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SAMENVATTING 

Door een proefpersoon een a u(ll t1eve st1mu1 us aan te J)leden, 
on ts1a.a t een a ucl1 t1ef opgeroepen hersenrespons c11e zowel met cle 
EleK troEncepllaloGra f 1e-tec11n1eK als met de MagnetoEr:cepl""!alo
Grafie-technleK meetbaar 1s. BlJ de MEG-techn1eK wordt het door 
de eleKtrofy.slologische verschlJnselen veroorzaaK te magneetvel(1 
door mi(ldel van een "Superconr1 uctlngO.uan t u min terferenceDev ice" 
( Kort weg SOUID genaamd) gereg1streerü. 
De or·deg:r·ootte van de s1gna1en 1n 11et geJ)ier1 l)oven üe auditleve 
cortex is 10-6 Volt, respectievellJK 10-13 Tesla. Na I-1et 
in Kaart brengen van de electru:cr1e potentlaai en r1et 
magneetveld, door mlr1del van het punt voor punt doormeten van het 
gebied boven de a u di t1eve cortex, bliJKen de resulterende 
isopotentiaalKaarten en lsoveldKaarten we1nig samenhang te 
vertonen. De met (Je SOUID gemeten signalen blijKen n1et boven de 
achtergrond uH te Komen. Een waarschljnlijKe verKlaring h1ervoor 
is de slechte stor1ngsonderdruKK1ng van de gradiometer ten tlJde 
van de metingen. De Signaal/RUls-verhouding 1n de MEG-metingen 
blijKt r11erdoor zo slecht te ZiJn dat er geen betrouwbare 
bronloKalisatie mogeliJK is. 

Tijdens de langdur1ge metlngen, d1e noodzaKelijK ZiJn om een 
isoveldKaart te Kunnen maKen, blijKt bovendien dat de stabilHelt 
van de respons te wensen over laat. Dit is een fundamentele 
beperKing van dit soort opgeroepen respons-metingen, waarb1j 
steeds een groot aan tal mlddelingen nod1g is om het signaal boven 
de ruis uit te Krijgen. 

Behalve het hierboven beschreven experiment met een repeterende 
auditieve stimulus, werd er ooK gemeten aan de respons op een 
zeldzame, afwljKende aud1 t1eve stlmulus. 
Bij dit psychofyslologisch interessante, maar meettechnisch 
gezien gecompliceerde P300-experiment worden door middel van 
EEG-metingen de optimale stimulus-condities bepaald. Het P300-
poten tiaalpa troon bliJKt pos1 tief te Zljn over de gehele 
bovenKant van r1et hoofd, met een max1mum 1n de buurt van Cz. 
Het verrichten van MEG-metingen met de slecht ge balanceertie 
gradiometer aan de P300-respons 1e1dde tot een negatief 
resultaat. Er werden geen reproducerende P300-responsen gemeten. 

Na een herbalancerlng van de gradiometer blijKt de 
storingsonderdruKKing met een factor 4 verbeterd te zijn. 

De P300-respons bliJKt nu gemeten te Kunnen worden en blijKt 
reproduceerbaar te ZlJn. 
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INLEIDING 

TiJdens miJn afstudeerperiode blJ cie vakgroep AFM (Analyse van 
Fysische Meetmethoden) ben 1k betrokken geweest blJ het project 
Neuromagnetisme. MlJn opcirach t lueld in <ia t 1K onderzoek 
ver1ct1 tte aan, met behulp van a u dl tleve st1muli opgeroepen, 
responsen 1n de mensellJke hersenen Deze responsen werden 
gereg1streerd cloor mlddel van twee technleken: met cie gevestigde 
ElectroEncephaloGrafle-teclinleK en met <ie, z1ct1 nog 1n de 
on tw IKkellngsfase J)eV 1ndende, HagnetoEncept1aloGra f ie-techniek. 
De MEG-tect1n1ek is In theor1e 1n staat om de br·onnen van 
hersenacti v1 telt nauwkeur1ger te loKaliseren dan met de EEG
techniek mogellJK 1s. De hoop van het MEG-onderzoeK 1s dan ooK 
dat de MEG-technlek kllnisch toepasbaar zal bliJken te Zl.Jn, als 
instrument om hersenact1 Vl te i t te lokaliseren. Tevens zou de 
MEG-tect1niek gedetailleerde in forma tle kunnen verschaffen 
betreffende de loKatie van blJVoorbeeld hersentumoren of 
epilepsiehaarden 1n de hersenen. 

Dit werK werd u1tgevoerd b1nnen het kader van het 
samenwerkingsverband tussen de vaKgroep Fysiologische 
Psychologie van de Ka tlîolieKe Uni vers1 telt Brabant en de 
vaKgroep AFM van de Tect1nische Uni vers1 te i t Eindhoven. De bij 
dit samenwerKlngsverband betroKKen hoogleraren ZlJn: 
prof.dr. Brunia van de KUB en dr.ir. Massen van de TUE. 
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1 H~onderzcek Algemeen 

De ontwü;.Kellng van het hersenonderzoeK 1s tegen het e1nde van de 
19e eeuw eerst goed op gang geKomen. Sinds 1945 hebben n1euwe 
technieKen voor grote vooruitgang gezorgd en in de laatste 
decennia is de neurob1o1og1e een van de meest actieve taKKen van 
wetenschap geworden, met als resultaat een ware explosie van 
recente ontdeKKingen en inz1ch ten. Desalniettemin staat het 
hersenonderzoeK nog in de Kinderschoenen. De ongeloofliJKe 
gecompliceerdheld van de :t1ersenen is een cliché, maar ooK een 
feit. 

De belangrijKste enKelvoudige stap vooruit In de neuro-ana tomie 
(na de uitvinding van de microscoop) was een ontdeKKing van de 
Italiaanse a na toom Golgi in ca. 1875. Hij ontdeK te een mett10de, 
die schijnbaar willeKeurig, slechts een Klein gedeelte van de 
zenuwcellen uit een bepaald gebied Kleurde. Deze geKleurde cellen 
Zijn dan goed te onderscheiden van het omringende weefsel, 
compleet met al hun taKKen. Door vele plaKjes Golgi-geKleurd 
hersen weefsel te beKijKen, Kan de a na toom een in ventaris a tie 
maKen van de verschillende soorten cellen in dat weefsel. Golgi's 
Spaanse tijdgenoot Ramon y Cajal wijdde ZiJn leven aan het 
toepassen van de nieuwe methode op vrijwel elK deel van het 
zenuwstelsel. Zljn "Histologie d u systeme nerveux de l'homme et 
des invertèbres", uit 1904, wordt nog steeds als een van de 
belangriJKste werKen der neurobiologie beschouwd. 

Lange tijd moesten neuro-ana tomen tevreden zijn met steeds 
gedetailleerder wordende beschriJVingen, gebaseerd op 
lichtmicroscople, de Golgi-Kleuring en de Nissi-Kleuring (deze 
Kleurt cellichamen, maar niet de dendrieten en axonen). Het 
eerste middel om de verbindingen tussen de verschillende 
hersenstructuren in Kaart te brengen was een Kleurings-methode 
uitgevonden in Nederland in de vijftiger jaren door Nauta. Zijn 
methode maaKt gebruiK van het feit dat wanneer een zenuwcel 
vernietigd wordt, de Ul tlopers ervan degenereren en, voor ze 
geheel verdwijnen, geKleurd Kunnen worden. Als een bepaald deel 
van het brein vernietigd is en dat deel van het brein wordt een 
paar dagen later geKleurd met de Nauta-methode, dan Kan men onder 
de microscoop selectief geKleurde vezels in een tweede en soms 
verafgelegen deel van het brein zien. Dit beteKent dan dat het 
tweede deel in verbinding staat met het eerste deel via 
zenuwvezels. Deze methode heeft de "Kaart" van de hersenen enorm 
veel gedetailleerder gemaaKt. 

