,)o

In deze paragraaf zal worden getracht de verde ling van de afstand

tussen opeenvolgende nuldoorgangen, gekenmerkt door de kansdicht

heidsfunctie p (,), expliciet weer te geven in een gesloten analy-
o

tische uitdrukking.

Voor elk mogelijk interval (",+d,) geeft dP= p (,)d, de kans, dat
o

de tijdsduur tussen twee opeenvolgende nuldoorgangen van het sig-

naal x(t) in dit interval ligt (zie fig. 3.11).

x( t)

t

dP = p h )d,
o

Fig. 3.11 - a: intervallen tussen opeenvolgende nuldoorgangen
van x(t)

- b: de kansdichtheidsfunctie p (,).
o

Reeds nu kan worden opgemerkt dat de berekening van een expliciete

uitdrukking van de kansdichtheidsfunctie p (,) uit de statische ei-
o

genschappen van het signaal, ondanks de vele pogingen daartoe, nog

steeds niet gelukt is. Men zal daarom genoegen moeten nemen met

benaderingen voor deze kansdichtheidsfunctie, gebruik makend van de

met betrekking tot de verde ling van de nuldoorgangen bekende resul

taten.

In eerste instantie kan men, voor kleine " de kansdichtheidsfunctie

p (,) benaderen door h(, ) of gh) ( zie 3.4.6. en 3.4.12)
0

co

hh) = p (T) ·t L: p «) 3.4.12
0 n=l n

00

gh) = Po (T) ·t L: P2nh) 3.4.6.
n=l
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Er bestaat een tijdsduur T
h

, zOdanig dat de kans dat in deze tijds

duur meer dan twee nUldoorgangen voorkomen, verwaarloosbaar klein is.

Dan is Pl(T) = P2(T) =.... =Pn(T) =0 en derhalve geldt:

3.5.1.

3.5.2.

Op dezelfde wijze is een tijdsduur T aan te geven, zodanig dat de
g

kans dat in deze tijdsduur meer dan 3 nuldoorgangen voorkomen zeer

klein is, zodat P2(T) = P3(T) ..... = Pn(T) = 0 voor T>T
g

en dus:

geT) = poeT) voor T<T g I
Het is ~nder meer duidelijk dat Tg>T

h
zal zijn, zodat geT) als be

nadering voor P (T) over een groter T-bereik geldig is dan h(T).
o

Rice concludeert dan ook dat voor relatief smalbandige signalen,

waarvoor de afzonderlijke kansdichtheidsfuncties P (T), n=O,1,2 ... ,
n

redelijk goed van elkaar gescheiden zijn, de functie g(T) een indruk

geeft van het gedrag van de werkelijke P (T) voor kleine T.
o

We zijn echter ook geinteresseerd in het gedrag van P (T) voor gro
o

tere T. Deze zou men kunnen verkrijgen uit geT) of h(T) door de in-

vloed van P (T) voor n groter of gelijk aan 1 te elimineren. Rice
n

[5] toont aan dat dergelijke overwegingen leiden tot uiterst ge-

compliceerde en nauwelijks oplosbare integraalvergelijkingen. De

reden van deze moeilijkheden ligt waarschijnlijk in het feit dat tus

sen opeenvolgende nuldoorgangsintervallen een zekere statistische

afhankelijkheid bestaat.

3.5.1. De methode van McFadden

McFadden [9] heeft getracht de functie p (T) expliciet te berekenen
o

uit de in par. 3.4.1. berekende functies f, g en h, door over de

statistische (on)afhankelijkheid van opeenvolgende nUldoorgangsin

tervallen zekere aannarnen te maken. Hierbij maakt hij gebruik van

de Laplacetransformatie. De Laplacegetransformeerde yes) van een

functie yeT) wordt gedefinieerd door 3.5.3.

00

3.5.3.

Voor de berekeningen zijn van belang:
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Pn(')' n=0,1,2, ...... met L{p (,)} = P (s) 3.5.4.n n

h ( , )
00

p (-c)
00

= n~o met L{h(,)} = H(s) = L P (s) 3.5.5.n n=o n

g( d
00

p 2n ( , ) L{g(,)} G(s)
00

(s)= L met = = n~O
P 3.5.6.n=O 2n

00

P2n+1 (-c)
00

en f(d = L met L{f(,)}=F(s)= L P2n+1(s) 3.5.7.n=o n=o

3.5.1.1. Statistisch onafhankelijke intervallen

Door aan te nemen dat alle intervallen tussen 2 opeenvolgende

nuldoorgangen statistisch onafhankelijk zijn van elkaar, kan men

de verdelingsdichtheidsfuncties van sommen van intervallen bere

kenen uit convoluties van p (,) (zie APPENDIX C), of in termen
o

van Laplacegetransformeerden uit

3.5.8.

Substitutie van deze betrekking in H(s) (3.5.5.) doet deze

laatste overgaan in:

H( s) =

ofwel

00

L
n=o

P (s)
o

1-P (s)
o

3.5.9.

P (s) =
o

H(s)
l+H(s)

3.5.10.

Na terugtansformatie naar het tijddomein vindt men een uit

drukking voor p (,) in termen van he,), namelijk
o

3.5.11.

De tweede term in het rechterlid van 3.5.11. kan worden opgevat

als een correctieterm op de oorspronkelijk door Rice berekende

benadering he,) voor p (,), welke een goede benadering was voor
o

kleine ,. Mits aan de eis van onafhankelijkheid van opeenvolgende

nuldoorgangsintervallen is voldaan, zal 3.5.11. het gedrag van de

werkelijke p (,) beschrijven voor aIle ,. Dit is op de volgende
o

manier inzichtelijk te maken. Uitgaande van de relatie tussen

he,) en p (,) (3.4.12.) kan 3.5.11. als voIgt herschreven worden:
n
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P (T)=p (T)+P1(T)+P2(T)+ ... +p (T)-[p (T)+P1(T)+P 2(T)+ .. ]*p (T) 3.5.12.
o 0 n 0 0

of

P (T)=P (T)+P1(T)+P 2(T)+. ·.+P (T)-[p (T)*P (T)+P1(T)*P (T)+
o 0 n 000----r ---, .... f j-

I

+.... +p Cc) *p Cc)]
n 0

3.5.13.

Op deze wijze uitgeschreven leveren de convoluties precies aIle kans

dichtheidsfuncties P (T), n~l op en aangezien deze aIle met een min
n

teken voorkomen blijft uiteindelijk aIleen de kansdichtheidsfunctie

P (T) over.
o

Een andere uitdrukking voor P (T) kan worden verkregen door uit te
o

gaan van het verschil van g(T) en f(T), hetwelk V(T) genoemd zal wor-

den.

V(T):~ g(T) - f(T) 3.5.14.

Voor de Laplacegetransformeerde van V(T) geldt:

L{ vCc)} = V(s) = ~ (_l)np (8)
n=o n

3.5.15.

Substitueert men hierin 3.5.8. dan gaat de uitdrukking over in:

ofweI

V( s) =
P (s)

o= l+P (s)
o

3.5.16.

Na terugtransformatie levert dit op:

3.5.17.

3.5.18.

waarvoor hetzelfde geldt als met betrekking tot 3.5.11. reeds is opge

merkt. Na uitschrijven van 3.5.18. met behulp van de relatie tussen

V(T) en p (T) (3.5.14.) ontstaat de gelijkheid
n

PO(T)=PO(T)-P1(T)+P2(T)-P3(T)+ .... +[PO(T)*PO(T)-P1(T)*PO(T)+
t= ~----~--_~ f

I i55 J

+P2(T)*PO(T)+ ] 3.5.19.



- 29 -

Voor het in paragraaf 3.4 beschouwde signaal is p (,) berekend uit
o

zowel uitdrukking 3.5.11 als 3.5.16 en weergegeven in fig. 3.12a

respectievelijk 3.12b. Tevens is in deze figuren de experimenteel

bepaalde kansdichtheidsfunctie p (,) weergegeven. Men ziet in
o

beide figuren een zeer goede overeenkomst tussen de theoretische en

experimentele resultaten voor ,<150 msec .. Dit is, gezien het feit

dat de experimenteel bepaalde kansdichtheidsfunctie p (,) voor
o

,>150 msec. nagenoeg nul is en blijft, tevens de meest interessante

,-range. Voor ,>150 msec. treden er afwijkingen op tussen de theo

retische en experimentele resultaten, waarschijnlijk tengevolge

van het feit dat de invloed van de kansdichtheidsfunctie P1(')

niet geheel is geelimineerd, gezien de waarden van, waarvoor de

grootste afwijkingen optreden. Uit de gelijkheden 3.5.13 en 3.5.19

blijkt dat daardoor in geval a een positieve bijdrage en In geval

been negatieve bijdrage kan worden verwacht, hetgeen ook in fig.

3.12 tot uitdrukking komt.

20
P (,) 16

/

o i
/12 88

4

0 J L -- . 'Ii.

I~ -'-~--I

0 0.1 0.2 0.3
I

0.4

/

r
J

L .< •

. ---~

o
I

0.1
I ~--'-~~-~l

0.2 0.3 0.4 , (sec.)...
Figuur 3.12. De kansdichtheidsfunctie Po(c)

a. volgens Po(,) = h(, ) h(, ) * Po(, )

b. volgens Po ( ,) = v(c) + v(c) * Poh)
- theoretisch

* experimenteel.
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3.5.1.2. Quasi-onafhankelijkheid van intervallen

In plaats van te veronderstellen dat aIle opeenvolgende nuldoor

gangsintervallen onafhankelijk zijn, wordt nu aangenomen dat een

gegeven interval onafhankelijk is van de 30m van de (2n+2) on

middelijk daaraan voorafgaande intervallen, waarbij n=0,1,2, . ....

Deze veronderstelling wordt quasi-onafhankelijkheid van inter

vallen genoemd. Nu is P2n+1(T) de kansdichtheidsfunctie van de

som van (2n+2) opeenvolgende intervallen. Op grond van quasi

onafhankelijkheid geldt nu:

3.5.20.

Vermenigvuldiging van F(s) met P (s) geeft met gebruikmaking
o

van deze betrekking:

P (s).F(s)
o

3.5.21.

Herschrijven van het rechterlid leidt met uitdrukking 3.5.6. tot

P (s)
o

of

00

Po(s).F(s) = -Po(s) + n~oP2n(s) =

G(s)
= l+F(s)

-P (s) + G(s)
o

3.5.22.

3.5.23.

Terugtransformeren naar het tijddomein geeft tens lotte de uit

drukking voor p (T) bij quasi-onafhankelijkheid van intervallen.
o

3.5.24.

Uitgeschreven met behulp van de relaties tussen geT) en p (T)
n

(3.4.6.) respectievelijk f(T) en p (T) (3.4.9.) geldt dus:
n

of

3.5.26.
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De quasi-onafhankelijkheid toegepast voor n=l levert Pl(c)*Po(c)=P2(c).

Evenzo geldt voor n=2: P3(c)*Po (c)=p4(c). Zo doorgaande kunnen aIle

kansdichtheidsfuncties p.(c), i~2 worden geelimineerd, waarna tens lotte
l

aIleen P (c) overblijft.
o

Voor het signaal van paragraaf 3.4. is ook deze uitdrukking voor p (c)
o

berekend, met het resultaat weergegeven in figuur 3.13.

20
Po (c) 16

r 12

8

4

o -

I
o

I
0.1

I
0.2

I I -----,
0.3 0.4

c (sec.)
•

Figuur 3.13. De kansdichtheidsfunctie p (c)
o

volgens p (c) = g(c) - f(c) * p (c)
o 0

- theoretisch

* experimenteel.

Tevens is in deze figuur de experimenteel bepaalde kansdichtheids

functie weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat de theoretische en

experimentele resultaten zeer goed overeenstemmen tot c=200 msec ..

Voor c>200 msec. treden kleine afwijkingen op, die een gevolg zijn

van de niet geheel geelimineerde invloed van P2(c) -gezien de waar

den van c waarvoor deze afwijkingen optreden-, doch deze afwijkingen

vallen buiten het voor de kansdichtheidsfunctie p (c) van belang
o

zijnde c-gebied.

Vergelijking van de figuren 3.12a en 3.12b met figuur 3.13 toont

aan dat de kansdichtheidsfunctie het best wordt beschreven door de

op grond van quasi-onafhankelijkheid van intervallen gevonden uit

drukking voor p (c). Deze uitdrukking (3.5.24) voor p (c) blijkt
o 0

bovendien het rekenkundig gemiddelde te zijn van de twee op grond

van onafhankelijkheid van intervallen gevonden uitdrukkingen voor

p (c) (3.5.11 en 3.5.18).
o



- 32 -

3.6. De kansdichtheidsfunctie Pl(T)

De kansdichtheidsfunctie Pl(T), welke de afstand tussen twee opeen

volgende nUldoorgangen met helling met overeenkomstig teken karakte

riseert, kan worden opgevat als de verdelingsdichtheid van de in een

signaal aanwezige "golfduren". Deze verdelingsdichtheid neemt inhet

in hoofdstuk 2 beschreven patientbewakingssysteem een centrale plaats

in. In de literatuur over het "zero-crossing problem" heeft men zich

echter vrijwel uitsluitend beziggehouden met beschouwingen over de

kansdichtheidsfunctie p (T). In deze paragraaf zal nu de kansdichtheids-
o

functie P1(T) worden afgeleid uit de reeds bekende resultaten.

In paragraaf 3.4. is reeds gesteld, dat de functie f(T) voor relatief

smalbandige signalen een indruk geeft van het gedrag van Pl(T) voor

kleine T, met andere woorden:

IPier) = f(T) voor T < Tf I 3.6.1.

immers

f(T) Pl(T) +
00

P2n+1h)= n~l 3.4.9.

en er is een tijdsduur Tf aan te geven, zodanig dat de kans dat in

deze tijdsduur meer dan 4 nuldoorgangen voorkomen verwaarloosbaar klein

is, zodat P2n+l(T)::: 0 voor n;;:.l.

Fig. 3.10f geeft een indruk van de grootte van T
f

voor het aldaar be

schouwde signaal, namelijk Tf ~ 240 msec. Voor T > Tf wordt de invloed

van P3(T) reeds merkbaar, zodat f(T) voor grotere T niet meer geschikt

is als benadering voor de kansdichtheidsfunctie P1(T).