In de laatste decaden heeft de neuroana tom1e in een hoog tempo 
vooruitgang geboeKt, met nieuwe en Krachtige methoden. Voor een 
deel zijn deze gebaseerd op betere chemische hulpmiddelen en op 
een beter inz1ch t in de manier waarop de zen u weeHen stoffen 
opnemen en transporteren. Naast chemische technieKen zijn er in 
de laatste decennia specifieK fysisc:tle methoden voor 
hersenonderzoeK ontwlKKel(l. We vermelden l1ier slechts de 
belangriJKste: Electro-encephalografie (EEG) in comb1na t1e met 
digitale signaal verwerKing Magnetlc Resonance Imaging, 
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Pos1 tron EmlSSlE' Tomografie, Rontgen Tomografie en Magneto
EncephaloGra f 1e (MEG). 
Deze nieuwe tech111eKen hebben alle het voordeel dat ze de 
menselljKe 1-1ersenen 1n v1 vo Kunnen bestuderen, dat Wll zeggen dat 
hersentunetles en n1et alleen de hersenanatomie bestudeerd 
Kan worden. Tevens z1jn ze relatief weinlg belastend voor de 
pa tien t c.q. proefpersoon. 
In het exper1mentele geüeelte van dit afstudeerwerk Zljn 2 typen 
psycl1ofysiolog ische ex per 1men ten uitgevoerd, waarblJ gebrulk is 
gemaaKt van zowel de EEG- als de MEG-technieK om de aKt1 vltelt van 
de hersenen te reg1streren c.q. in Kaart te brengen. 
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2. ANATOMIE & FYSIOLOGIE 
2.1 ANATOMIE 

De :t1ersenen Kunnen globaal verdeeld worden in een aantal 
hersenKwabben, zie figuur 2.1. 

ZIJ-AANZICHT 
SUPERIOR 

a) 

POSTERlOI\ 
ANTERIOR 

E INFERIOR 

anterior 

posterior 

Fi.g. 2.1 a) Zi.j-aanzi.cht en b) boven-aanzicht 
van de hersenen. 



De frontaalKwab (A) en de parietaalKwab (B) Zijn gescheiden door 
de sulcus centralls (C). De frontaalkwab (A) en de temporaalkwab 
(D) zijn gescheiden door de sulcus la teralis, of F1ssura syl vu 
(E). De parletaalkwab (B) en de occlpitaalkwab (F) Zljn 
gescheiden door de sulcus parieto-occ1pi tal is. 

Aangez1en er bij de exper1men ten a u di tieve stimull gebrulk t 
worden 1s het van belang om het auditleve verwerkings-systeem van 
de hersenen 1n Kaart te brengen, voor zover dit bekend is. In 
figuur 2.2 zijn de de di verse structuren getekend die betroKKen 
Zljn blj de verwerking van een auditleve stimulus. 

De Romeinse cijfers I, II, III, IV, V, VI en VII geven de 
gebieden aan die ach tereen volgens geactiveerd worden in de eerste 
iO ms na de aanbieding van de st1mulus, daarna wordt het signaal 
verder verwerkt en veroorzaakt op Zijn weg de generatie van de 
met NO, PO, Na, Pa, Nb, Pb, Pi, Ni, P2, N2 aangedUide 
responsen (in deze volgorde). 
Het hierboven genoemde begrip "opgeroepen responsen" wordt 
besproken in HoofdstuK 6; daar wordt ooK de amplitude-tijd
grafiek gegeven waarin deze responsen zijn terug te vinden. De 
anatomische Kennis die in genoemde grafieK is samengevat, berust 
op een combinatie van dier-experimenten en experimenten bij de 
mens. 

Globaal Kunnen we stellen dat het signaal vanaf de oorzenuw 
naar beneden gaat, de hersenstam in. · Vervolgens Kruist het over 
naar de contralaterale hersenhelft waar het in de auditieve 
cortex terecht Komt. Hoe het signaal verder verwerKt wordt is nog 
ui ter st onzeKer, maar vermoedelijK gaat het s1gnaa1 van de 
primaire (sensorische ) naar de secundaire (associatieve) 
gehoorscentra. De zogenoemde associatieve cortex ligt rondom de 
auditieve cortex (gebied A in fig. 2.2). 
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F J.g. 2.2 Het auditieve verwerJUngssysteem van de 
12ersenen. 
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2.2 FYSIOLOGIE 

De llersenen bestaan u1 t een groot aan tal zenuwcellen, ooK wel 
neuronen genoemd (ca. 1011 voor cle mens). Deze worden blJ 
elKaar ge hou<ien en gevoed door dl verse ondersteunende structuren, 
bloed va ten en zogenaamde glla-cellen. Algemeen wordt aangenomen 
dat c1e in formatle-verwerKende en opslag-functies van cle t1ersenen 
verzorgd worden door de neuronen en dat het andere weèfsel 
voornamellJK een verzorgende taaK t1eeft. 
In flgu ur 2.3 zien we sc:r1ema tisch een neuron afgebeeld. 

cellichaam 
(soma) 

dendrieten 
synaptische 

knoppen 

F1g 2.3 Schemat1scl1e voorste111ng van een neuron. 

Het bestaat u1 t een cellichaam (het soma) en een lange uitloper 
(het axon). OoK ZlJn er nog een aan tal Kortere, vertaK te 
uitlopers: de dendr1eten. Zowel t1et axon als de dendr1eten Kunnen 
omgeven zijn door een myeline-schede, onderbroKen door de Knopen 
van Ranv1er. Het axon loopt uit in een aantal fijne, 
ongemyelinlseerde vertaKlungen, welKe eind1gen in Kle1ne 
bolletjes: de synaptische Knoppen. 
De dendrleten zijn de "aanvoerende" uitlopers: Zlj nemen signalen 
op van naburige neuronen of van receptoren en voeren deze, of in 
de vorm van genera torpotentiaal-ach tige spanningsfluctua ties, of 
in d1e van aK tiepotentialen, toe aan het cellichaam. Het axon is 
de "afvoerende" uitloper: hiJ voert de ontvangen s1gna1en af en 
brengt ze via ZiJn synaptische Knoppen over op de dendrieten van 
naburige neuronen of op een effector (spier). De overgang van 
axon op aanliggende dendrlet is de synaps. 
We merKen nog op dat het in figuur 2.3 geteKende neuron een 
gestileerd "standaard"-neuron is en dat er 1n werKelijKheid een 
grote var iablli te i t in vorm en afmetingen van neuronen bestaat. 

DE SYNAPS. 
In figuur 2.4 is een schematische afbeelding gegeven van een 

synaps. Van linKs Komt de axon van het praesynaptisch neuron en 
vormt aan ZiJn ui te inde een verdiKKing, de synaptische Knop. In 
deze Knop z1jn een aan tal Ul ter st Kle1ne blaasjes, de ves1Kels 
aanwezig, welKe de zgn. transm1tterstof bevatten. Rechts van de 
synaps loopt een dendr1et van het postsynaptisch neuron, waarop het 
signaal wordt overgedragen. De beide cellen raKen elKaar nooit; ze 
zijn geschelden door de synaps-spleet (ca. 20 nm). Het fel t dat het 
s1gnaal, om van het praesynaptlsch naar het postsynaptlsch neuron 
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te komen deze synapsspleet moet oversteken, 1mpl1ceert dat 
re eh tstreekse elek tr1sche pr lkkeloverdrach t n1et mogeliJk 1s. Het 
is gebleKen, dat deze overgang 1nplaa ts daarvan ges eh led t door 
middel van een chem1sch d1ffus1eproces. 

dendriet 

vesikels 

F J.g. 2.4 De synaptJ.sc11e overgang. 

EPSP en IPSP 
De signaaloverdracht in de synaps verloopt als volgt: langs de 

axon komt een aKtiepotentiaal aan bij de synaptlsche knop. Door 
de hierbij optredende depolarisatiestromen barsten sommige 
vesikels, de transmitterstof komt vrij en diffundeert door het 
celmembraan en de synapsspleet tot aan het postsynaptisch 
membraan. De transm1tterstof veroorzaakt een niet-speclfieke 
permeablli te i tstoename, waardoor de coneen tra tlegradien ten over 
het membraan gaan nivelleren en de membraanpotentiaal inzakt. In 
de synapsspleet bevindt z1ch een enzym, dat de transmitterstof 
zeer snel afbreekt. Hierdoor neemt de permeabiliteit weer af en 
de membraanpotentiaal toe. De kortdurende depolarisatiegolf wordt 
Excitatory Post-Synaptic Potential (EPSP) genoemd. In het 
algemeen overschrijdt een enkele EPSP de drempelwaarde voor de 
generatie van een nieuwe aktiepotentiaal n1et; dit gebeurt pas 
biJ de sommatie van verscheidene EPSP's. De EPSP berelkt een top 
(5 à 10 mV) 1n 1,0 tot 1,5 ms en neemt dan exponent1eel af met 
een tiJdsconstante van ca. 4 ms. 
Naast de EPSP onderscheiden we ook de IPSP (Inhibi tory Post
Synaptic Poten tial); het verschll zit in de transmitterstof. Bij 
een IPSP is dl t een membraanhyperpolariserende stof, waardoor de 
membraanpoten ti aal dus stiJgt en de drempel waarde voor de 
generatie van een aktiepotentiaal verhoogd wordt. De IPSP bereikt 
een top van ca. 5 mv in 1,5 tot 2,0 ms en neemt dan exponentieel 
af met een tijdsconstante van ca. 3 ms. 

ONTSTAAN VAN HET NEUROMAGNETISCHE VELD. 
Op celniveau bekeken zijn er 3 typen stromen: de transmembraan

stroom tengevolge van de toegenomen permeabili telt, de hierdoor 
veroorzaakte intracellulaire stromen en, om de kring te sluiten, 
de extracellula1re stromen. De in de MEG-experimenten gemeten 
cernponent van het neuromagnet1sch veld, loodrecht op het 
oppervlak van het hoofd, wordt voornamellJk veroorzaaKt door de 
intracellulaire stroom. De bijdrage van de transmembraanstroom is 
verwaarlooosbaar vanwege de rad1ë1e symmetr1e. De extracellula1re 
stromen dragen in eerste benadering ook niet s1gnlf1cant blJ tot de 
gemeten veldcomponent, z1e voor de verklar1ng h1ervan Hoofdstuk 4. 
In f1gu ur 2.5 zien we het stroompatroon in en om een neuron ten 
gevolge van een synaptlsche prikkel. 
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F .1g. 

(a) (b) 

dendrite 

soma 

0110n 

2.5 a) Sc 11emat.1sc he voorste11.1ng van neuron en post
synapt.1scl1e stromen. 

b) De stroomä.1pool jJ ä.1e äe 
.1ntracellula.1re stroom vertegenwoorä.1gt. 

We merken hierbiJ op dat 

1. De richting van de dipool afhankelijk is van zowel de 
soort prikkel (EPSP of IPSP) als van de plaats van de 
synaptische overgang. 

2. Indien de synaptische overgang zich halverwege de 
dendriet bevindt, ontstaan er 2 tegengesteld gerichte 
stroomdipolen, d.w.z. dat de bron beter beschreven Kan 
worden als een quadrupcoL Het veld van een quadrupooi valt 
af met de 3e macht van de afstand, dus hoe verder er 
van de bron gemeten wordt, hoe minder de synaptlsche 
priKkels in het midden van de dendriet bljdragen. 
De bron Kan dus gemodelleerd worden als een stroom-dipool 
liggend in en ger1ch t volgens de as van het cellichaam. 

3. Gezien de lage frequenties van het MEG-meets1gnaa1 
[0.1 -100 Hz] is het d lildeliJK dat vooral de 
intracellulalre en extracellula1re stromen geassocieerd met 
IPSP en EPSP en n1et de stromen geassoc1eerd met een 
aKtiepotentiaal die langs de zenuw loopt, het gemeten B-veld 
veroorzaKen. Dl t om 2 redenen: 

3a. De trage EPSP en IPSP's versterken elKaar meer dan de 
snel voorbljgaande aKtlepotentialen (KaraKteristieKe 
tijdsduur: 1 ms) die van we ge hun stochastische karaKter 
elKaar grotendeels wegmiddelen. 

3b. Opnieuw geldt dat biJ een aKtiepotentiaal 2 stromen 1n 
tegengestelde richting vanaf het polarisatie/depolarlsatle
front door de vezel lopen en dat deze quadrupool- biJdrage op 
relatief grote afstand verwaarloosbaar is ten opzichte van de 
dipoolbiJdrage. 

Het bovenstaande geldt voor een enkel neuron 1n een onbegrensd, 
homogeen med1 urn. Aangez1en een stroomd1poo1 van 10 nA op en1ge 
cm's afstand een veld zou produceren van ca. 100 femtotesla ( een 
re presen ta tieve waarde voor de gemeten Evoked Fields) moeten er 
vele neuronen tegellJK aKtief ZlJn. Als we de lengte van het 
actieve geb1e(1 op 1 cm stellen, dan loopt er 10-6 A door het 
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akt1eve geb1ed. De max1male stroomsterKte 1n een neuron 1s circa 
1o-10 A, zodat er dus c1rca 10Lt neuronen tegellJkertlJd 
ak t1ef moeten ZlJn om een meetbaar veld te pro<i uceren. 
De noof..i.ZaKellJke parallelle or1en ta tie van deze neuronen v ln<1 t 
men voornamellJK in de cortex (maar ooK 1n cle luppocampus en het 
cerel)ell urn), waar de zogenaamde p1ram1decellen paraHel en 
loodrecht op het oppervlak van de cortex staan. 

Als mor1el 
loodrecht 
oppervlaK 
sulci, z1e 

voor (le bron hanteren we dus een 
op l:1et cortex-oppervlak staat. Nu 
grlllig gevormd met vele windingen en 

f 1gu ur 2.6.): 

stroomd1pool d1e 
1s het cortex
spleten (gyr1 en 

F 1g. 2.6 De cortex. 