Om het gedrag van Pl(T) ook voor T > Tf te kunnen beschrijven, zal

men de invloed van de kansdichtheidsfuncties P2n+1(T), n ~ 1 moeten

elimineren door deze uit te drukken in de kansdichtheidsfunctie P1(T).

Om dit te bereiken kan men aannemen dat alle intervallen tussen op

eenvolgende nuldoorgangen met helling met gelijk teken (Fig. 3.14)

statistisch onafhankelijk zijn, zodat in termen van Laplacegetrans

formeerden geldt:

3.6.2.

Substitutie van 3.6.2. in de uitdrukking voor de Laplacegetransfor

meerde van f(T) (3.5.7.) geeft dan:
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/
I

~ /
\ I~ I

""'J/" 1';'''''",,,,1

1

\ f
'./

interval 3interval 2interval 1

x(t)

r
°t---;---=.:------:f------\-------+--"""'*-------f-

Figuur 3.14. - Intervallen tussen nUldoorgangen met hel
ling met overeenkomstig teken.

of

F( s) = 3.6.3.

3.6.4.

Teruggetransformeerd naar het tijddomein levert dit een uitdrukking

op waarmee de kansdichtheidsfunctie P1(T) exact is beschreven. mits

aan de eis van onafhankelijkheid van intervallen is voldaan. n.l.

3.6.5.

De tweede term in het rechter lid van 3.6.5. vormt een correctie op

de oorspronkelijke benadering f(T) voor P1(T). die alleen geldig was

voor T < Tf . Wanneer 3.6.5. wordt uitgeschreven. krijgtmen een in

druk van het effect van deze correctieterm

of

8

°
I

°
r

0.1
I

0.2
I 1-1

0.3 0.4

T (sec.)..

Figuur 3.15. - De kansdichtheidsfunctie PlCT)
- theoretisch
'f. experimenteel
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Figuur 3.15 geeft de kansdichtheidsfunctie P1(T) weer voor het reeds

eerder beschouwde signaal, berekend uit betrekking 3.6.5, tezamen

met de experimenteel bepaalde P1(T). Daaruit blijkt dat de theore

tische en experimentele resultaten zeer goed overeenstemmen in het

relevante gebied (tot T=300 msec). Daarna gaat de theoretisch bere

kende P1(T) afwijken van de experimentele functie en wordt voor

T=350 msec zelfs negatief, zodat voor T>350 msec betrekking 3.6.5.

onbruikbaar is als beschrijving van de werkelijke P1(T). De hoofd

zaak is echter dat in het relevante gebied 0<T<350 msec betrekking

3.6.5. een goede beschrijving geeft van het gedrag van de werkelijke

Pl(T).

Tot slot kan worden opgemerkt dat de quasi-onafhankelijkheid van inter

vallen tussen nuldoorgangen met hellingen met overeenkomstig teken

niet bruikbaar is om nog andere uitdrukkingen voor P1(T) af te leiden,

want de enige bekende functie waarbij alle kansdichtheidsfuncties

Pn (T ), n> 1, kunnen worden uitgedrukt in p1(T) is de functie f( T).

Om daaruit alle kansdichtheidsfuncties P2n+1(T), n~l, te elimineren

moet men statistische onafhankelijkheid van opeenvolgende intervallen

tussen opeenvolgende nuldoorgangen met hellingen met overeenkomstig

teken veronderstellen en kan men niet volstaan met quasi-onafhanke

lijkheid van intervallen.

3.7. Samenvatting van de resultaten

Voor een stationair normaal verdeeld signaal met gemiddelde nul, dat

bovendien gemiddeld kwadratisch differentieerbaar is, kunnen de vol

gende betrekkkingen worden afgeleid:

* het gemiddeld aantal nuldoorgangen per seconde

-<P" 1

2[b
f2W

(f
ldTN = l[--2l2 =

0 T[ <P 0 r W(f)df
0

3.3.11. en

3.3.12.

* de verdeling van intervallen tussen positieve en negatieve

nuldoorgangen

g(T)dT = P(+,-)
P(+)

3.4.5.
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1 ~o; M24 1
- --[---] {- + arccot(-H)}
- 2'TT _~" 2 2 3/2 H

o (~O-<PT)

O... arccot(-H)~'TT

3.4.6. en

3.4.27.

* de verde ling van intervallen tussen positieve nuldoorgangen

f(T)dT =
P(+,+)

P(+)
3.4.8.

- arccot(H)} 3.4.9. en

3.4.29.

* de verdeling van interval len tussen positieve en daaropvolgende

positieve en negatieve nuldoorgangen

= P(+,o)
P(+) 3.4.11.

-'TT/2... arctan(H)~'TT/2

2 2 _l
* H = M24 (M22

M24 ) 2

M22 = -<P"(<P
2 <p

2
) <p <p,2

° 0 T o T

M24 = <P II (<P
2

<p
2

) + <p <p,2
T 0 T T T

3.4.12. en

3.4.31.

3.4.20.

3.4.16.

3.4.17.

* de kansdichtheidsfunctie van intervallen tussen opeenvolgende

nuldoorgangen:

b. p (T) = g(T) voor T<T
o g

c. voor statistisch onafhankelijke intervallen

ph) = h( T) - h( T) * ph)
o 0

3.5.1.

3.5.2.

3.5.11.
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d. voor quasi-onafhankelijke intervallen

p (T) = [g(T)-f(T)]
o

+ [g(T )-f(-r)] * p (T).
o

3.5.18.

* de kansdichtheidsfunctie van intel'vallen tussen opeenvolgende

nuldool'gangen met hellingen met gelijk teken:

3.6.1.

b. vool' statistisch onafhankelijke intervallen

3.6.5.
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4. NADERE BESCHOUWING VAN DE AAN HET SIGNAAL GESTELDE VOORWAARDEN

Bij de theoretische beschouwingen in het vorige hoofdstuk werden aan

het signaal een aantal voorwaarden gesteld, teneinde de beschouwde

kansdichtheidsfuncties analytisch te kunnen beschrijven. Deze voor

waarden zijn achtereenvolgens:

1. de amplitudeverdeling van het signaal dient een normale

verdeling te zijn

2. het beschouwde signaal moet stationair zijn

3. het signaal moet gemiddeld kwadratisch differentieerbaar zijn

4. de intervallen tussen nuldoorgangen moeten of onafhankelijk

of quasi-onafhankelijk zijn.

4.1. Amplitudeverdeling

Bij de beschouwingen in hoofdstuk 3 is uitgegaan van de volgende

signaalrepresentatie:

x(t) = N
L

1
(a cosw t + b sinw t) =

n= n n n n
4.1.1.

Er kan worden bewezen ([5], [28]) dat x(t) op basis van de centrale

limietstelling een normaIe verde ling zal hebben, d.w.z.:

p(x)
122

= 0V2~ exp(-x /20 ) 4.1.2.

2 2
E[x.]=O en E[X.]=0 .

-1 -1 4.1.3.

De amplitudeverdeling van een gegeven signaal ~(t) = (~1'~2""~N)

kan op experimentele wijze worden berekend volgens (zie fig.4.1.)

4.1.4.

Voor practische metingen zal men met een eindig waarnemingsinterval

moeten volstaan, zodat

( ) ~ IlL
P x ~x· T i ~ti 4.1.5.

Om na te gaan of de aldus bepaalde ampJ.itudeverdeling kan worden



- 38 -

x(t)

r
x -1I~ t----:;f----\---:-----+--'\r---------~'l.__-- - - - 

r-7ft-ft------+t--t\------.f+---A.-- - - --

t

,,

T
x

Fig. 4.1. Bepaling van de amplitudeverdeling van een signaal.

beschouwd als een normale verdeling, wordt deze met behulp van een

statistische toets vergeleken met de met behulp van 4.1.2. bere

kende normale verdeling, waarbij cr wordt geschat uit het gegeven

signaal volgens:

2
cr

2
N 2 (Lxi)

. L
1
x. - -:-:N-

1= 1
= N-1

4.1.6.

Voor deze statistische toets wordt gekozen de Kolmogorov-Smirnov

toets [29]. Dit is een verdelingsvrije toets, waarmee men kan na

gaan of twee vOlledig gespecificeerde verdelingen betrekking heb

ben op dezelfde populatie. De populatie wordt in dit geval gevormd

door de N samples van het signaal.

Het voordeel van de Kolmogorov-Smirnov toets boven vele andere

statistische toetsen is, dat men de waarnemingen niet in klassen

hoeft in te delen.

- Nulhypothese H
o

De verwachte cumulatieve verde ling Fe en de

waargenomen cumulatieve verdeling Fo hebben

betrekking op dezelfde populatie.

D - lFeCi) FO(i)1- Toetsingsgrootheid: 1 - mrx --N--- - N

N = aantal elementen in de deelpopulatie.

- Kies een onbetrouwbaarheidsdrempel a en ontleen D (N) aan een tabel
a

- Verwerp H als D1~D (N).
o . a
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Fig. 4.2. De amplitudeverdeling van x(t)

a: de curnulatieve verdeling F(x)

b: de kansdichtheidsfunctie p(x)

- verwachte verdeling

* waargenomen verde ling

Voor de gegeven verdelingen geldt: u=O en 0=33.5

De KS-toets Ievert op: Dl=m~xIFe(x)-Fo(x)l=o.012.
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Voor het in hoofdstuk 3 beschouwde voorbeeld zijn de verwachte cu

mulatieve verde ling en de waargenomen cumulatieve verde ling weer

gegeven in fig. 4.2a. De overeenkomstige kansdichtheidsfunctie is

weergegeven in fig. 4.2.b.

Het beschouwde signaal heeft een duur van T = 50 seconden en daar

de samplefrequentie 102.4Hz bedraagt, is het aantal samples N=5144.

Voor de onbetrouwbaarheidsdrempel a is gekozen a = 10%(tweezijdige

toetsing), zodat uit de tabel volgt Da(N)= 1. 22/JN = 0.015.

In werkelijkheid vindt men D1 = 0.012 < Da(N), zodat de nulhypo

these niet zal worden verworpen.

4.2. Stationariteit

Definitie

Een stochastisch signaal x(t) is stationair, indien voor az'z'e ver

delingsfuncties welke x(t) bepalen geldt, dat voor iedere i een 8

en ieder n-tal t 1 't2 ' .... ,t i ' ...• ,tn voldaan is aan:

Fn(x1,t1+8;x2,t2+8; ....• ;xn'tn+8)=Fn(x1't1;x2't2;····;xn'tn)
4.2.1.

Deze definitie zegt dat een stationair signaal invariant is voor een

verschuiving van de t-as, d.w.z. dat het statistisch gedrag van

x(t) en x(t+8) hetzelfde is [5].

Voor een stationair signaal geldt dan oak:

1. alle eendimensionale verdelingsfuncties zijn gelijk

F(x
1
,t1+T) = F(x1 ,t1 )

2. alle eendimensionale verdelingen zijn gelijk, d.w.z.

P(x1 ,t 1+T) = P(x1 ,t1 ) dus ~x(t1+T) = ~x(t1) = constant

(V = E[x])x -

4.2.2.

4.2.3.

3. de tweedimensionale verdelingen F(x
1

,t 1 ;x2 ,t 2 ) zijn enkel

afhankelijk van het verschil t
2
-t 1 .

F(x
1
,t1 ;x

2
,t2 ) = F(x1 ,x

2
,t

2
-t 1 ) 4.2.4.

Een zwakkere voorwaarde voor stationariteit is die, waarbij men eist

dat het signaal x(t) stationair is in een interval[O,T]. Dit is de

situatie die zich voordoet wanneer men een signaal over een eindig

interval [O,T] beschouwt, zoals bij het in hdst.3 besproken voorbeeld.
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Teneinde een indruk te krijgen van de stationariteit van een sig

naal in een interval [O,T] kan men de amplitudeverdeling van het

signaal in de intervallen [0,T/2] en [T/2,T] berekenen en onder

ling met elkaar vergelijken met behulp van de KS-toets. Deze me

thode werd ook toegepast door McEwen en Anderson [30].

Past men deze methode toe op het signaal uit hdst.3, dan vindt

men D
1

= 0.01, terwijl voor een onbetrouwbaarheidsdrempel a=10%

geldt Da(N) = 1.22/VN= 0.022 voor N = 6144/2=3072 samples.

Daar D1 < Da(N) mag men aannemen dat de verdelingen van het sig

naal in de intervallen [0,T/2] en [T/2,T] binnen de toegestane af

wijkingen aan elkaar gelijk zijn, op grond waarvan men kan verwach

ten dat het signaal x(t) in het interval [O,T] redelijk stationair

zal zijn.

4.3. Gemiddeld kwadratische differentieerbaarheid

De afgeleide van een stochastisch signaal x(t) op tijdstip t wordt

gedefinieerd als

~(t)
dx(t) def. x(tts)-x(t)= lim ,:.:...:....:;..:....:...;:......;~~

dt s~o s
4.3.1.

Een signaal x(t) is differentieerbaar in gemiddeld kwadratische zin

als er een proces x(t) bestaat, zodanig dat:

2
lim E [{x(tts~-x(t) - x(t)}] = °
s~o

4.3.2.

Een nodige en voldoende voorwaarde, opdat een stationair proces x(t)

differentieerbaar is in gemiddeld kwadratische zin, is dat aan een

van de volgende gelijkwaardige voorwaarden is voldaan(zie [32] en [33]):

1. ¢ (0) = ° 4.3.3.xx

2. ¢ (ot) = ¢ (0 4.3.4.
xx xx

3. ¢ (ot) = 0 4.3.5.
xx

4. ~ (0) bestaat en is eindig en negatief
xx

00

5. de integraal !f
2
W(f)df convergeert

-00

4.3.6.

4.3.7.

Deze voorwaarden zeggen in feite niets and.ers dan dat de autocorre

latiefunctie van het signaal x(t) bij niet-differentieerbaarheid een
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scherpe piek vertoont in de oorsprong en omgekeerd.

Uit het feit dat een signaal gemiddeld kwadratisch differentieer

baar is volgen de eigenschappen:

-4> ( T )
xx

4.3.8.

2. 4> •• (T) = ~ (T) 4.3.9.xx xx
2

met 4> •• (0)=0., zodat de afgeleide van het signaal x(t) een ein-xx x
dige variantie bezit.

3. Indien h (t) de impulsresponsie is van het spectrumvormende
x

filter van het signaal x(t) dan geldt:

lim h (t) = 0
t-+O+ x

4.3.10.

(zie fig. 3.10c) weI duidelijk dat

het signaal x(t) inderdaad gemiddeld

Voor het in paragraaf 3.4. beschouwde signaal is de gemiddeld kwa

dratische differentieerbaarheid niet onderzocht. De reden hiervoor

is dat bij de berekeningen gebruik wordt gemaakt van een digitale

machine en men voor de numerieke benadering van de afgeleide van

de autocorrelatiefunctie bij gebruik van een centrale differentia

tieformule altijd vindt ~ (0)=0, op grond van het feit dat de auto-
xx

correlatiefunctie een even functie is. Bovendien is uit het verloop

van de autocorrelatiefunctie 4>
• T

men mag stellen 4> (0)=0, zodatxx
kwadratisch differentieerbaar zal zijn.

4.4. Statistische onafhankelijkheid van intervallen tussen nuldoorgangen

Indien men twee stochastische variabelen met elkaar in verband wil

brengen, kan men dit doen met behulp van conditionele kansverde

lingen. Indien voor twee stochastische variabelen ~ en Z geldt dat

p(x,y)=p(x).p(y) voor aIle waarden van x en y, dan zijn ~ en Z sta

tistisch onafhankelijk. Als echter p(x,y) *p(x).p(y) voor enige

waarden van x en y, dan zijn ~ en y statistisch afhankelijk.

Om een rnaat te hebben voor de statistische afhankelijkheid van

twee stochastische variabelen ~ en y is de correlatieco~ffici~nt p

ingevoerd, gedefinieerd door:
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E[(x -\1 )(1.-\1 )] )Jll
P =

- x y
=

o 0 o 0x y x y

E L~] , 2 2 2 2
llx = )..l = E [1.] ;0 = E[(x-\1 ) ],0 = E[(1.-jJ) ]

Y x - x y y

4.4.1.

Indien de stochastische variabelen ~ en 1. onafhankelijk zijn is

p=O. Omgekeerd geldt echter dat indien p=O slechts gezegd kan

worden dat ~ en 1. lineair onafhankelijk zijn. Dit houdt in dat de

correlatiecoefficient niet altijd bruikbaar is om de statistische

onafhankelijkheid van twee stochastische variabelen aan te tonen.

Daartoe moet men gebruik maken van een andere voorwaarde, namelijk

dat:

4.4.2.

Met behulp van deze voorwaarde wordt hier als maat voor de afhanke

lijkheid van opeenvolgende intervall.en de volgende grootheid gede-

finieerd:

Ekn

k n k
E[~ .y ] - E[~].

= k n
E[~ ] .E[1. ]

k,n=1,2,3, ..•. 4.4.3.

Indien Ekn=O voor aIle k en n zijn de stochastische variabelen x en

y statistisch onafhankelijk. Deze maat voor de statistische afhanke

lijkheid van de stochastische variabelen ~ en 1. is vooral van belang

als de correlatiecoefficient p niet significant van a verschilt. Voor'

practiscne berekeningen moet men volstaan met een eindige waarde

voor k en n. Hiervoor is gekozen k, n ~ 2.

Teneinde de grenswaarden te bepalen voor de grootheden p en Ekn waar

boven tot afhankelijkheid wordt besloten, werden deze berekend voor

een 5-tal witte-ruissignalen wet), elk met een duur van T=IO seconden,

waarbij wordt aangenomen dat aIle intervallen tussen opeenvolgende

nuldoorgangen van een witte-ruissignaal als onafhankelijk mogen wor

den beschouwd. Hierbij moet men rekening houden met een tweetal

situaties, namelijk:

I. Bij de berekening van de kansdichtheidsfunctie p (T) wordt aange-
o

nomen dat de inter'vallen tussen opeenvolgende nuldoorgangen

statistisch onafhankelijk zijn.

Stel z. is het interval tussen de i O en (i+l)o nuldoorgang in
l

een signaal met een duur van T seconden en NT is het totaal aan-

tal nuldoorgangen in deze T seCOndETJ, De correlatiecoefficient p

en de grootheden E hmnen voor di t geval worden berekend uit
kn
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4.4.1 en 4.4.3 met:

x = (zl'22 '······ ,zN -2)
T

Y = (z2'z3'······ ,zN -1)
T

en de resultaten zijn samengevat in TABEL 4.1.

TABEL 4.1.

4.4.4.

4.4.5.

Ruis nr. p Ell E
12 E21 E22

1 0.083 0.042 0.085 0.088 0.174

2 -0.056 0.029 0.066 0.070 0.148

3 0.077 0.036 0.119 0.091 0.273

4 -0.054 0.025 0.046 0.061 0.091

5 0.089 0.046 0.091 0.087 0.160

GRENS-
Ipl~0.10 Ell~O. 05 E12~0 .12 E21~0 .10 E22~0.3WAARDEN

II. Bij de berekening van de kansdichtheidsfunctie P1(') is aange

nomen dat de som van twee opeenvolgende intervallen tussen

opeenvolgende nuldoorgangen onafhankelijk is van de som van

de daaropvolgende twee intervallen tussen opeenvolgende nul

doorgangen. Teneinde ook voor deze situatie de grenswaarden

voor p en E
kn

te bepalen, worden de berekeningen nogmaals uit

gevoerd voor de witte-ruissignalen, echter nu met:

x = (zl'z3'z5'·····,zN -3)
T

Y = (z3'z5'z7'·····,zN -1)'
T

waarin z. het interval is tussen de i
O

en (i+2)o nuldoorgang.
l

De resultaten van deze berekeningen zijn voor dit geval samen-

gevat in TABEL 4.2.

TABEL 4.2.
Ruis nr. P Ell E

12
E

21
E

22

1 0.055 0.014 0.032 0.035 0.075

2 0.002 0.000 0.025 0.015 0.082

3 0.022 0.006 0.013 0.014 0.023

4 -0.065 I 0.014 0.028 0.024 0.045

5 0.052 0.013 0.027 0.031 0.056

GRENS-
Ipl~0.07 Ell~0.02 E

12
(0.04 E21~0.04 E22~0.1HAARDEN
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Indien men voor een gegeven signaal voor de correlatiecoefficient

p en de grootheden Ekn waarden vindt die groter zijn dan de in

tabel 4.1. of tabel 4.2. gegeven grenswaarden, mag men aannemen

dat niet aan de, bij de berekening van de kansdichtheidsfunctie

PO(T) dan weI P1(T), gestelde voorwaarde met betrekking tot de

onafhankelijkheid van nuldoorgangsintervallen is voldaan. Omge

keerd mag men echter niet stellen dat weI aan de voorwaarde voor

onafhankelijkheid van nuldoorgangsintervallen is voldaan als aI

le waarden kleiner zijn dan de hier gegeven grenswaarden, omdat

de grootheden Ekn slechts zijn berekend voor k,n ~ 2. Een even

tuele afhankelijkheid van nuldoorgangsintervallen kan immers nog

tot uiting komen in de grootheden E
kn

voor k,n > 2.

Indien men de in deze paragraaf besproken methode voor het bepa

len van de afhankelijkheid van nuldoorgangsintervallen toepast

op het in hoofdstuk 3 besproken voorbeeld, vindt men de in TA

BEL 4.3. gegeven waarden

TABEL 4.3.

Situatie p __~1-L_ __~1-f __ __~6L _ __~n __
========== -------------- ------- ------- ------- -------

I -0.10 0.01 0.03 0.03 0.06

II -0.014- 0.001 0.003 0.003 0.010

In situatie I zijn aIle gevonden waarden kleiner dan de uit

Tabel 4.1. volgende grenswaarden, zodat een eventueZe afhanke

lijkheid van intervallen tussen opeenvolgende nuldoorgangen

pas tot uiting zal komen in de momenten van hogere orde dan de

hier berekende.

Ook in situatie II zijn aIle waarden kleiner dan de uit Tabel

4.2. volgende grenswaarden, zodat het waarschijnlijk is dat er

in beide situaties sprake van redelijk goede onafhankelijkheid

van de betreffende intervallen is.
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5. TOEPASSING VAN DE THEORIE OP SIGNALEN, GEKENMERKT

DOOR HUN VERMOGENSSPECTRUM

In het algemeen is de vermogensdichtheidsfunctie, evenals de auto

correlatiefunctie, representatief voor de tweede-orde statistiek en

geeft deze geen volledige statistische beschrijving van het signaal.

Een belangrijke uitzondering hierop vormen de normaal verdeelde

(gaussche) signalen, waarbij aIle statistische eigenschappen kunnen

worden uitgedrukt in termen van de tweede-orde statistiek.

Als de gelijkspanningcomponent uit het signaal verwijderd is, dan

wordt een dergelijk normaal verdeeld signaal statistisch volledig

beschreven door de autocorrelatiefunctie. Daar deze via de Wiener-

Khintchin-relaties gerelateerd is aan het vermogensspectrum W(f),

geeft deze laatste een equivalente beschrijving van het signaal.

Een veelgebruikte techniek is nu de volgende: elk stochastisch sig

naal kan worden beschouwd als te zijn ontstaan uit witte ruis die

een geschikt filter is gepasseerd [7]. Dit filter noemt men het

vormend filter ('shaping filter') van het signaal (zie figuur 5.1.).

witte ruis
VORMEND x(t)
FILTER

¢ = OCT) H(j2'TTf) ¢ ( T) ; W(£)T xx
W. (f) = 1

1

Figuur 5.1. Het vormend filter van een stochastisch signaal.

Wanneer het vormend filter wordt gekenmerkt door zijn overdrachts

functie H(j2'TTf), dan is de vermogensdichtheidsfunctie W(f) van het

uitgangssignaal x(t) van het vormend filter gerelateerd aan de ver

mogensdichtheidsfunctie van het ingangssignaal volgens:

W(£) = IH(j2'TT£) [2 .W.(£).
1

5.1.

Daar de vermogensdichtheidsfunctie W.(f) voor witte ruis gelijk is
1

aan:

W.(f) = 1, voor aIle f,
1

5.2.
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gaat 5.1. over in:

5.3.

De uitdrukking IH(j2TIf)!2 noemt men ook wel de vermogensoverdrachts

functie, zodat uit 5.3. volgt dat het vermogensspectrum W(f) van een

signaal gelijk is aan de vermogensoverdrachtsfunctie van het vormend

filter van dat signaal.

Omdat men op een analoge computer elk gewenst passief lineair filter

kan simuleren, is het mogelijk om de nuldoorgangen-intervalverdeling

van ruissignalen met diverse vormen van vermogensspectra te bestude-

reno In de literatuur ([9], [12], [14], [16], [17], [25]) zijn veel

al die gaussche ruissignalen bestudeerd welke worden gekenmerkt door

de volgende vermogensspectra:

W(f)
1

5.4.a. =
O+4TI2

f 2)2

b. W(f) 1
5.5.=

O+4TI2f2 )3

W(f) =
(2TIf)4

5.6.c.
(1+4/f2 )4

d. Laagdoorlaat Butterworth spectrum:

W(f) 1 2TIf =1 5.7.=
O+f/f )14 0

0

e. Ideaal laagdoorlaatfilter:

W(f) = {~onstant O<f<f 2TIfO=1 5.8.
0

f~f
0

f. Ideaal banddoorlaatfilter:

W(f) =

[onstant
O~f~f 2TIf =1 5.9.

0 0

f <f<2f
0 0

f~2f
0

De genormeerde autocorrelatiefuncties welke corresponderen met bo

vengenoemde vermogensspectra kunnen worden berekend met behulp van

de Wiener-Khintchin-relatie:



- 48 -

00

<p( T) =
lW(f)cos 2nhdf

00

J W(f)df
o

5.10.

met a1s resu1taten:

a. <p (T) = (1+!TI)e-!TI 5.11.

b. <P(T) = (l+ITI+ 1/3T 2 )e- 1T1 5.12.

c. ep(T) = (1+ITI-2T2+1/3!TI3)e-ITI 5.13.

<P(T) sin n -ITI 3 -ITlcos~n m II.md. = -[e +2 L: e .cos{7 - T sln7 }] 5.14.
14 n=l

ep(T) sin T
5.15.e. = T

f. ep(T) sin2T - sinT
5.16.=

T

McFadden heeft voor deze 6 geva11en de kansdichtheidsfunctie p (T)
o

berekend, uitgaande van uitdrukking 3.5.24. voor p (T).
o

3.5.24.

Tevens heeft hij naast zijn resultaten (zie fig. 5.2 a tim f) weerge

geven de door Rice berekende functie g(T) (3.4.27) en, indien be

schikbaar, eveneens de experimentee1 bekende resu1taten, teneinde

onderlinge vergelijking mogelijk te maken. In fig. 5.2. is S het

verwachte aantal nuldoorgangen per tijdseenheid. Verder is E[T]=l/S,

de gemiddelde lengte van een interval tussen 2 opeenvolgende nuldoor

gangen.

McFadden concludeert aan de hand van fig. 5.2. het volgende:

In fig. 5.2.b en 5.2.d is de overeenkomst tussen de gemeten en bere

kende p (T) zeer goed. In fig. 5.2.a en 5.2.c is deze overeenkomst
o

eveneens zeer goed, behalve in de buurt van T=O. Deze afwijkingen

kunnen echter worden toegeschreven aan de afwezigheid van extreem

hoge frequenties in de experimentele meting, d.w.z. het beschouwde

spectrum was waarschijnlijk enigszins afwijkend van de theoretisch

veronderstelde W(f). In enkele gevallen wordt de theoretische p (T)
o



- 49

(I> I

,,

1

- ., I.,~~
10 '2 14 16

W(f)

, E..:tI' ...
O~_--C--_l'--- :

(a)

[(T; • 1.<\050

°O~------,--~jL-_-~-------:------~--=="'--~

o

I~'

...

1
14

(1+f If ) ~
o

EtT)' 5 2587

I I

,.

\. vl( f)

\
\,

.'°T
o::~r
0"

O'"

O,,~
0·10

00.

006~

I00',
OO;?~

or

'(--
g (T)

, , , , ,
',./-fAVR£AU'S

,
P"\Tl " .......

-......, ............

o.

(e)
(d) ButtenwJrth sl'cetrum.