Zowel de stand als de diepte van 
afhanKellJK van de prec1eze plaats 
geldt voor stroomdlpolen gelegen in 
[ELE76) 

de cortex 1s dus sterK 
1n de cortex, en hetzelfde 
dieper liggende structuren. 

Kennis van de ana tom1e van de hersenen is 
zowel om a pr 10r 1 veronderstellingen te 
omtrent ge schiK te meetpos1 ties, als ooK om 
dipolen te Kunnen plaatsen in een specifleKe 
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dan ooK belangrlJK, 
Kunnen formuleren 
eventueel gevonden 
hersenstructuur. 



3. El.EKTRü-ENCEPHALC>GRAFIE 

3.1 EEG-THEORIE 

Het EleKtroEncepi1alot3ram (l1lerna EEG genoemd) l.S de tlJci.s
reglstratle van (ten opz1c11te van een referentle-eleKtrode 
var1ërencle) eleKtr1scl:1e hersenpotentlalen ten gevolge van cle 1n 
Hoof cl st uK 2 l:Jesc11reven neuronale t.Jr·onnen. 
De vol tag es (groot te-orr1e: m1crovol ts) worcien gemeten met 1)el1 u lp 
van op cie sct1ec:lel geplaKte eleKtroöen, c:laarna versterKt tot de 
signalen een grootte-orcie van 1 volt r1ebben en na A/D-conversle 
verder bewerKt en geana.lyseerci. 

De plaats1ng van de eleKtroden v1ncit 1n t1et algemeen plaats 
volgens r1et 10/20-systeem, zie flguur 3.1. 

Vertea 

F1g. 3.1 Het 10/20-systeem. 

In dit onclerzoeK wordt gebr·u1K gemaaKt van de monopolaire 
afleiding; dat Wll zeggen dat de verschilspanning g~meten wordt 
tussen een "actieve" eleKtrode en een "inactieve" oi reieren tie
eleKtrode (of eleKtroden) geplaKt op een plaats waar geen signaal 
verwac11 t wordt (meestal de oorlel). Essen t1ee1 bij deze methode 
is dat de potent1aal van de referentie-eleKtrode bij benadering 
constant 1s. 
Het EEG wordt door meerdere onderliggende neuronale structuren 
tegelljKertij<i bein vloed. De waarde van het EEG wordt bepaald 
door de mate waar1n EEG-verschijnselen in verband gebracht Kunnen 
worden met: enerzijds deze onderliggende structuren die het EEG 
gener·eren, en anderzijds met verschillende typen van gedrag. 
Daarvoor was l1.et tot nu toe noodzaKelijK het EEG te vergelijKen 
met hersenpoten tialen, gemeten met zogenaamde diepte-electroden 1n 
de cortex of 1n subcortlcale structuren (o.a. hypothalamus). 
Hoe wel dit inc1den teel b1j mensen gebeurt, vindt dergelijK 
onderzoeK meestal bij dieren plaats. Tegenwoordig Kan de MEG
technieK deze plaa ts-1n forma tie verschaffen. 
Door het EEG vanaf meerdere plaatsen op de schedel af te lelden 
Kan het EEG dan in verband worden gebracht met de on<ierllggende 
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structuren. In <1it onderzoeK worden <1e meet<1a ta gepresenteerd 1n 
de vorm van ampli tude-tiJ<1-grafleKen en 1n de vorm van 
1sopote n t1aa I Kaarten. 

SOURCE DERIV .a.. TION. 
Naast de monopola1re techn1eK 1s ooK cl.e source-der1vat1on 

met:rl0<1e gebrulKt. Hier·J)lJ wordt van elKe eleKtrode 11et geml<1clelde 
poten tlaal verselul met de bu ur-e leKtroden tJereKen(l. Dl t levet·t 
een lsopotentlaalKaart op, waar1n de EEG-activltelt van 11et 
gebled onüer elKe eleK troüe zoveel mogellJK versterKt 1s ten 
opz1ct1 te van de act1 v 1 te1 t van de om11ggen<1e geb1e<1en. In tl1eor1e 
1s op deze man1er een globale loKal1.sa tle mogellJK van het geble<:i, 
waar1n z1ci-1 de gezocr1 te l)l-·on bev1n<1t. 

ANALYSE VAN HET EEG. 
Het EEG tiJClens taaKu1tvoer1ng Kan 1n princ1pe op twee manleren 

geanalyseerü worcl.en. Ten eerste Kan men 1n t1et spontane EEG 
nagaan welKe 11ersenacti Vl te1 t KenmerKend 1s voor bepaalde 
taaKsituaties. In t1et spontane EEG on<1erscr1eidt men een aantal 

. ' hersenr1 tmen, d1e gedef1rneercl worden naar t1un frequentie-
pa troon. Tene1nde verschlllen tussen taaKsitu a ties te Kunnen 
Kwantificeren, wordt op r1et EEG-signaal meestal een frequentie
analyse uigevoerd (blJV. een Fast Fourier Transforma tie). die een 
schatting geeft van üe ma te waar1n de veschillen<1e frequenties 1n 
het EEG voorKomen. 
In de tweede plaats, en dit is op dit specifleKe onderzoeK van 
toepassing, is het mogeliJK de hersenactl v 1 te i t te onderzoeKen 
die in de tijd gebon<1en is aan een bepaalde discrete gebeurtenis. 
Dit Kan op twee manleren gebeuren: we Kunnen KlJKen naar de 
hersenactl Vl te i t dle volgt op een bepaalde stimulus, of die welKe 
aan een bepaalüe reacue voorafgaat. In het eerste geval 
verKr·ijgen we de neurofys1olog1sche correlaten van sensorische en 
perceptuele processen en 1n het tweede geval de processen, die 
ver· band houden met een motorische reactie of st1m ul us
anticipatie. 

De potentiaal verander1ngen die optreden na een st1mu1 us worden 
"opgeroepen t1ersenpoten tialen" of "evoKed poten tials" genoemd 
(zie hoofdstuK 5) en die aan een motorische reactie voorafgaan., 
worden aangeduid met "even t-rela ted poten tlals". 

3.2 MEETMETHODE 

Gezien de relatieve onbeKendheid van 
reg is tra ties zal iK h1er vrlJ ui tgebreld 
meetprotocol, zodat deze paragraaf eventueel 
dienst Kan doen. 

fysici met EEG
lngaan op het 
als handlelding 

- Er wordt gebru1K gemaaKt van Ag-AgCl-eleKtroden, d1e b1j een 
gelijK tiJ<1lge MEG-meting relatief we1n1g ru1s introduceren 

- De t1oofdhUl<l van de proefpersoon wordt licht geschuurd met 
schuurpapier om wat van de hoornlaag te verwijderen, en 
ontvet met ethanol. 

Vervolgens worden 
t1aarstrengetJes en;of 

- Met een fÖt1n (Koude 
versneld. 

de eleKtroden met collodium 
gaasJes op de meetpos i ties geplaKt. 

1 u eh t!) wordt het ürogen van de llJm 

en 

- De referentie-eleKtroden worden met gaasjes op üe oorlellen 
aangebracr1 t. 
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Met een botte lnJeCtienaald wordt cloo:r· de cups van <1e 
eleKtroden 11een over de 11u1d geKrabd. 