.2-d =1
o

<'::"<2f
o

:3-2f
(.>

------;---'0
...~-----

f
-'

, I

o

o
constant

W( f)
C<::<t

o
~;J-f~

L If-'00919,,/

- /

/
/

/
./

RG. S,2.1~11l'· P['()!l:t!)ility dt'TJ:--il:,-" }'tlT I rd" :\:\i"'-l'/'f)...::"ill~ i!ll{\I"\':tl ..: lnl' .o:-1\. ('\:;l!llp!L-:-: cd' (;;llj ... ,i:111 :l(li~l', lilldl'r 111(' :1~""1l111!11 iurl (Ii qll:l~l
indepClld('IWl', oht:lillt'd ll.\' tIll' ~()lini('11 (1\ llJ(~ lI!tI'l.!.y:!i pqlL:11 iOl! 3.5.24, .\1~~1) :--lltl\\11 :(1'1' I:jl"\ ' ... ill!: 'll<l]i (j, ,"I :111d It ... :l:-.\ nql\tlll" !illlit.
and tile tlll'o!,ptical value ,)1 II", III""U il,("!'v"l, H(TI i ,J. Till' ""!"'I'ill\"I1I:'\ n'""I,- ",'" t:,I-"1I !roltl tlll~ wO!'k ,)1' Li.\t'I'aLl, I.ow,
and PfeITer.



- 50 -

voor zekere T negatief en kan daarom niet worden gebruikt voor grote

intervallen T.

Duidelijk is dat de veronderstelling van quasi-onafhankelijkheid

niet opgaat in deze gevallen.

In die gevallen waarin het vermogensspectrum een zeer steile afval

vertoont voor de hogere frequenties (gevallen e en f), wordt een

goede overeenstemming geconstateerd tussen de functie g(T) en de

theoretische p (T)voor vrijwel de gehele range van nUldoorgangsin-
o

tervallen. Wanneer beide resultaten overeenstemmen, kan worden ge-

constateerd dat g(T) een goede benadering is voor de werkelijke

kansdichtheidsfunctie p (T). Buiten de range van overeenstemming
o

wordt de theoretisch berekende p (T) snel negatief, dus de oplos
o

sing van p (T) uit 3.5.24 zal een nauwelijks betere benadering zijn
o

voor p (T) dan g(T) dit reeds is. Een duidelijk voorbeeld is het
o

banddoorlaatfilter (geval f). Anderzijds, wanneer het vermogens-

spectrum voor de hogere frequenties een minder steile afval ver

toont (gevallen a en b), dan is g(T) totaal onbruikbaar als benade

ring voor' de werkelijke p (-r), terwijl de oplossing van p (T) uit
o 0

3.5.24 vrij goed is.

Wat kan nu worden gezegd over de veronderstelling van quasi-onaf

hankelijkheid, welke ten grondslag ligt aan 3.5.24?

Uit deze voorbeelden blijkt, dat wanneer de afval voor hogere fre

quenties niet al te steil verloopt, de veronderstelling goed is. Als

echter de afval zeer steil is, dan is de veronderstelling slecht. In

aile gevallen is de veronderstelling onjuist voor grote intervallen

Voor de door McFadden beschouwde vormende filters kunnen de door hem

aangegeven verbanden tussen de vermogensspectra en de afhankelijk

heid van nuldoorgangsintervallen inderdaad worden gelegd. Omgekeerd

kan men uit een willekeurig vermogensspectrum een dergelijk verband

niet afleiden, immers bij het in hoofdstuk 3 besproken voorbeeld is

er sprake van een smalle piek met een steile afval in de hoge fre

quenties (zie fig. 3.10.b) en desondanks toch een goede onafhanke

lijkheid van nuldoorgangsintervallen (zie tabel 4.3.).

Voorts lijkt het onjuist om op grond van de overeenkomst tussen de

theoretische en experimentele resultaten zonder meer te concluderen

dat de veronderstelling over de onafhankelijkheid van nuldoorgangs-
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interval1en onjuist is. A1le benaderingen zijn afgeleid onder een

aantal voorwaarden, d.w.z. dat indien aan de voorwaarden is voldaan

de formule 3.5.24 juist is en de theoretische en experimentele ver

delingen identiek zijn. Het omgekeerde hoeft echter niet waar te

zijn. Daarmee is ook de conclusie over (on)afhankelijkheid door

McFadden op grond van de mate van overeenkomst tussen de experimen

tele en theoretische verde ling onjuist. Om dergelijke conclusies te

trekken als McFadden zal men de (on)afhankelijkheid van nuldoorgangs

interval len op andere wijze moeten nagaan, bijvoorbeeld volgens de

in hoofdstuk 4 geintroduceerde methode.
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6. TOEPASSING VAN DE THEORIE OP ELECTROENCEPHALOGRAMMEN

6.1. Inleiding

Teneinde na te kunnen gaan in hoeverre de theorie met betrekking tot

de nUldoorgangen van stochastische signalen betrokken kan worden op

het electroencephalogram tijdens open hartchirurgie, zullen in dit

hoofdstuk de kansdichtheidsfuncties poeT) en Pl(T) voor electroence

phalogrammen worden berekend en worden vergeleken met de overeenkom

stige experimentele resultaten. Voor deze berekeningen werd uit het

beschikbaar patientenbestand van het St. Antonius Ziekenhuis in

Utrecht een aaneengesloten stuk van een uur EEG (2 kanalen) van een

patient gekozen. De met behulp van het bewakingssysteem verkregen

histogramreeks voor dit uur EEG (zie fig. 6.1.) geven duidelijke

veranderingen in de loop van de tijd te zien.
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Fig. 6.1. NUldoorgang-histogrammen van opeenvolgende

60 sec. EEG-epochs.
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Voor het feit dat slechts een uur EEG van een patient is gekozen om

daaraan de bruikbaarheid van de theorie te toetsen, zijn een aantal

redenen aan te voeren, namelijk:

1. De histogramreeksen voor dit uur EEG vertonen zeer duidelijke ver

anderingen in de loop van de tijd, welke veranderingen karakteris

tiek zijn voor de veranderingen in de fysiologische toestand van

de patient tijdens de operatieve ingreep.

De veranderingen zijn voornamelijk zo duidelijk, omdat er tijdens

de operatie vrij diep gekoeld is (tot 21°C), waardoor de verande

ringen die optreden tijdens de koeling en later bij het opwarmen

zeer duidelijk naar voren komen.

2. Anderzijds zijn in de histogramreeksen voor dit uur EEG gedeelten

waar te nemen, waarbij de opeenvolgende histogrammen een vrij "sta

tionair ll beeld vertonen, hetgeen de verwachting wekt dat het EEG

signaal in deze gedeelten redelijk stationair zal zijn.

Voor de berekening van de verdelingsdichtheid van de interva1len tus

sen opeenvolgende nUldoorgangen in het EEG werd gebruik gemaakt van

een PDP-9 computer van Digital Equipment Corporation. Het analoge

EEG-signaal is daarvoor gedigitaliseerd en opgeslagen op DEC-tapes.

De bemonsteringsfrequentie bedraagt 102.4 Hz (2 10=1024), hetgeen

ruim voldoende is voor de berekeningen, omdat aIleen de frequentie

inhoud in het EEG in de band van 0.5 tot 30 Hz van belang is.

Elk der 2 kanalen van het beschouwde uur EEG is opgedeeld in 60 op

eenvo1gende epochs van 60 seconden, zodat er uiteindelijk 120 EEG

epochs ter beschikking zijn. Voor elk der 120 epochs zal de theore

tisch berekende kansdichtheidsfunctie (po(c) of Pl(c)) worden ver

geleken met de bijbehorende experimenteel bepaalde verdelingsdicht

heid, door gebruik te maken van de Kolmogorov-Smirnov toets voor

het vergelijken van twee verdelingen. De populatie wordt in dit geval

gevormd door de intervallen tussen nuldoorgangen in een EEG-epoch

van 60 seconden.

6.2. De vermogensspectra en autocorrelatiefuncties.

Reeds in hoofdstuk 4 is gesteld dat de statistische eigenschappen van

stationaire normaal verdeelde signalen volledig worden vastgelegd

door de autocorrelatiefunctie van het signaal en dus ook door het

vermogensspectrum. Bij de berekeningen in dit hoofdstuk wordt veron-
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dersteld dat het EEG-signaal gedurende een epoch van 60 seconden

stationair is en dat bovendien de amplitude van het signaal nor

maal verdeeld is over deze 60 seconden. Het vermogensspectrum van

elke epoch wordt berekend met een Fast Fourier Transform algorithme.

De autocorrelatiefunctie kan daaruit worden berekend door gebruik

te maken van een van de Wiener-Khintchin relaties
00

JW(f )COS21ThdT
o

JW(f)df
o

6.2.1.

waarvoor het

band van 5-7 Hz .

een vrij plot-

welke zich hand-

weer in de nor-

In fig. 6.2. zijn de (auto)vermogensspectra van aile opeenvolgende

EEG-epochs boven elkaar geschreven, de linker reeks voor kanaal 1 en

de rechter reeks voor kanaal 2. Daar het totaal vermogen van elke der

epochs op 100 is genormeerd, is er hier in feite sprake van frequen

tiespectra. Om toch nog informatie te hebben over de verhouding van

de vermogens van opeenvolgende epochs, is het gemiddeld vermogen per

epoch rechts in fig. 6.2. weergegeven. Uit deze figuur blijkt, dat

er voornamelijk frequenties in de range van 0.5 tot 10 Hz voorkomen

in het beschouwde uur EEG. Gedurende de eerste 20 epochs treden er

vrij veel variaties op in de frequentie-inhoud van deze epochs als

gevolg van het afkoelen en weer opwarmen van de patient.

In het 70 epoch van beide kanalen treedt een plotselinge verlaging

op van de frequentie-inhoud als gevolg van storing van diathermie

apparatuur. Hierdoor worden de versterkers van het EEG-toestel over

stuurd, waardoor het EEG-signaal wordt begrensd tengevolge van ver

zadigingseffecten. Hierna treedt een 25-tal epochs op

frequentiespectrum een duidelijke piek vertoont in de

. , dOh 50 h'Bl] e overgang van het 44 op et 4 epoc zlet men

selinge verlaging van de frequentie-inhoud optreden,
ohaaft tot en met het 60 epoch, waar de patient zich

male fysiologische toestand bevindt.

Vergelijkt men deze vermogensspectra met de nuldoorganghistogrammen

van fig. 6.1., dan constateert men in beide figuren eenzelfde ver

loop. Het meest opvallende verschil is echter, dat in de vermogens

spectra de lage frequenties beter tot uiting komen dan in de nuldoor

gang-histogrammen. Dit is enerzijds te verklaren uit het feit dat
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Fig. 6.2. De vermogensspectra van 60 opeenvolgende EEG-epochs

van twee kanalen (F3-01 en F4-02).
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Fig. 6.3. De genormeerde autocorrelatiefuncties van 60 opeenvol

gende EEG-epochs van twee kanalen (F3-01 en F4-02).
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bij nuldoorgangsdetectie bij signalen die zowel hoge als lage fre

quenties bevatten, het aantal lange golfduren beduidend kleiner zal

zijn dan het aantal korte golfduren, waar'door de hoge frequenties de

detectie van de lage frequenties verstoren. Anderzijds zullen de laag

frequentcomponenten een grotere bijdrage leveren in het totaal

vermogen van het signaal dan de hoogfrequentcomponenten, tengevolge

van het feit dat de amplitude van een EEG-signaal ruwweg omgekeerd

evenredig is met de dominante frequentie.

Dit is ook een van de redenen waarom men de nuldoorganghistogrammen

niet kan opvatten als de werkelijke frequentiespectra van de opeen

volgende EEG-epochs.

Autocorrelatiefuncties

In fig. 6.3. zijn de genormeerde autocorrelatiefuncties van de op

eenvolgende epochs op dezelfde wijze weergegeven. Daar de autocor

relatiefunctie een even functie is, is het voldoende om aIleen het

verloop voor T~O weer te geven. Tengevolge van de normering geldt

voor elk epoch: ¢ =1. Uit fig. 6.3. blijkt, dat nagenoeg elk epoch
o

een periodieke component bevat, omdat ¢ een (uitstervende) perio
T

dieke component bezit. Dit blijkt ook duidelijk uit de vermogens-

spectra van fig. 6.2.

6.3. De kansdichtheidsfunctie p (T)
o

Teneinde de kansdichtheidsfunctie p (T) te berekenen voor de opeen-
o

volgende EEG-epochs, wordt uitgegaan van quasi-onafhankelijkheid

van de intervallen tussen de nuldoorgangen in het beschouwde epoch.

Voor de berekening van p (T)komt dan in aanmerking de uitdrukking:
o

p (T) = g(T)-f(T) * P (T)o 0

De convolutie-integraal

00

f * P = f f(8)p (T-8)d8
o 0 0

3.5.24.

6.3.1.

kan worden berekend volgens de trapeziumregel [34], met stapgrootte

~T. Door p (0)=0 te stellen, kunnen met behulp van 3.5.24 en 6.3.1.
o

successievelijk p (~T), P (2AT) etc. worden berekend. Tevens wordt
o 0
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voor elk epoch de experimentele verdelingsdichtheid p (T) bepaald.
o

Het rekenschema voor de berekening van p (T) is gegeven in fig. 6.4.
o

Vermogens- ElUtocorrela- geT) f( T) P (T)
spectrum iefunctie r------ f-- - 0

3.4.27 3.4.29 3.5.24

theoretisch

EEG-
epoch K-S toets
60 sec

experimenteel

Nul- Nuldoorgang- p (T)
0

locaties intervallen expo

Figuur 6.4. - Rekenschema voor de theoretische berekening en
experimentele bepaling van de verdelingsdicht
heid van intervallen tussen opeenvolgende nul
doorgangen.

In fig. 6.5. zijn de theoretisch berekende kansdichtheidsfuncties

peT) voor de opeenvolgende epochs boven elkaar geplot, terwijl fig.
o

6.6. de overeenkomstige experimenteel bepaalde verdelingsdichtheids-

functies van intervallen tussen opeenvolgende nuldoorgangen voor de

opeenvolgende epochs weergeeft. Deze figuren geven slechts een globa

Ie indruk van de overeenkomst tussen de theoretische en experimentele

resultaten en het is daarom nauwelijks mogelijk om met behulp van

deze figuren eventuele verschillen gedetailleerd aan te geven. WeI

valt op, dat in de in figuur 6.5. weergegeven theoretische kans

dichtheidsfunctiesp (,) in het gebied van het 200 tot het 45 0 epoch
o

een duidelijke tweetoppigheid vertonen, die nauwelijks wordt terugge-

vonden in de bijbehorende experimentele verdelingsdichtheid in fig.

6.6.

Teneinde na te gaan voor welke van de 60 opeenvolgende epochs men

op statistische gronden mag aannemen dat de theoretisch berekende

kansdichtheidsfunctie p (T) de werkelijke verdelingsdichtheid van de
o

intervallen tussen opeenvolgende nuldoorgangen goed beschrijft~ zal

gebruik gemaakt worden van de Kolmogorov-Smirnov toets voor het ver

gelijken van de theoretische en experimen-tele resultaten.
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Fig. 6.5. De theoretisch berekende kansdichtheidsfuncties p (T)
o

van 60 opeenvolgende EEG-epochs van twee kanalen

(F3-01 en F4-02) volgens: p (T) = geT) - f(T)*P (T).
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AIleen positieve waarden zijn geplot, tot aan de

eerste negatieve waarde.
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Fig. 6.6. De experimenteel bepaalde verdelingsdichtheidsfuncties

van intervallen tussen opeenvolgende nuldoorgangen

voor 60 opeenvolgende EEG-epochs van twee kanalen

(F3-01 en F4-02).
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De nulhypothese H luidt in dit geval: de theoretisch berekende p (,)
o 0

heeft betrekking op dezelfde populatie van nuldoorgangsintervallen

als de bijbehorende experimenteel bepaalde verdelingsdichtheidsfunc

tie van deze intervallen. Vervolgens worden de cumulatieve verde-

respectievelijk de theoretische p (,) en
o

berekend en daaruit de verwachte frequen-

lingen F (,) en F (,) uit
e 0

en de experimentele p (,)
o

ties f (,) = F (,)/N en f (,) = F (,)/N ' waarbij
e e TOO T

tervallen is tussen opeenvolgende nUldoorgangen in

NT het aantal in

het beschouwde

epoch. Dan is D
1

= maxlf (,)-f (,)1.,e 0

Voor de onbetrouwbaarheidsdrempel a wordt gekozen a=10%(tweezijdige

toetsing). In dat geval geldt: Da =Da(NT) = 1.22/~.

De nulhypothese H wordt verworpen als D1/D ~ 1.o a
In figuur 6.7. is de verhouding D,/D uitgezet voor de kansdicht

..L. a
heidsfuncties p (,) van de 60 opeenvolgende EEG-epochs.

o
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Fig. 6.7. De Kolmogorov-Smirnov toets toegepast op de kansdicht

heidsfuncties p (,) van de 60 opeenvolgende EEG-epochs
o

van kanaal 1 (a) en kanaal 2 (b).

Hoverwerpen als D1/Da~1.
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In deze figuur ziet men voor het 70 epoch van beide kanalen dat D
1

/D
a

beduidend groter is dan voor de rest van het aantal epochs~ hetgeen

te wijten is aan de vervorming van het signaal tengevolge van de eer

dergenoemde diathermie-storing. Verder geldt voor beide kanalen dat

voor ongeveer 40% van de 60 epochs de nUlhypothese H verworpen zal
o

worden~ terwijl voor de overige 60% van alle epochs met een onbe-

trouwbaarheid van 10% mag worden aangenomen~ dat de experimentele

verdelingsdichtheidsfunctie van de intervallen goed wordt beschreven

door de theoretische p (T)~ waarbij T de range van 0 tot 1 seconde
o

doorloopt.

Uit de figuren 6.5. en 6.6. blijkt echter~ dat de grootste afwijkingen

vaak optreden buiten de range van T~ die voor het betreffende EEG

epoch van belang is met betrekking tot p (T). Dit is wellicht een
o

gevolg van het feit dat niet geheel voldaan is aan de aan het signaal

moet beperken tot een zekere T<T . In het algemeen kan men T
m m

lijk stellen aan 2 maal de gemiddelde waarde van de intervallen

en de intervallen gestelde voorwaarden~ waardoor men de geldigheid

van de theoretische beschrijving van de kansdichtheidsfunctie p (T)
o

ge-

tussen opeenvolgende nuldoorgangen~ immers:

en wanneer de kansdichtheidsfuncties P2n(T) (n~1) niet geheel worden

geelimineerd door de convoluties van P2n+1(T) (n~O) met PO(T)~ zul

len deze de berekening van p (T) verstoren~ waarbij de invloed van
o

de kansdichtheidsfunctie P2(T) bepalend is voor het gebied waarover

het uiteindelijke resultaat voor p (T) geldig is.
o

Brengt men deze beperking van T in rekening~ dan blijkt de overeen-

komst tussen de theoretische en experimentele resultaten in het re

levante gebied voor T voor beduidend meer epochs te gelden~ namelijk

voor ongeveer 70% van aile epochs van kanaal 1 en ongeveer 80% van

kanaal 2~ zoals fig. 6.8. weergeeft.

Dit houdt in dat de theoretische beschouwingen met betrekking tot

de kansdichtheidsfunctie p (T) een bevredigende beschrijving geven
o

van de werkelijke verdelingsdichtheidsfunctie van intervallen tussen
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Fig. 6.8. De Kolmogorov-Smirnov toets toegepast op de kansdicht

heidsfuncties p (,) van de 60 opeenvolgende EEG-epochs
o

van kanaal 1 (a) en kanaal 2 (b). De range van, is

beperkt tot ,<2,gem
H verwerpen als D1/D ?1.

o a

opeenvolgende nuldoorgangen in een EEG-epoch van 60 seconden, mits

men de geldigheid beperkt tot het voor p (,) relevante ,-gebied en
o

geen acht slaat op de afwijkingen die optreden buiten dit gebied.

Het gedrag van de theoretisch berekende p (,) buiten het relevante
o

,-gebied is bovendien niet interessant, omdat de experimenteel

bepaalde verdelingsdichtheid p (,) buiten dit gebied nul is en ook
o

nul blijft.
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6.4. De kansdichtheidsfunctie Pl(T)

Voor de berekening van de kansdichtheidsfunctie Pl(T) zal worden

aangenomen dat aIle opeenvolgende intervallen tussen nuldoor

gangen met hellingen met gelijk teken statistisch onafhankelijk

zijn. In dat geval kan men gebruik maken van de uitdrukking 3.6.5

voor Pl(T).

3.6.5.

De berekening hiervan geschiedt op soortgelijke wijze als in

paragraaf 6.3. voor p (T) is beschreven~ echter nu volgens het
o

rekenschema van fig. 6.9.

Vermogens- autocorrela- f(T) Pl(T)
spectrum tiefunctie ~

3.4.29 3.6.5

~theoretiSCh

EEG-
epoch ~-S toet
60 sec

~experimenteel
Nul- Nuldoorgang- Pl(T)
locaties intervallen expo

Fig. 6.9. Rekenschema voor de theoretische berekening en

experimentele bepaling van de kansdichtheids

functie Pl(T).

De resultaten van de theoretisch berekende en experimenteel be

paalde kansdichtheidsfuncties Pl(T) zijn grafisch weergegeven in

de figuren 6.10. en 6.11. In feite zijn aIle opmerkingen die in de

vorige paragraaf zijn gemaakt ten aanzien van de kansdichtheids

functie p (T) ook van toepassing op de in deze paragraaf beschouwde
o

kansdichtheidsfunctie p.(T).
L

Toepassing van de Kolmogorov-Smirnov toets ter vergelijking van de

theoretische en experimentele resultaten levert op dat ongeveer 45%

van aIle kansdichtheidsfuncties van kanaal 1 en 60% van die van

kanaal2 een goede overeenstemming vertonen (zie fig.6.12.).
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Fig. 6.10. De theoretisch berekende kansdichtheidsfuncties P1(T)

van 60 opeenvolgende EEG-epochs van twee kana len

(F3-01 en F4-02) volgens: P1(~) = f(T) - f(T)*P1(T).

A]l~~n positieve waarden zijn geplot, tot aan de

eerste negatieve waarde.
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Fig. 6.11. De experimenteel bepaalde verdelingsdichtheidsfuncties

van intervallen -tussen opeenvolgende nuldoorgangen met

hellingen met gelijk teken- voor 60 opeenvolgende EEG

epochs van twee kanalen (F3-01 en F4-02).
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Fig. 6.12. De Kolmogorov-Smirnov toets toegepast op de kansdicht

heidsfuncties P1(T) van de 60 opeenvolgende EEG-epochs

van kanaal 1 (a) en kanaal 2 (b).

H
o

verwerpen als D
1

/D
a

>1.

Ook hier kan men de range

T-gebied. In dit geval is

van de intervallen tussen

van T beperken tot het van be lang zijnde

L ongeveer 1~ maal de gemiddelde waardem
nUldoorgangen met hellingen met gelijk

teken, immers:

zodat de invloed van de kansdichtheidsfunctie P3(T) bepalend is

voor het gebied waarover het uiteindelijke resultaat voor P1(T)

geldig is. Door deze beperking van de range van T worden de eerder

genoemde percentages respectievelijk 65% en 68% (zie ook fig.6.13.).

Voor die epochs, waarvoor de nUlhypothese H wordt verworpen, mag
o

men aannemen, dat niet voldaan is aan de aan het signaal of de

nuldoorgang-intervallen gestelde voorwaarden. In het volgende

hoofdstuk zal hierop nader worden ingegaan.
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7. AFWIJKINGEN TUSSEN EXPERIMENTELE EN THEORETISCHE RESULTATEN GERELA

TEERD AAN NIET GEHEEL VERVULDE SIGNAALVOORWAARDEN.

7. 1. Inleiding

Om de mate van afwijking tussen de theoretisch berekende en experi

menteel bepaalde kansdichtheidsfuncties te kunnen verklaren uit de

mate waarin al dan niet aan de aan het signaal en de intervallen ge

stelde voorwaarden is voldaan, zal worden nagegaan of de uitkomsten

van de K-S-toets bij het vergelijken van de theoretische en experi

mentele kansdichtheidsfuncties Po (T) respectievelijk p 1(T) voor elk

der 50 opeenvolgende EEG-epochs in verb and kunnen worden gebracht met

de resultaten van de in hoofdstuk 4 aangegeven toetsen voor de statio

nariteit, de amplitudeverdeling en de statistische afhankelijkheid van

de in het geding zijnde intervallen.

Bij gebruik van de K-S-toets voor de ampli tudeverdeling en de statio

nariteit is gekozen voor een onbetrouwbaarheidsdrempel a=10%.

In dat geval geldt [29]:

D (N)
a

1. 22
= 7ff 7.1.1.

De voor een bepaald epoch gevonden waarde D1 wordt genormeerd op de bij

behorende D (N), zodat wordt besloten tot verwerpen van de nulhypothese
a

Ho als Dl/Da(N)~l. Bij de toets voor de amplitudeverdeling hebben we te

maken met een signaalduur van 60 seconden, hetgeen neerkomt op N=5144,

zodat

D :=D (6144)=0.016
aa a

7.1.2.

Bij de toets voor de stationariteit wordt elk EEG-epoch opgedeeld in

twee stukken, elk met een duur van 30 seconden, zodat N=3072 en

D :=D (3072)=0.022
as a

7.1.3.

Teneinde de statistische afhankelijkheid van de in het geding zijnde in

tervallen te bepalen, worden de correlatiecoefficient p en de groothe-

den E
kn

, k, n':;;l,2 berekend volgens:

l. 4.4.3. en 4.4.4. ten behoeve van P (T) 7.1.4.0

II. 4.4.3. en 4.4.5. ten behoeve van P1(·r)



- 70 -

De resultaten voor de 60 opeenvolgende EEG-epochs worden samengevat in

aparte tabellen voor kanaal 1 (7.2.1. en 7.2.2.) en kanaal 2 (7.3.1.

en 7.3.2.), welke als volgt zijn opgebouwd:

- kolom 1

- kolom 2

- kolom 3

- kolorn 4

- kolom 5

rangnummer van het betreffende EEG-epoch

genormeerde uitkomst van de K-S toets (D 1/D
a

(N)) bij ver

gelijking van de theoretisch berekende en experimenteel be

paalde kansdichtheidsfuncties poet) respectievelijk P1(T).

genormeerde uitkomst van de K-S toets (D1/D ) bij verge-aa
lijking van de waargenomen amplitudeverdeling en de ver-

wachte normale verdeling.

genormeerde uitkomst van de K-S toets (D1/D ) bij bepa-as
ling van de mate van stationariteit van het betreffende

EEG-epoch.

de correlatiecoefficient p volgens

I. 4.4.1. en 4.4.4. ten behoeve van p (T)
o

II. 4.4.1. en 4.4.5. ten behoeve van P1(T).

- kolom 6

- kolom 7

- kolom 8

- kolom 9

- kolom 10:

De grootheid E11l

[ 1.
4.4.3. 4.4.4. t.b.v. P (T)de grootheid E12t en

volgens 0

de grootheid E21 II. 4.4.3. en 4.4.5. t.b.v. P1(T)
de grootheid E22
aantal voorwaarden waaraan niet is voldaan.

seconden geldt:

E22 zijn kleiner dan de in TABEL 4.1. gegeven

betreft de kansdichtheidsfunctie p (T)
o

respectievelijk de in TABEL 4.2. gegeven grenswaarden waar het be-

Wanneer voor een bepaald EEG-epoch van 60

1. D1/Daa<1 (amplitudeverdeling normaal)

2. D1/D <1 (stationair) enas
3. Ipl, Ell' E12 , En en

grenswaarden waar het

treft de kansdichtheidsfunctie P1(T) (statistische onafhankelijk

heid van de betreffende intervallen),

dan behoort het betreffende EEG-epoch naar alle waarschijnlijkheid tot

de klasse van stochastische signalen, waarvoor de in hfdst.3. bespro

ken theorie tot goede resultaten leidt. Indien aan een of meerdere van

de zojuist genoemde voorwaarden niet is voldaan, wordt dit in kolom 10

aangegeven en kan men in de kolommen 3 tim 9 nagaan welke voorwaarde(n)

het betreft.
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Ten aanzien van de overeenkomst tussen het theoretische en experimentele

resultaat voor een bepaald EEG-epoch en de samenhang daarvan met de mate

waarin aan de gestelde voorwaarden is voldaan, moet men een viertal ca

tegorieen onderscheiden, namelijk:

A. de overeenkomst is goed (kolom 2 bevat een waarde <1) en er lS

aan alle voorwaarden voldaan (kolom 10 bevat de waarde 0).