" Vervolgens wordt geleidende eleKtredenpasta gelnJeK teerd. 
- Met KrabJ:)en over de hoofdl1Uld en })lJSPUiten van pasta 1n cle 

eleKtro<1ecups woreten <1e intereleleKtrodeweerstanden 
Kle1ner dan 3 KOI-1m gemaaKt. 

- Hierna wordt cle proefpersoon 1n pos1 tle gebracl1 t en worclen 
de eleKtroden aangesloten op <ie EEG-apparatuur. 
Tijdens <:le metlng moeten bewegingen zoveel mogellJK 

vermec:len worclen om artefacten te voorKomen. 

Met de e1gen apparatuur Kunnen 3 EEG-slgnalen tegellJK gemeten 
worden. Voor het maKen van isopotentlaai-Kaarten worden ecl1ter 
tien tallen eleKtroden aangebracr1 t (blJ <ie 2 1n I-1oofdstuK 5 
beschreven exper-1men ten ZlJn t1et er 19 respectlevel~K 36). Deze 
metingen ZiJn dan ooK verr1cl1t 1n de vakgroep van Prof. Brunia van 
de KUB 1n Tilburg met behulp van een 14-Kanaals N1hon-Kol1den EEG
versterKer·;schrljver. De signalen worden met een fm-recorder 
opgenomen en off-llne AID-geconverteerd en verder bewerKt op een 
V AX-compu ter. De bewerK te s1gnalen worden daarna via een datanet 
(bv. SURF) getransporteerd naar de TUE en aldaar met behulp van een 
isocontourplot-programma 1n de vorm van 1sopotent1aa1Kaarten 
geplot. 
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1!. MAGNETO-ENCEPHALOGRAFIE 
4.1 MEG-THEORIE 

In dit onderzoeK wordt 11et MEG gebruiKt om bronnen van 
11er·senactiv1te1t te loKal1seren. H1ertoe wor·dt op een aantal 
plaatsen bulten 11et :r1oofd het magnet1-;ch veld gemeten. Het 
bereKenen van de loKatie van de bron Ul t deze met1ngen wordt het 
"1nverse problem" genoemd (ter ondersc:r1e1d1ng van het bereKenen 
van de velcl-vercieling tengevolge van een bepaalde t1ron :t1et 
"forward problem"). Aa.n de bas1s van deze bereKen1ngen staan de 
wet ten van Maxwell: 

~ 
u .. 

t_:} .... l \.1 + E • ~ Ê + rot M + ~t p o at u il , .. o 

r-ot 

ctit.: 8 = 0 

E
0

·div Ê = p .. - dit.r p 
ur1J 

\>aarbij 

M = de nagnetisatie vektor 

P = de polarisatie vektor 

4 
J .. =de vr-ije stroomdichtheid t.rrlJ 

Pt.rrij = de t.'l"ije ladingsdichtheid 

Ê = magnetische inductie 

f.l
0 

= magnetische per~TEab i 1 ite i t 

E = dielektrische constante 
0 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

De pol ar 1sa tle - veK tor P Kan geëlimineerd worden door de 
perm1 t t1 vi telt E.. 1n te voeren: 

E = E 
0 

+ 
p 
Ê 

-In het geval da tj+ = 
beschouwde b1o1og1sche 
zodat we Kr lJgen: 

(4.5) 

1 (hetgeen geldlg is voor de hier 
weefsels) Kan M verwaarloosd worden, 
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1 

li ·o 

:rot B - -t 
L..' - V .. 

vriJ 

en 1. p.~.r. 

+ .c.~ ~ - at:. {4.f.} 

(4.7) 

We gaan nu over op (le quas1-stat1sc11e benader1ng, d.w.z. dat we 
de tiJdsaf11ankelijKe termen 1n (4.6) en (4.7) verwaarlozen. Door 
Plonsey en Heppner 1s aangetoond dat deze benadering geoorloofd 
is. [PL067) 
(4.2) en (4.6) worden dan: 

rot Ê = 0 

rot B = /.i ·J .. 
0 ~.TlJ 

(4.8) 

(4.9) 

Als we (4.3) en (4.9) substitueren 1n de vector-reKenregel: 

- rot rot ft + grad div G = ~ ~ { 4. 10) 

Krijgen we de volgende uitdruKKlng: 

.1 B = - f.i ·rot J .. = - /.f
0

·rot Jb - f.t
0

•rot a·Ït 
0 '.TlJ 

(4.11} 

waarin Jb de stroomdichtheid in het brongebled voorstelt, en 
a-E! de Ohmse stromen. 

We gaan hierbiJ, en in het hierna volgende, uit van een oneindig, 
homogeen en lsotroop me dl urn, zodat we Kunnen stellen dat a
constant is. 

Er gel<1t voor Ê: 

Ê = grad V 

Substitueren we dit nu in (4.11), dan valt de tweede term weg, 
aangez1en geldt: 

rot grad = 0 ,voor elKe 

We houden over: 

(4.12) 

Een oploss1ng .hiervan 1s: 

-=} 

. p JfJ rot Jb ~-~- 0 . 

B(r} = 4rr· J ~~ ~ I 
..n-~; 

V • • . 

(4.13} 
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Het meest 
electr1c1teit 

p = 

mode 1 voor (1e besctü·lJV 1ng 
de ideale stroomdipool: 

waar· biJ I: stroomsterK te 
a: de lengte ven het stroomelementJe. 

van de lno-

gedacht binnen 
Kan de bron 

hoofdstuK 2 

Ideaal w 11 zeggen (lat (le .stroomd1poo1 bevat wordt 
een oneindig Kle1n vol urne. In werKellJKl1eld 
afmetingen hebben in de orde van cm's, zoals 1n 
beschreven wordt. 
De ideale stroomdipool wordt lilt analyse-technische overwegingen 
toch gebruiKt als een "equ1 valen te d1poo1", d.w.z. als een d1pool 
die de gemeten Ë- en Ê-verdeling afdoende verKlaart. 

-7 -:> 
SubstitUtle van p voor Jb leidt tot: 

(4.15) 

de wet van Biot en savart voor een stroomdipooL 

We beschouwen nu het geval van een stroomdipool 1n de oorsprong 
van een rechthoeKig coÖrdinatenstelsel, ger 1c:t1 t volgens de x
as. Zie figuur 4.1. 

F J.guur 4.1 De stroomcUpooi 1n de oorsprong, 
ger J.c l1t langs äe x-as. 

Stel nu dat we de component van het B-veld 1n de z-richting 1n 
een vlaK z=c (c constant) willen weten; voor Bz geldt (voor 
een willeKeurig geÖr 1en teerde stroomdipool): 

B~(K,y,z) = 
.:;..; 

Jó ,., 
0 

p•y - p·K 
K y (4.16) 

We zien hieru1 t dat Bz ten gevolge van een stroomdipool in de 
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z-r1ch tlng 
bovenstaancie 

gellJK 1s aan 
u1 tdruK:Iüng. 

0; Pz Komt 

Tevens z1en we ('l.at langs de ll.Jn y:O 

Als we 1n 11et 
ver'blnc:len, l-u-·lJge n 

vlaK z=c punten met 
we een "lsovel(J.Kaar·t" 

1mmers 

Bz=O. 

gellJKe 
dle er 

n1et voor 

B'7 
""' als 

met 
volgt 

A 

en:aa.r 
LllZlet: 

F 1g.LJ..2 I soveldllJnenpatroon ten gevolge 
van een stroomä1pool. 

Aan de 
richting 

hand 
van 

van 
de 

midden tussen 

bovenstaande Kaart Kan nu de ligg1ng en de 
stroomliipool bepaald worden: de dipool moet 
belde extrema llggen, loodrecht op hun 

verbinding s llJn. 
In dit geval Kan 
tussen de d1epte 
1n Bz 1n het 

bovendlen een eenvoudige 
(c)van de stroomd1poo1 en 

vlaK z=c: 

~B 
f.iO -3·K•y•pH 

Bx z 

B -B By z 

= 4n' {K2+y2+c2)J/2 

re la tie afgeleld worden 
de afstanci der extrema 

(4.17} 

(4.18) 

Langs de llJn x=O,z=c vinden we dus 2 extrema 1n Bz: 

H = 0; z = c en y = c/v~ 

Tussen cl.e d1epte van de stroomdlpool en de afstand der extrema A 
geldt de een voud1ge rel a t1e: 

A=c·./2 (4.19) 
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Als we 
bepalen, 

dus de afstand A 
kunnen we de dlepte 

door mlddel van met1ngen van 
van de stroom(11pool Ul trekenen. 

Bz 

We geven 
ten gevolge 

nu zonder 
van een 

afle1d1ng de Ul tdrukklng voor de potentlaai V 
" w lllekeur 1g geor 1en teerde s troomd1poo1: 

~ ~ P·K + p•y + p•z 
V=__E_:~= -x T z 

4n·a·r3 4n·a·(x2+y2+z2) /2 
(4.20) 

Voor de stroomd1pool ult f1gu ur 4-.1 wordt in het vlak z = c 
(c constant) het poten tlaalpa troon beschreven door: 

V = 
(4.21) 

terwiJl voor de afgelelde 1n de x-richting geldt: 

{4.22) 

Hieruit 
als het 

volgt dat het 
isoveld pa troon, 

lsopotentiaalpatroon hetzelfde beeld 
maar dan een kwart slag gedraald. 

geeft 

Het eerder genoemde felt dat Bz uitsluitend veroorzaakt wordt 
door p (in een one1nd1g me dl urn) en n1et door de Ohmse stromen, Kan 
inzichtellJk gemaakt worden door mlddel van figuur 4-.3. 

F 1g. 4.3 Stroom put, strooml)ron en stroomd1pool. 
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In f1gu ur 4.3 z1en we de stroomdlpool en de opsp11 t~ang van cle 
retourstromen 1n een stroomput-stroomll]nenpatroon en een 
st roomt1ron-strooml1Jnenpa troon. 
Voor het stroomput-pa troon en het strc.ombron-pa troon geldt <:lat 
1"1 un bllrirage tot hei: B-vel(l: 0 aangez1en: 

~ ~ 

rot Jput= rot ,Jl)ron= 0. 

Bovenstaande betreft een one1nd1g, homogeen en lSotroop med1um. 
Ind1en we het ru)C•fd 1ets real1st1scher l)enar1eren met het model van 
een l"lalf-c•nelncl.lge med1 um, <1a.n 1n trod uc:eert de begrenz1ng van r1et 
mec:l.1um de vervorm1ng van cie Ohmse volt:.mestromen. De extra t11.]dragen 
aan r1et B-velci dle rnerdoor ontstaan, Kunnen beschouwd worrien als 
afKomst1g van zgn. secunr1a1re J)ronnen op het grensvlaK. 
Deze secunda1re bronnen leveren ecr1 ter geen blJdrage tot de Ê
veldcomponen t loo<lrecrt t op het grensvlaK; 1ncl1en we het grensvlaK 

" evenWlJdlg leggen aan z=c 1n r1et coord1na tenstelsel van f1gu ur 
4.1, dan bllJft Bz onveranderd. 

Dit z1en we als volgt 1n: 

Op het grensvlaK gelden de randvoorwaarden: 

Uit di"v B = p ·div H = 0 t.10lgt dan 
0 

a à H à H 0 -H + + = ax xl ay yl az zl 

~H + ~H + a~ H~ = 0 ox x2 öy y2 Ö.:.. ""2 

aftrekken van beide tJergelijkin.-;Jen let.1ert 

a 'H H ) + ~ {H - H ) + ~ H - ~ H = 0 ax l xl - x2 ay ' yl y2 az zl az z2 

dus op de rand i~t (4.22) en (4.23) 

~H = 
öz z1 

~H 
az z2 

en dus ook 

~R 
0"" -.."j 

~B az z2 en 
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De co nel us1e 
loodrecll t op 
Bz -•) pneme r· 

1"-' dat lagen met versclullenrle 
de ver·b1nd1ngsl1Jn tussen de 

staan, geen effect op Bz 

gele lclt>aarhe,ien, 
stroomdlpool en 

l:1ebl)en. 

Andere begrenz.:.ngen van het me(ll u::n dan een one.:.n<:l.lg vla V. 
1ntroclu·~eren weer· an·::lere secund.a1re t'ronnen, maar ooK dan gehit 
volgens Cuff.:.n l>lJ verscL-llllencie symmetr·1sche vormen dat de 
externe, loodrecht op cie begrenz1ng staancl.e magneetvelcicomponenten 
het meest •::l1rect gerelateer(l ZlJn aan cle stromen 1n liet brongeb1ed. 
[WIL80; CUF7 8] 

Uit het bovenstaande volgt dat de loKatle en de or1entat1e van 
de tangentiele component van de stroomdipool gevonden Kan worden 
door het veld J;:,u1 ten het hoofd op meerdere plaatsen te meten. 

Een nog ongenoemcl voordeel van t1et MEG boven t1et EEG blJ deze 
metingen 1s <ia t het magnet1sch veld n1et vervormd wordt door de 
di verse weefsels met verschillende geleldbaarheden 1n het hoofd 
(afgez1en van an1sotrop1sct1e effecten).[GES70) 

Er ZiJn nog enKele belangrlJKe verschillen tussen de EEG- en 
MEG-technleK. Een verschil 1s dat de electr1sche methode re la t1ef 
is, en een referentiepunt nodig heeft om het potentlaaiverschil 
te Kunnen meten, terWlJl de magnetische veld-metlng absoluut is, 
dat w11 zeggen geen referentiepunt nod1g heeft. Hierdoor Kan men 
de problemen omzellen die optreden blJ t1et zoeken naar een 
1nactief referen t1epun t. Dit 1s van groot praKtisch belang. 
[HAR80] 
Een ander verselul tussen de twee metingen maakt ze 
compiemen ta1r. Zoals t11erboven aangetoond 1s wordt de gemeten 

" component Bz u1tslu1tend veroorzaakt door tangent1e1e 
stroomdlpolen. Noch de rad1ë1e component, noct1 de vol urnestromen 
in het actieve weefsel dragen bij tot de gemeten component van 
het magnetisch veld. In tegenstel11ng t11ermee is de 
schedelpotentlaai een som van biJc1ragen van volumestromen horende 

. rt . tt 
blj rad1ee1 zowel als tangent1ee1 ger1ch te componenten van de 
stroombron. 