B. de overeenkomst is goed en er is niet aan alle voorwaarden

voldaan (kolom 10 bevat de waarde 1, 2 of 3).

C. de overeenkomst is slecht (kolom 2 bevat een waarde >1) en er

is aan alle voorwaarden voldaan.

D. de overeenkomst is slecht en er is niet aan alle voorwaarden

voldaan.

In matrixvorm kunnen we deze gevallen als volgt verkort weergeven:

~
goed I slecht

VOORW. o. I I
goed A

I
c

-- t-
slecht B

I
D

RES. = resultaat

VOORW. = voorwaarden

In de volgende twee paragrafen worden de aldus gevonden resultaten met

betrekking tot de kansdichtheidsfunctie poeT) respectievelijk P1(T)

besproken.

7.2. Vergelijking van de theoretisch berekende en experimenteel

bepaalde kansdichtheidsfuncties p (T).
o

De uitkomsten van de verschillende toetsen met betrekking tot de kans

dichtheidsfunctie p (T) zijn samengevat in TABEL 7.2.1. voor kanaal 1
o

en TABEL 7.2.2. voor kanaal 2.

Uit deze tabellen is bepaald welke percentages van aIle 60 EEG-epochs

behoren tot de categorieen A tim D. De resultaten daarvan zijn samen

gevat in TABEL 7.2.1a. voor kanaal 1 en TABEL 7.2.2a. voor kanaal 2.
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TABEL 7.2.2a.

~
goed slecht

VOORW.

goed
(A) (C)

22% 11%

slecht
( B) (D)

47% 20%

-
TOTAAL 69% 31%

.-

~
goed slecht

VOORW.

goed
(A) (C)

25% 0%

slecht
(B) (D)

57 96 18%

TOTAAL 82% 18%

In hoofdstuk 6 is gecoestateerd dat er een goede overeenkomst bestaat

tUBsen de theoretisch berekende en experimenteel bepaalde kansdicht

heidsfunctie p (T) van 69% van aIle epochs van kanaal 1 en 82% van die
o

van ka~aal 2, mits men de range van T beperkte tot het relevante gebied.

Ui t tabel 7.2 .1a blijkt hoe deze per'centages zijn onderverdeeld over de

categorieen A en B. Ten aanzien van de epochs welke behoren tot catego

rie B kan worden opgemerkt dat de overeenkomst tussen de theoretische

en experimentele resultaten goed is, ondanks het feit dat niet aan aIle

voorwaarden is voldaan. Dit houdt in dat een goede overeenkomst tussen

de theoretische en experimentele resultaten niet zonder meer betekent

dat ook inderdaad aan aIle voorwaarden is voldaan; dit in tegenspraak

met datgene wat McFadden concludeerde aan de hand van de theoretische

en experimentele resultaten voor een zestal vermogensspectra (zie hfdst.5).

De percentages van aIle epochs waarvoor de overeenkomst slecht is, zijn

onderverdeeld in de categorieen C en D. Met betrekking tot die epochs

welke behoren tot categorie C kan worden opgemerkt dat de overeenkomst

tussen de theoretische en experimentele resultaten slecht is, ondanks

het feit dat toch aan aIle voorwaarden is voldaan, terwijl in die ge

vallen de ovex'eenkomst goed zou moeten zijn. De reden hiervan kan gele

gen zijn in het feit dat de K-S-toets strikt genomen aIleen voor continu

verdeelde grootheden kan worden gebruikt. De toets kan weI voor discreet

verdeelde grootheden worden gebruikt, maar is in dat geval conservatief

ten aanzien van het verwerpen van H [29J. Bovendien zijn de limieten,
o

welke worden gehanteerd voor het bepalen van de afhankelijkheid van in-

tervallen tussen nuldoorgangen (hfdst. 4.), bepaald aan de hand van

slechts een vij£tal ruissignalen. Voor meer exacte limietwaarden zou

dit aantal eigenlijk groter moeten zijn. gezien de onderlinge afwijkin

gen in de resultaten van de afzonderlijke ruissignalenCtabel 4.1 en

tabe14.2.).
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Om het tot categorie C behorende percentage van aIle epochs bij hand

having van de K-S-toets tot nul te doen reduceren, zijn twee oplos

singen mogelijk, namelijk:

1. de resultaten mindel' streng beoordelen, d.w.z. grotere afwijkingen

tussen de theoretische en experimentele resultaten toestaan dan de

nu toegestane afwijkingen, zodanig dat geen enkel epoch in catego

rie C valt. In dat geval zal het percentage in categorie A grater

worden, terwijl dat in categorie B waarschijnlijk ook zal toenemen,

zodat het percentage in categorie D zal afnemen.

2. De voorwaarden strenger beoordelen, d.w.z. eerder besluiten tot

niet-normaliteit en niet-stationariteit en de limieten voor de

statistische onafhankelijkheid van intervallen verkleinen, zodanig

dat geen enkel epoch tot categorie C zal behoren. In dit geval zal

het percentage in categorie D toenemen en evenals In het vorige

geval zal het percentage in categorie B waarschijnlijk toenemen,

met als gevolg dat het percentage In categorie A zal afhemen.

In beide gevallen zal het percentage in categorie B gelijk blijven dan

wel toenemen, doch zeker niet afnemen, waardoor de eerder gedane uit

spraak over de conclusie van McFadden nag wordt versterkt.

7.3. Vergelijking van de theoretisch berekende en experimenteel bepaalde

kansdichtheidsfuncties Pl(T).

De uitkomsten van de verschillende toetsen met betrekking tot de kans

dichtheidsfunctie P1(') zijn samengevat in TABEL 7.3.1. voor kanaal 1 en

TABEL 7.3.2. voor kanaal 2.

De in dit geval tot de categorieen A tim D behorende percentages van aI

le EEG-epochs zijn gegeven in TABEL 7.3.1a.en TABEL 7.3.2a. voor res

pectievelijk kanaal 1 en kanaal 2.

TABEL 7.'3.1a.

~ goed slecht
VOORW.

goed
(A) (C)

23% 18%

(B) (D)

slecht 39% 20%

TOTAAL 62% 38%

TABEL 7.'3.2a.

~~ goed slecht
VOORW.

goed
(A) (C)

16% 10%

---
(B) (D)

slecht 52% 22 96

~OT~.AI" __L
-

68% I 32%
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Daaruit blijkt dat de percentages van aIle epochs die tot de verschillen

de categorieen behoren, voor de respectievelijke kanalen in dezelfde

grootte-orde liggen als de percentages, welke werden gevonden met be

trekking tot de kansdichtheidsfunctie p CT). De in paragraaf 7.2. gemaak-
o

te opmerkingen ten aanzien van de interpretatie van de resultaten voor

p CT) zijn eveneens van toepassing op de hier gegeven resultaten voor
o

Pl(T)·

Opvallend is echter dat bij de resultaten voor Pl(') het percentage in

categorie C voor beide kanalen groter is dan bij de resultaten voor p (t).
o

Dit kan een gevolg zijn van het feit dat de beperking van T tot 1~ maal

de gemiddelde waarde van de som van 2 opeenvolgende intervallen tussen

opeenvolgende nuldoorgangen ten behoeve van P1CT) relatief gezien minder

streng is dan de beperking tot 2 maal de gemiddelde waarde van de

intervallen tussen opeenvolgende nuldoorgangen ten behoeve van p (T).
o

7.4. Conclusie

Voor die epochs, waarvoor volgens de hier gehanteerde toetsen betreffende

de aan het signaal en de intervallen gestelde voorwaarden inderdaad aan

de voorwaarden is voldaan, mag men verwachten dat de betreffende EEG-epochs

behoren tot de klasse van stochastische signalen, waarvoor de theoretisch

berekende kansdichtheidsfuncties de experimenteel bepaalde verde lings

dichtheidsfuncties goed beschrijven. Voor gemiddeld 1/5 van aIle epochs

blijkt dit ook inderdaad het geval te zijn Ccategorie A). Figuur 7.1.

geeft een voorbeeld van een epoch dat tot deze categorie behoort, als-

mede de bijbehorende kansdichtheidsfuncties POCT) en P1CT).

Ondanks het feit dat de gehanteerde toetsen uitwijzen dat aan aIle voor

waarden is voldaan, kan het om reeds in par. 7.2. genoemde redenen voor

komen dat desondanks toch geen goede overeenkomst wordt gevonden tussen

de theoretisch berekende en experimenteel bepaalde kansdichtheidsfunctie

Ccategorie C). Voor kanaal 2 blijkt dit echter voor minder epochs het

geval te zijn dan voor kanaal 1, zowel waar het de kansdichtheidsfunctie

poC-r) als de kansdichtheidsfunctie PICe) betreft. Figuur 7.2. geeft een

voorbeeld van een EEG-epoch dat tot deze categorie behoort. Uit de resul

taten voor dit epoch blijkt er inderdaad een minder goede overeenstem

ming te bestaan tussen de theoretische en experimentele kansdichtheids

functies.
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Indien de toetsen uitwijzen dat aan een of meerdere voorwaarden niet is

voldaan, verwacht men in eerste instantie dat de overeenkomst tussen de

theoretisch berekende en experimenteel bepaalde kansdichtheidsfuncties

minder goed zal zijn. Uit de vorige paragrafen blijkt dat voor gemiddeld

2/3 van alle epochs niet aan alle voorwaarden is voldaan. Voor het meren

deel van deze epochs werd desondanks toch een goede overeenstemming tussen

theoretisch en experimenteel resultaat gevonden (categorie B). Daaruit

blijkt dat het niet strikt voldaan hebben aan een of meerdere voorwaarden

niet altijd tot een slecht resultaat hoeft te leiden, Hellicht omdat in

die gevallen de eisen die de voorwaarden stellen toch redelijk goed bena

derd worden, of te streng zijn. Een voorbeeld van een epoch dat tot deze

categorie behoort is gegeven in fig. 7.3., waaruit blijkt dat de overeen

stemming tussen de theoretisch en experimentele kansdichtheidsfuncties

in het relevante ,-gebied goed te noemen is.

Voor de overige epochs, waarvoor aan een of meerdere voorwaarden niet is

vOldaan en die niet behoren tot categorie B vindt men ook inderdaad een

slechte overeenkornst tussen theorie en experiment (categorie D). Dit blijkt

het geval te zijn voor ongeveer 1/5 van alle epochs, zowel van kanaal 1

als van kanaal 2. Figuur 7.4. geeft een voorbeeld van een epoch dat in

deze categorie behoort. Er blijken inderdaad vrij grote afwijkingen op te

treden tussen experiment en theorie, vooral voor grotere T.

Tot slot kan Horden opgemerkt dat de verdeling van de categorieen A,B,C en

D over de opeenvolgende 60 minuten EEG voor beide kanalen zodanig wille

keurig is dat er geen duidelijk verband is aan te geven met visueel te

onderscheiden stukken in bijv. de nuldoorganghistogramreeksen van dit uur

EEG. Wat echter wel opvalt is dat er een relatie bestaat tussen het al

dan niet voldaan zijn aan de signaalvoorwaarden en visueel te onder

scheiden stukken in de nuldoorganghistogramreeksen. Uit de tabellen 7.2.1. ,

7.2.2., 7.3.1. en 7.3.2. blijkt namelijk dat juist in die stukken waarvoor

de nuldoorganghistogrammen lage "frequenties" te zien geven(bijv. 11° tim

16 0 epoch en 42 0 tim 60 0 epoch) veelal niet aan de signaalvoorwaarden is

voldaan, terwij 1 in het gebied waarin overwegend hogere ltfrequenties" voor

komen (bijv. 20 0 tim 40 0 epoch) vaak juist wel aan de signaalvoorHaarden

is voldaan of aan minder voorwaarden niet is voldaan dan in het eerderge

noemde geval.
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Fig. 7.1. Voorbeeld uit CATEGORIE A (25 epoch van kanaal 1)

a: tijdsverloop van x(t) gedurende 10 seconden

b: het vermogensspectrum van x(t)

c: de genormeerde autocorrelatiefunctie van x(t)

d: de kansdichtheidsfunctie p (T)
o

p (T) = gCT) - f(T)*P (T)
o 0

volgens:
- theoretisch
* experimenteel

e: de kansdichtheidsfunctie Pl(T) volgens:
-- theoretisch

Pl(T) = f(T) - f(T)*Pl(T) * experimenteel

Er is aan aIle voorwaarden voldaan en de theoretische en experi

mentele resultaten stemmen volgens de KS-toets goed overeen in

het relevante T-gebied (T<2T voor D en T<l~T voor Pl)'
gem - 0 gem
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Fig. 7.2. Voorbeeid uit CATEGORIE C (5 epoch van kanaal 1)

a: tijdsverioop van x(t) gedurende 10 seconden

b: het vermogensspectrurn W(f) van x(t)

c: de genormeerde autocorrelatiefunctie ~van x(t)

d: de kansdichtheidsfunctie p (T) volgens:
o _ theoretisch

p CT) = g( T) - fCT )*p CT)
o 0 * experimenteel

e: de kansdichtheidsfunctie P1(T) volgens:
- theoretisch

P1(T) = f(T) - f(T)*P1(T) * experimenteel

Er is aan aIle voorwaarden voldaan. Desondanks is er volgens de

KS-toets geen goede overeenstemming tussen de theoretische en

experimentele resuitaten.
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Fig. 7.3. Voorbeeld uit CATEGORIE B (42 epoch van kanaal 1)

a: tijdsverloop van x(t) gedurende 10 seconden

b: het vermogensspectrum W(f) van x(t)

c: de genormeerde autocorrelatiefunctie ¢ van x(t)
T

d: de kansdichtheidsfunctie p (T) volgens:
o _ theoretisch

p (T) = geT) - f(T)*P (T)
o 0 * experimenteel

e: de kansdichtheidsfunctie P1(T) volgens:
- theoretisch

P1(T) = f(T) - f(T)*Pl(T) * experimenteel

Ondanks het feit dat niet aan alle voorwaarden is voldaan -met

name niet aan de statistische onafhankelijkheid van interval len

IS er volgens de KS-toets t6ch een goede overeenstemming tussen

de theoretische en experimentele resultaten in het relevante

T-gebied (T<2T voor p en T<l;T voor p ).
gem 0 - gem 1
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Fig. 7.4. Voorbeeld uit CATEGORIE D (52
0

epoch van kanaal 1)

a: tijdsverloop van x(t) gedurende 10 seconden

b: het vermogensspectrum W(f) van x(t)

c: de autocorrelatiefunctie ¢ van x(t)
T

d: de kansdichtheidsfunctie p (T) volgens:

( T) = -( T) _ f ( T )* ( ~ ) - theor ~ tisc h
Po g Po * experlmenteel

e: de kansdichtheidsfunctie p,(T) volgens:
~ - theoretisch

P1(T) = f(T) - f(T)*Pl(T) * experimenteel

Er is aan geen enkele voorwaarde voldaan, met als gevolg dat de

overeenkornst t~llssen de theoretisch berekende 81] experimenteel

bepaalde kansdichtheidsfuncTies slecht is volgens de KS-toets.
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8. CONCLUSIE EN SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat voor het in dit rap

port bestudeerde uur EEG-signaal (2 kanalen), opgedeeld in opeenvolgen

de epochs van 60 seconden, ongeveer 20% van alle epochs naar alle waar

schijnlijkheid behoort tot die klasse van stochastische signalen, waar

voor de berekende uitdrukkingen voor de kansdichtheidsfuncties p (T) en
o

Pi(') een goede beschrijving geven van het verloop van de werkelijke

kansdichtheidsfuncties, althans in de - op grond van de signaaleigen

schappen - van belang zijnde range voor T.