" Zodoende kan de tangen tlele stroombron apart bestudeerd worden 
met de magnetische techn1eK. De resultaten kunnen dan gebru1Kt 
worden om de rad1ë1e en tangent1ë1e bronnen te ondersct1e1den 
die electr 1scl1. gemeten ZlJn. 
Dit tl1eoret1sche resultaat l)ledt prakt1sc11e voordelen voor de 
magnetische techn1eK. Aangez1en het magnet1sche veld loodrecht op 
de schedel 1n eerste tJenaderlng u1 tslu.itend gegenereerd wordt 
door tangentiële bronnen, 1s het veld pa troon al tiJd dipolalr, 
voor een bron gemocielleerd als stroomd1pool. 
Omgekeerd Kan de dipool-locatle eenduHllg afgeleld worden u1t 11et 
veld pa troon, m1 ts dl t pa troon d1pola1r is en de aanname 
I I 

een stroomrilpool een goede benader-1ng lS. Voor 
" tangent1ele bron 1s r1et isopotentlaai-patroon ooK dipolalr, 

van 
een 
net 

als 1n het magnet1sct1e geval, maar dan een Kwartslag gedraald ten 
opz1ch te van het lso veld-patroon. De bron llgt dan onder de liJn 
die de potent1aal-extrema verb1ndt. 

" Indien de dlpoolbron rac11ee1 ger1ch t is, t1eeft 
isopotentiaal-patroon slechts één extremum, waar 
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de bron dan recr1 t onder llgt. 

Uit het bovenstaande vol15t dat blJ de magnet1sc.t1e tect1n1eK 1:"1et 
I I 

nacleel dat men slechts een component ::1et. gecompenseerd wor·clt 
cl oor· liet voordee 1 cl at men de loc a t1e van cle t)r·on n.a. u wKeur 1g J.<~an 
l:)epalen, terw:...Jl t~lJ de electrl.sche teci:1n1eK l1et V<;or'deel <:~at mer: 
alle C•:'m f'One n te,' z1e 1:. ternet geciaa. n wc~, r d t door t1 et f e 1 t cl a 1: ,:le 
locatle van c1.e 1)rcn n1et n2..uwKeur1g te l:>epalen 1s. 

H 4.2 DE MEETOF2.TELLING 

De gebru1Kte meetopstell1ng 1s 1n ZlJn 
beschreven 1n BU(387. In flguur 4.4 worden (1e 
relevan te onderdelen 1n l:1loKschema getoonc:L 

RF 
he ad 

Dewar 

SQUID 

proefpersoon 

SQUID 
elect. 

C> 

analoog 
filter 

EEG 
verst. 

Junction box 

versterkers 

[>1---~ TV stim. 

0 

F 1g. 4.4 De meetopstelllng 
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geheel u1tvoer1g 
voor c11 t onderzoeK 

50 Hz netfreq. 

IBM 
personal 

computer 

monitor 



De hlerboven getoonde meetopstelllng 1s voor wat betreft de EEG
versterKers, de Phase LocKed Loop, h •t F1n1 te Impulse Response 
Filter, de PleK-(.1etector, de Un1verse1e Interface-bus en cle 
A uc11 tieve Stlmul us Genera tor b1nnen de vaKgroep ontwlKKel<:i en; of 
(na-)gebouwd, de over1ge onderdelen Zljn aangeKocht. 

De SQUID 
De Ul ter st 

dit onderzoeK 
met behulp 
(SQUID). 

zwaKKe magneetvelden (Orde: 10-13 T) waar het 1n 
om te doen 1s , Kunnen alleen gedetecteerd worden 

van een SuperConductlngQuantuminterferenceDevice 

De 1n dit onderzoeK gebrulK te SQUID was een RF-SQUID van het 
fabriKaat BTI (voorheen SHE). In essen t1e bestaat de SQUID Ul t 
een in vloeibaar hell urn geplaatste, supergeleidende r1ng met een 
zgn. "weaK linK" er1n. Door deze "weaK linK" wordt de r1ng 
normaal i.p.v. super-geleldend als de stroom een bepaalde 
Kritische waarde overschrljdt. Op de prec1eze quantummechanlsche 
verKlar1ng van een en ander zal h1er n1et ingegaan worden. 

Een van de effecten van supergeleiding lS dat de omsloten flux 
a.h.w. "ingevroren" 1s. Bij een veranderend, door externe bronnen 
veroorzaaKt) veld zal 1n de r1ng een zodanige stroom gaan lopen 
dat het daardoor veroorzaaK te veld de externe veld- verandering 
precies compenseert, zodat de flux door de ring constant blijft. 
De stroom 1n de supergeleldende ring Kan niet rechtstreeKs 
gemeten worden; de r1ng is echter lnductief geKoppeld aan een 
spoel L (zie fig. 4.5), waardoorheen een 19 MHz wisselstroom 
loopt. Indien de omvatte flux toeneemt en de stroom door de "weaK 
linK" de Kritlsche waarde overschrljdt, zal de "weaK linK" 
normaal geleidend worden. Hierdoor wordt er energie in de ring 
gedissipeerd en deze energie wordt onttroKKen aan de 19 MHz-
trillingsKrlng. De spann1ng over L varleert als funct1e van 
de stroom door K en 1s zo een maat voor het ingeKoppelde magneet 
veld. De meetgevoeligheid van dit systeem 1s 73.0 p V /pT voor 
bronnen op en1ge cm's afstand. [V0086) 
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F 1g. 4.5 Blo]{ se 11ema van äe SOU I D elel<tron1ca. 
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Het te meten vew wordt n1et rechtstreeeKs door de SOUID-r1ng 
opgep1K t, maar mlddels een fluxtransforma tor naar de SOUID 
geleld. De gebru1K te fluxtransforma tor 1s een 2e orde 
gradiometer met d1mens1es, zoals aangegeven 111 flguur 4.6. 
Deze gradiometer onderdruKt 1n de z-r1cht1ng (Zle flguur 4.6 voor 
de def1n1 t1e van (le z-r1ch tlng) spa t1ëe1 constante en l1nea1r· 
afvallende vel(1en vrlJWel volle<1lg, zo<:lat het (ln pr1nc1pe althans) 
mogelljK is om 1n een onafgeschermde ru1mte te meten. Op en1ge 
afstand gelegen stor1ngsbronnen produceren nl. een B-veld met ter 
plaatse van <1e gradlometer· slechts een zeer Kle1ne 2e plaats
afgeleide, zodat 11un blJdrage aan het gemeten s1gnaal ger1ng 1s. 

rus .... 

I 
40 .... 

r...s .... I 
I 

40 .... 

rus,... I 
-I 1-m,... 

F J.g.4.6 De ze orde gradi.ometer. 

De dimensionering van deze spec1f1eKe grad1ometer 1s zodanig dat 
hij gevoelig is voor bronnen op enKele cm's afstand, hetgeen hem 
geschlK t maaKt voor het loKallseren van bronnen in de bul tenste 
hersenlagen. Zle appendlX A voor een u1 tgebrelde beschrljving van 
de werK1ng van de grad1ometer. 
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F lg.4.7 De äewar. 