Voorts is gebleken dat eenzelfde percentage van alle epochs zeer waar

schijnlijk niet tot voornoemde klasse behoort, omdat de eerdergenoemde

uitdrukkingen tot onjuiste resultaten leiden.

In het merendeel van de gevallen, waarin niet aan de gestelde voorwaar

den is voldaan, wordt toch een goede overeenkomst gevonden tussen theorie

en experiment. Voor gemiddeld 70% van alle beschouwde epochs geven de

berekende uitdrukkingen voor de kansdichtheidsfuncties poeT) en Pi(T) in

het relevante T-gebied een goede beschrijving van het verloop van de

werkelijke kansdichtheidsfuncties. Hieruit volgt dat de theorie met

vrucht kan worden toegepast op het electroencephalogram van de in dit

rapport beschouwde patient. Op grond van de resultaten, verkregen met

het electroencephalogram van slechts een patient, mag men niet bij voor

baat concluderen dat de theorie ook voor andere EEG-signalen tot goede

resultaten zal leiden, doch visuele vergelijking van de reeksen nuldoor

ganghistogrammen van andere patienten met de reeks nuldoorganghistogrammen

van de hier beschouwde patient wekt de verwachting dat ook voor andere

EEG-signalen van andere patienten soortgelijke resultaten zullen worden

gevonden. Dit omdat de reeksen nUldoorganghistogrammen, welke zijn gere

gistreerd voor verschillende patienten met behulp van het patientenbewa

kingssysteem, meestal grote overeenkomsten vertonen, afgezien van be

paalde schaalfactoren. Een uitzondering hierop vormen de reeksen nul

doorganghistogrammen afkomstig van electroencephalogrammen van kinderen.

Vaak vertonen deze histogrammen een duidelijke tweetoppigheid en wijken

op grond daarvan sterk af van de nuldoorganghistogrammen, die men in het

algemeen bij volwassenen waarneemt. Het is dan ook waarschijnlijk dat de

signaaleigenschappen van kinder EEG's afwijken van de eigenschappen van

electroencephalogrammen van volwassen personen. De resultaten van deze

studie geven echter geen uitsluitse~ over de bruikbaarheid van de theorie

van nuldoorgangen van stochas dscbe signalen waar het electroencephalo

grammen van kinderen betreft.
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Voorts is in deze studie dezelfde signaalduur van de opeenvolgende EEG-e

pochs aangehouden als in het patientbewakingssysteem wordt gehanteerd,

namelijk 60 seconden. Uit experimenten met het bewakingsaysteem is name

lijk gebleken dat een signaalduur van 30 seconden te veel fluctuaties

geeft in de nuldoorganghistogrammen van opeenvolgende 30-seconden-epochs,

terwijl de oorspronkelijk gehanteerde signaalduur van 90 seconden een te

veel afgevlakt beeld geeft. Hantering van een kortere signaalduur dan de

in deze studie beschouwde duur van 60 seconden heeft het voordeel dat

eerder aan de eis van stationariteit zal zijn voldaan, doch heeft daaren

tegen het nadeel dat de schatting van overige signaaleigenschappen on

nauwkeuriger wordt omdat men met minder samples te maken heeft, zodat

men niet mag verwachten dat de theorie bij gebruik van een kortere sig

naalduur voor alle opeenvolgende epochs van een geheel uur EEG een goe-

de beschrijving zal geven voor de respectievelijke kansdichtheidsfuncties.

In de literatuur m.b.t. het 'zero-crossing problem' (voor de geinteres

seerde lezer is een overzicht gegeven van de belangrijkste artikelen

in APPENDIX D) bespeurt men dan ook een verschuiving van de aandacht van

de theoretische aspecten van deze materie naar het meer experimenteel

gerichte onderzoek op dit gebied - waaraan in het verleden nogal eens is

voorbijgegaan -, waarbij men tracht de kansdichtheidsfuncties zo nauwkeu

rig mogelijk te meten. Deze tendens wordt ook aangegeven door O'Neill et

al. [23], die een oorspronkelijk voor het tellen van fotonen ontworpen

apparaat toepaste voor het meten van de kansdichtheidsfunctie p (T) van
o

gefilterde witte ruis.

Gezien het feit dat de mathematische relaties die het verband aangeven

tussen de kansdichtheidsfuncties en de signaaleigenschappen (vervat in

de autocorrelatiefunctie) zo ingewikkeld zijn dat een fysische interpre

tatie van deze mathematische uitdrukkingen zonder grafische weergave van

de resultaten nauwelijks of geheel niet mogelijk is, is deze tendens heel

begrijpelijk.

Teneinde meer ihzicht te verkrijgen in de relatie tussen de signaaleigen

schappen en de 'golfduur'-histogrammen c.q. nuldoorganghistogrammen van

electroencephalogrammen, lijkt een meer experimentele aanpak meer zinvol

dan de in deze studie gevolgde theoretische aanpak.

Een mogelijkheid daartoe is wellicht gelegen in het inpassen van de sig

naaleigenschappen (autocorrelatiefunctie, vermogensspectrum) in een een

voudig wiskundig model met een beperkt aantal parameters.
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Hetzelfde kan men doen voor de bijbehorende intervalverdeling (p (T)
o

of Pl(T)), bijvoorbeeld door de experimenteel gevonden verdeling te

benaderen met een bekende verde ling door middel van approximatie

technieken [34]. Door de parameters van beide modellen onderling

te correleren is het mogelijk eventuele onderlinge verbanden op

te sporen (fig. 8.1.) t~ssen veranderingen in de parameters van

model I en de daarbij behorende veranderingen in de parameters van

model II.

tie-

ken.

MODEL I
¢T <p (T)

m
W(£) W (£) model Im pararers

EEG
correla

technie

MODEL II parameters
p (T) (T) model II

0 Porn ~

P1 (T)
P1m(T)

Figuur 8.1. Bepaling van de relatie tussen signaaleigenschappen

en de nuldoorgangen-intervalverdeling.
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10. SYMBOLENLIJST

F
e

F
o

F(s)

H(j21Tf)

H
o

L{f(t)}

M

M•.
1J

N
o

Vl(f)

p (-r)
o

p (-r)
n

- '::JU -

statistische variabele

maat voor de statistische afhankelijkheid van

twee stochastische variabelen

n-dimensionale verdelingsfunctie

verwachte cumulatieve verdeling

waargenomen cumulatieve verdeling

Laplacegetransformeerde van een tijdsfunctie f(t)

overdrachtsfunctie

nulhypothese

Laplacegetransformeerde van een tijdsfunctie f(t)

variantie-covariantie matrix

determinant van de matrix M

onderdeterminant van het element j.l •• 1n de matrix M
1J

gemiddeld aantal nuldoorgangen per tijdseenheid

aantal nUldoorgangen in T seconden

aantal elementen in een populatie

vermogensdichtheidsfunctie (vermogensspectrum) van

een stochastische tijdsfunctie x(t)

kansdichtheidsfunctie van intervallen tussen

opeenvolgende nUldoorgangen in een stochastische

tijdsfunctie x(t)

kansdichtheidsfunctie van de som van twee opeen

volgende intervallen tussen opeenvolgende nul

doorgangen in een stochastische tijdsfunctie x(t)

kansdichtheidsfunctie van de som van (n+1) opeen

volgende intervallen tussen opeenvolgende nul

doorgangen in een stochastis8he tijdsfunctie x(t)
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x

T
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x(t)
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n-dimensionale kansdichtheidsfunctie

autocorrelatiefunctie van de 'geclipte' versie van

een stochastische tijdsfunctie x(t)

stochastisch proces

vector

getransponeerde van de vector x

stochastisch signaal (realisatie van een stochas

tisch proces)

eerste afgeleide van een stochastische tijds

functie x( t)

onbetrouwbaarheidsdrempel

gemiddelde lengte van intervallen tussen opeen

volgende nuldoorgangen in een stochastische

tijdsfunctie x(t)

delta-functie

autocorrelatiefunctie van x(t)

waarde van </>T voor T=O

eerste afgeleide van </>T voor T=O

tweede afgeleide van </>T voor T=O

correlatiecoefficient

standaardafwijking

tijdsduur (interval) tussen nuldoorgangen in een

stochastische tijdsfunctie x(t)

cirkelfrequentie

'geclipte' versie van een stochastische tijds

functie x(t)

convolutieteken
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APPENDIX A

DE VIERDIMENSIONALE NORMALE VERDELING VAN EEN GEGEVEN SIGNAAL.

N
Zij x(t) = L (a cosw t + b sinw t) met w =2nf , f =n~f, A.1.n=l n n n n n n n
waarin de coefficienten a en b onafhankelijke normaal verdeelde

n n
variabelen zijn met gemiddelde nul en standaarddeviatie VW(f )~f~

n
waarvoor geldt (5]:

W(f )~f
n

2 2= a cos w t + 2a bn n n n
. 2. 2 2 2

cosw t.s1nw t + b Sln w t =a =bn n n n n n A.2.

Hierbij is gebruik gemaakt van het feit dat a en b onafhanke1ijk
n n

zijn, zodat~ =0 en dat bovendien hun verdelingen identiek zijn.
n n

W(f) is het vermogensspectrum van x(t).

Daar a en b normaal verdeeld zijn, zijn ook a cosw t en b sinw tn n n n n n
normaal verdeeld, wanneer t als vast wordt beschouwd. Daarom is x(t)

voor vaste t de som van 2N onafhankelijke normaal verdeelde variabe

len en is op grond van de centrale limietstelling dan ook normaal

verdeeld.

Voor de parameters van de verdeling van x(t) geldt:

E(x(t)] = x(t) = 0, omdat a = b = 0
n n

A.3.

en 2= x (t) = N 2 2 2. 2
L

1
(a cos w t+b Sln w t) =

n= n n n n

N
L W(f )6£

n=l n
A.4.

Voor N+oo geldt dan ook:

00

x2(t) ~ J W(f)df = ~(O)
o

::: <p
o

A.5.

Hierin is <P(T) de autocorrelatiefunctie van x(t), welke volgens de

Wiener-Khintchin-relaties samenhangt met het vermogensspectrum W(f)

volgens:

<p ::: ¢(T) = J W(f) cos2nfTdf
T

o

Teneinde uit dezc representatie van het stochastische signaal x(t)

de samenges"telde kansdichtheidsfunctie van de variabelen

A.5.

xl = x( t)

dx(t) x'(t)
x2 = dt =

x
3

= xC t+T)

=
dx(t)

/t=t+T
= x' (t+T)x

4 dt

A.7.
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te bepalen, gaan we uit van de uitdrukking A.B. voor de vierdimen

sionale normale verde ling [7]:
4

• L: 1M .. x. x.
~ iMllJ 1. J] A.8.

met M = )111---1l 14
I I
I I
, I
I
I
I,
I
I

1l 41 ---1l
44

Il ., =
lJ

x.x.
1 ..

-'

A.9.

Voor de elementen van de matrix M geldt:

" 2"- ¢(o)11
11

= x :::: X (t) = - <Po1

d
Il 12 = x1x2 = x(t)x'(t) = 37 <PCr)/,=O =¢'(o) - <p = 0

0

)114 = ~(t)x'(t+T)

11 21 - x2x1 = x'(t)x(t) = Il 12 = 0

2 1 T 1 T
\-1 22 = x

2 = x'(t)x'(t) = lim ~ Jx'(t)x'(t)dt = lim T Jx'(t)dx(t)=rT-+oo 0 T+oo 0

T 00

. 1 [x'(t)x(t) I !x"(t)x(t)dt]= 11m -TT+oo 0 0

Als x(t) en zijn afgeleiden eindig blijven gaat dit over in

=\-1 22
-¢ "o

a
\-1 23 = x2x3 = x'(t)x(t+,) = h <pCr) = -¢ , ( , ) - -<p I,

a2
11 24 = x2x4 = x'(t)x'(t+,) = - -¢(-r) - -<p"(,) - ¢"

aLL
,
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X(t+T)X'(t) a -¢ I( T) -¢I Tfl 32 = x
3

x
2 = =-- ¢( T) = -aT

2 2 =¢(o)fJ 33 = x
3

= x (t+T) - ¢o

-3p(T);
fl 34

= x
3

x
4

= X(t+T)XI(t+T) = = -¢ '( 0) = 0dT T=O

a
fl 41 = x4xl = x I( t+T )X( t) = ~(T) = ¢ , (T) - ¢ ,

T

fl 42
= x

4
x

2
= XI(t+T)X'(t) = -¢"(T) - -¢"T

--
fl 43 = x

4
x 3 = X'(t+T)X(t+T) =fl 34

= 0

2 x,2(t+T)
(;\2

<P(T); -¢"(o) -¢"fl 44
= x4 - = = =aT2 0T=O

Substitutie van bovenstaande resultaten in A.9. geeft de matrix

M = ¢o 0 ¢T ¢ I
T

0 -¢" -¢ , -¢ "
0 T T

CPT -¢ , ¢o 0T

¢' -¢ " 0 -¢"
T T 0

A.IO.

Voor de samengestelde kansdichtheidsfunctie P(x
l

,x2 ,x3 ,x4 ), met xl =x3=O

geldt dus met A.B.:

A.ll.

Hierin is M.. de bij het element fl •. behorende onderdeterminant, dat
lJ lJ

wil zeggen:

M22 = ¢o ¢T
¢ ,

T

¢T ¢o 0

¢ , 0 - d> "T '0

M24 = <Po 0 ¢T

¢T -¢ , ¢oT

¢ , -¢ " 0T T

A.12

A.13.
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en M = ¢o 0 ¢T = _<p II <¢2_¢2) ¢ ¢, 2
= M2244 o 0 T o T

0 _¢ II _¢ I

0 T

¢T -<p' ¢oT

Tenslotte geldt nog de relatie:

hetgeen eenvoudig geverifeerd kan worden.

A.14.

A.15.
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APPENDIX B

BEREKENING VN~ MEERVOUDIGE INTEGRALEN

In deze appendix zal de integraal

00 00

J r 2 2
I = xdx. dy.y.exp[-x -y -2xycos¢]

o 0

B.1.

in een gesloten analytische uitdrukking worden weergegeven.

Daartoe wordt uitgegaan van de integraal

00 00

J = J dx f dy.exp[-x2_y2-2axy]
o 0

B.2.

Om deze Iaatste integraal te berekenen, zal de exponent door een

geschikte Iineaire transformatie worden omgewerkt tot een som van

kwadraten, waarna zal worden overgegaan op poolcoordinaten [5].

Stel u = x+ay

v=yM

dan geIdt:
2 2 2 2

x +y +2axy = u +v

B.3.

B.4.

De integratiegrenzen voor u en v worden door deze transformatie

en a ~ v ~ 00, B.5

waarmee B.2. overgaat in:

B.6.
') 2

exp[-u~-v ]duJ
00

av
.12'Vl-a-

00

J = _1_ J dv
)1-a2' 0

Door vervolgens over te gaan op poolcoordinaten, met

u = r cos 8 dudv = rdrd8 B.7.

v = r sin 8

waarbij uit v ? 0 en u ?
av

r-z
Vl-a

voIgt:

1a ~ 8 ~ arccot (r-'f) en 0 ~ r .::; 00

Vl-a-
B.8.
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gaat B.6. over in:

1
arccot (J;;;l)

l-a 00 2
J

1 J de J -r
=
~l-a

re dr2'
0 0

B.9.

of J = ~
1 1 a

r==?' . arccot(~) ; o~arccot( r--'l).$,Tf
Vl-a2 V1-a~ Vl-a-

B.10.

Deze laatste uitdrukking kan in iets eenvoudiger vorm worden weerge

geven door te steiien a = cos¢. Dan geidt nameiijk:

J = 1 .aI'ccot(cot¢)=~ ~ = Hcosec¢;
2sin¢ sin¢

B.1L

De integraai I (B.l.) kan door differentiatie eenvoudig uit de inte

graal J (B. 2 .) wOI'den verkregen.

Er geidt namelijk:

00 00

d ,J -2 J dx
r

dy. xy. exp [ -x2 2-2axy]
da - J -y

0 0

Voor a = cos¢ geidt dus:

.£..... J = -21
da

B. 12.

B.13.

of I = -~ i- J
da

d d it d P d sin¢-¢cos<P -1
B.14 •met J = d<p J. = d¢(2sin¢)' daarccot(a) 'Rda cia

2sin
2

<j>

met a = cos<p vindt men dan:

~=da
-1
. 22sln <p

+ <p~o~p = _~
Sln <p

B. 15.

Tensiotte voigt hieruit:

B. 16.
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APPENDIX C

VERDELING VAN DE SOM VAN TWEE TOEVALSVARIABELEN

Stel ~ en y zijn stochastische variabelen met simultane verde ling

f(x,y), terwijl de verdelingen van de afzonderlijke variabelen worden

gekarakteriseerd door flex) en f 2(y).

Zij z = x + y, dan wordt de verdelingsfunctie van z gegeven door(zie[3l]):

00

F (z)=P(z~z)=
3 -

J J f(x,y)dxdy
x+y~z

y-X
1

= f dx f f(x,y)dy
-00 -00

C.l.

Voor de killlSdichtheidsfunctie f 3(z) van de variabele z geldt dus:

= J f(x,z-x)dx
-00

C.2.

Zijn x en y statistisch onafhankelijk, dan geldt:

Substitutie van C.3. in C.2. doet deze laatste overgaan in:

00

f 3(z) = j f l (x).f
2

(z-x)dx of f 3=f l *f
2

-00

Dit betekent dat de verde ling van de som van twee onafhankelijke

stochastische variabelen juist de convolutie is van hun afzonder

lijke verdelingen.

Geldt bovendien dat ~, y ~ 0, dan is:

C.3.

C.4.

C.S.

Hierin is L{f} de Laplacegetransformeerde van f, gedefinieerd door:

00

L{f} = f f(x)e-sxdx = E[e-sx]
o

C.6.



- D1 -

APPENDIX D

LITERATUURBESCHOUWINGEN BETREFFENDE HET 'ZERO-CROSSING' PROBLEEM

Gedurende de laatste decennia heeft het zogenaamde 'zero-crossing'

probleem in de literatuur regelmatig in de belangstelling gestaan

en gezien de publikaties van recente datum is het probleem nog

steeds actueel. De eerste resultaten betreffende het probleem zijn

afkomstig van RICE [5] en hebben betrekking op de verdeling van

intervallen tussen nuldoorgangen van stationaire normaal verdeelde

signalen.

McFADDEN [8], [9] ~ [10] benaderde het probleem op een geheel andere

wijze dan Rice, door niet uit te gaan van het signaal x(t) zelf,

maar van de 'geclipte' versie ervan, d.w.z.:

~(t) =f 1 als x(t»o

1-1 als x(t)<O
D.1.

Voor normaal verdeelde (gaussche) signalen maakte hij gebruik van

het feit dat het verband tussen de autocorrelatiefunctie van het

signaal (~ ) en de autocorrelatiefunctie van de 'geclipte' versie
T

van het signaal wordt gegeven door:

reT) =~ arcsin ¢
TI T

D.2.

Zijn resultaten zijn vergelijkbaar met de door Rice berekende re

sultaten met betrekking tot de verde ling van de nuldoorgangen.

Vervolgens gaf hij een uitbreiding, door uit de reeds bekende re

sultaten een uitdrukking voor de kansdichtheidsfunctie p (T) te
o ,

berekenen. Hiertoe maakte hij zekere aannamen over de statisti-

sche onafhankelijkheid van intervallen tussen opeenvolgende nul

doorgangen.

LONGUET-HIGGINS [11], [12] benaderde het probleem op zodanige wijze,

dat successievelijke benaderingen voor p (T) konden worden berekend
o

De methode is gebaseerd op het volgende lemna:

Zij U(T) de kans dat x(t) positief is over een willekeurig

interval ter lengte T, dan wordt de verdeling van de interval

len tussen opeenvolgende nuldoorgangen gegeven door:

2
p(T) = N

o
D.3.
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waarin N het gemiddeld aantal nuldoorgangen per tijdseenheid is.
o

Daar U(T) kan worden benaderd door de kans u (T) dat x(t) positief
n

is op n geschikt gekozen punten in het interval (waarbij n voldoende

groat is), kan men een set van successievelijke benaderingen voor

p (T) verkrijgen, afhankelijk van n d.w.z:
o

D.4.

. d' (n)( ) ( )De dlverse bena erlngen p T voor p T werden vervolgens berekend
o

voor gefilterde witte-ruissignalen met dezelfde vermogensspectra

welke McFadden reeds beschouwde (hfdst.5.). Daaruit is gebleken, dat

de derde benadering p(3)(T) reeds vrij goed overeenkomt met de wer

kelijke p (T) voor die gevallen, waarin het vermogensspectrum rela-
o

tief smal is. Bovendien vertonen de benaderingen p(n)(T) van Longuet-

Higgins grote overeenkomst met de door McFadden op grond van quasi

onafhankelijkheid berekende uitdrukking voor p (T).
o

RAINAL [13], [14] benaderde het probleem op meer experimenteZe wijze

door de kansdichtheidsfuncties poeT) en Pl(T) te meten. Hij verge leek

zijn metingen met de door Rice aangegeven benaderingen voor deze kans

dichtheidsfuncties en met de door McFadden berekende uitdrukking voor

de kansdichtheidsfunctie p (T). Ook de resultaten van Longuet-Higgins
o

werden door hem in beschouwing genomen. De theoretische resultaten

van Longuet-Higgins en McFadden stemden voor de door hem beschouwde

signalen (met een 3-tal ook reeds door McFadden beschouwde vermogens

spectra) goed overeen met de experimenteel gemeten functies.

Het research-rapport van LEVENBACH [4] geeft een goed overzicht van

de tot dan toe (1963) bereikte resultaten met betrekking tot het

'zero-crossing' probleem. De resultaten van Rice, McFadden en Longuet

Higgins staan in dit werk centraal. Bovendien bevat het rapport een

vrij complete lijst van aIle artikelen die over net 'zero-crossing'

probleem of daaraan verwante problemen zijn verschenen.

ZUHRT [15] berekende op soortgelijke wijze als Rice de verdeling van

de niveaudoorgangen (niveau x1=axeff ) en voor a=O stemde zijn resul

taat overeen met de door Rice berekende verdeling van de nuldoorgangen.

SZALAY [15] geeft een overzicht van de resultaten van Rice en McFadden

voor wat betreft de verdeling van de nuldoorgangen. Daarnaast gebruikte
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hij de verdeling van de niveaudoorgangen van Zuhrt en vergeleek deze met

de experimentele resultaten van BLOTEKJAER [17] en FAVREAU [18], waar

bij hij een goede overeenstemming yond in het relevante T-gebied.

DORR [19] berekende met behulp van Laplacetransformatie een eenduidig om-

keerbare relatie tussen de genormeerde autocorrelatiefunctie ~ van
T

een stochastisch si~laal x(t) en de verdeling van de intervallen tussen

opeenvolgende nuldoorgangen in het si~laal. Analytisch gesloten oplossin

gen voor deze verdeling zijn echter alleen dan mogelijk, als de autocor

relatiefunctie van het signaal. te schrijven is in de vorm sinn(T), waar

bij n(T) een bekende elementaire algebraische of trancedente functie is

of door een zodanige functie kan worden benaderd. In de meeste gevallen

echter zullen de Laplacegetransformeerden van de beschouwde functies lei

den tot niet elementaire functies, die slechts door middel van reeksont

wikkelingen kunnen worden voorgesteld.

Van meer recente datum is het overzichtsartikel van BLAKE en LINDSEY [20]~

waarin zij voor wat betreft het 'zero-crossing problem' de I'esultaten va:1

Rice aanhalen. Ook zij geven een vrij compleet overzicht: van artikelen be'

treffende het 'zero-crossing problem' en daaraan gerelateerde problemen.

Recente resultaten op experimenteel gebied zijn afkomstig van MIMAKI [21].

Ook hij memoreert de resultaten van Rice en McFadden. Voor een tweetal

verschillende signalen berekende hij de benaderingen van Rice voor de

kansdichtheidsfuncties poe,) en P1(T) en gaf deze weer tesamen met zijn

experimentele resultaten. Ook hij yond een goede overeenstemming tussen

theorie en experiment voor voldoend kleine T.

Een geheel nieuwe benadering van het probleem is beschreven door SHRIDHAR

et a1. [22]. Zij gaan ervan uit dat er een relatie bestaat tussen de am

plitude van een si~laal x(t), gemeten cp een zeker tijdstip t tussen twee

nuldoorgangen in het signaal, en de lengte van het interval, tussen twee

nuldoorgangen. Bovendien gaan zij ervan uit dat een willekeurig interval

geen effect heeft op volgende inte~('vallen of op de ampli tuden in deze in

tervallen, hetgeen een nogal strenge eis is. Zij gebruiken dan het volgen

de model voor het signaal x(t)

D.S.
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Hierin lS x(t) de amplitude van het signaal op het tijdstip t en zijn

ao' a 1 en a2 normaal verdeelde stochastische val'iabelen. Het tijdstip

t valt In een interval ter lengte ~Door x(t)=O te stellen wordt de ver

deling van T gerelateerd aan de gekozen verde ling van ao' a 1 en a2 • Daar

uit blijkt dat voor normaal verdeelde stochastische variabelen ao' a 1 en

a2 de verdeling van Teen Rayleigh-verdeling is. Het hier gegeven model

blijkt echter aIleen bruikbaar te zijn voor smalbandige signalen.

Tot slot van dit overzicht kan worden opgemerkt dat de meest recente

resultaten afkomstig zijn van O'NEILL et al. [23]. Zij gebruiken een

oorspronkelijk voor het tellen van fotonen ontwikkeld apparaat onder

ander'e voor het meten van de verdelingsdichtheidsfunctie van intervallen

tussen opeenvolgende nuldoorgangen. Zij richten hun aandacht meer op de

experimentele bepaling van kansdichtheidsfuncties, omdat daaraan in het

verleden niet veel aandacht is besteed en omdat ook zij tot de conclusie

zijn gekomen dat een theoretische benadering van het probleem tot heden

toe niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid.

Uit het hier geschetste overzicht van bekende "oplossingen" voor' het zo

genaamde 'zero-crossing problem' , kan worden geconcludeerd dat een theo

retische benadering van het probleem sinds Rice en McFadden niet tot meer

algemeen bruikbare uitdrukkingen voor de verdeling van intervallen tussen

nuldoorgangen in een stochastisch signaal heeft geleid. De laatste jaren

kan men dan ook een tendens waarnemen in de richting van een meer experi

mentele aanpak van het pl'obleem, teneinde op die wij ze relaties te kunnen

aangeven tussen de signaaleigenschappen en de verdeling van de interval

len tussen in het signaal aanwezige nuldoorgangen.
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