DE DEWAR. 
In figuur 4.7 1s de de war d1e het .hell urn, de SQUID en de 

gradiometer bevat 1n doorsnee weergegeven. Voor later gebru1k 
vermelden we 2 fel ten: 

1. De afstand onderste w1nd1ng grad1ometer - onderkant 
dewar 1s 11.6 mm (V0087). 

2. Er 1s een onafgeschermde draad van de hellumnlveau
indikator verbonden met het b1nnenste van de dewar. 

DE EEG-VERSTERKERS. 
De EEG-versterKlng v1ndt plaats d.m.v. 3 identieke versterker-

modules d1e u1t vell1gt1eldsoverweg1ngen opt1sch gekoppeld ZlJn 
met het 220 V-gedeelte. De voedlng van de versterkermodules 
bestaat uit twee 9V oplaadbare accu's, waarmee enkele uren 
ach tereen gemeten kan worden (laad tljd: 5 x de meettlJd). De 
gebruik te versterkingsfactoren van de 3 modules ZlJn: module 1: 
5000, module 2: 7500 en module 3: 5000. 

HET FIR-FILTER, DE UI-BUS. 
De analoge EEG- en MEG-slgnalen worden Vla een A/D-converter 

(bemonsterlngsfrequentle: 250 Hz, 12 b1 ts, bere1k: -5 tot +5 
volt) toegevoerd aan l1et F1n1te Impuls Respons Fllter. Dit f11ter 
heeft 18 in 3 EEPROM's vastgelegde f1lterkarakter1st1eKen. De ter 
voor·kom1ng van het "alias1ng effect" noodzaKellJke voorf 11 ter1ng 
op een frequent1e < 125 Hz wordt verr1cht door een laagdoorlaat 
Bu tterworth f11ter ( fabrlkaa t: DIF A, 48 dB/octaaf, 5-pollg). Na 
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11et FIR-fll ter worden de s1gna.len v 1a de Un1 versele In terface-bus 
[BUG87] naar de computer geleld. 

DE COMPUTER. 
De clata. worden verwerKt en opgeslagen m.b.v. een IBM XT 

Personal Computer (6 1±0K EAM, 1 floppydrive, 20Mb ha.rcie scluJf en 
5 M tJ rem o va tJ 1 e cart r 1 •1 ge- <:11 s K). 

MEET- EN VERWERKIN(]S-SOFTW ARE. 
De meetpr·og:r·amma tu u:r· bestaat Ul t een assemt1ler-rou t1ne d1e 

verantwoor<:lellJK 1s voor I-1et aansturen van öe st1mulusgenerator, 
voor het verwer·pen van door storingen verontre1111gde meetslagen 
en het blJl1ouden van een on-11ne lopend gemlCldelde van de 
signalen op cie mon1 tor. In cle t>eglnfase van t1et onderzoeK 1s 
geKozen voor deze real-tlme verwerK1ng van de metingen, c:ll t om 
tiJdens 1-1et meten al Zinvolle metlngen van Zinloze te Kunnen 
sct1elclen. Daaromt1een ZlJn cll verse FORTRAN-programma's geschreven, 
dle men u-gestu ur<:l cie mogellJKheld bieden om de meetparameters 1n 
te stellen, de meungen te schalen, de data weg te schriJVen, 
etc. Tevens 1s er de benodigde programmatuur geschreven om de 
data te Fourler-transformeren, off-llne te filteren en te 
plotten, etc. Voor het plotten van lsocontour-Kaarten 1s 
gebruiK gemaaKt van de aanwez1ge programma's [AKI78; SNI78]. 

HET ,JUK 
De dewar 

gemaaKt van 
met cie SOUID wordt 
hout en plastlc. 

opge11angen 1n een JUK, get1eel 

HET MEETBED. 
Tijdens de metlngen llgt de proefpersoon op een bed. Er gelden 

enige e1sen met betreKKing tot dl t bed: 
LDe proefpersoon moet een ontspannen houdlng Kunnen 

aannemen. 
2.Aangez1en elKe beweg1ng van het hoofd ten opz1chte van 

de SQUID de met1ng verstoort, moet het hoofd gefixeerd 
Kunnen worden. 

3.Het bed mag geen metalen delen bevatten. 
4.De posi tioner1ng van de SQUID ten opz1ch te van het 

hoofd van de proefpersoon moet reproduceerbaar 
Zljn. 

DE OORTELEFOON 
Met de a udlo-Kaart wordt een Kristal-oortelefoontJe aangestuurd. 

Het (na-)trlllen van het Kristal en de Koperen aanslu1 tdraden zou 
de metingen onmogellJK maKen 1nd1en het oortelefoontJe z1ch te 
d1ct1 t biJ de SQUID zou bev 1nden (Zle paragraaf 4.4) . Om d1e reden 
wordt het gelUld v1a een plastlc slang naar 2 "oorstuKKen" geleld, 
zodat het oortelefoontJe op een afstand van ca. 3 meter Kan worc..ien 
gehouden. 

In figuur 4.8 1s de praK t1sc11e meets1 tua t1e geschetst. 
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F1g.LJ..8 De meets 1tuatle, 

4.3 MEETMETHODE MEG 

llggenäe 
z1ttenäe 

proef persoon, 
proef persoon. 

Allereerst KrlJgt de proefpersoon een meet-badmuts op, waarop 
de pos1 t1es van 1n1on, oorKanalen en wenKbrauwen Zljn aangegeven 
zodat de muts al tlJd op dezelfde man1er gedragen wordt. 
Hierop worden la ter ten behoeve van de reproduceerbaarheld de 
pos1 ties van de dewar-tall t.o.v. het hoofd met vlltstift 
aangegeven. 

De proefpersoon wordt geÏnstalleerd op het meet bed, 1n een van 
de geplande meetpos1 tle a fhankellJKe l1oud1ng. De oortelefoon 
wordt aanget;racht en m.b.v. een Kussen wordt voor een stabiele en 
ontspannen houd1ng van 11et hoofd gezorgd, met de meetpos1 tle 
zoveel mogellJK naar boven ger1ch t. Vervolgens wordt het hoofd 
met Klitteband gefixeerd. 

Het bed wordt 1n de startpos1 t1e gedraald, waarna de SQUID 
met behulp van het JUK zo d1cl1t mogell.JK blJ het hoofd (zonder het 
hoofd te raKen) wordt gepos1 tloneerd. De afstand tussen de 
onderKant van de dewar en <ie schedel 1s typ1sch 5 mm. 

Door de dewar met daar1n de gradlometer vertlcaal te hangen en 
de proefpersoon zo goed mogellJK met de te meten ZlJkant van het 
11oofd hor1zontaal te leggen en te f1xeren, waar·na het bed alleen 
nog maar 1n een hor1zon taal vlak wordt verschoven, bere1Ken we 
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dat de grad1ometer alleen de normale component van llet B-vel<:l 
opp1kt. HlerblJ beschouwen we rle ZlJkant van .t1et .t1oofd cius als 
een vlak, wat 1r1 eerste benader 1ng rerlellJK liJKt. 

De meetru1mte wordt half verduisterd en er worc:it zoveel 
mogellJk voor gezorgc1, cta t er tlJCiens r1e meUngen geen lllnderllJl\. 
la waal of llcl~ t de proefpersoon bereü~ t. De proefpersoon wordt 
geÏnformeerd over wat er gaat gebeuren en over ZlJn taak tlJdens 
de meting, waarna een acl-r-tergrondmetlng wordt gedaan. H1erna 
beg1nt de eerste ser1e metlngen. De duur van cle afzonc:ierllJKe 
metingen var1eert van 3 tot 30 m1nuten. Er wordt n1et langer cian 1,5 
uur ac.t1 tereen ge melen; clan wordt de proefpersoon een pauze gegund, 
waarna <1e volgende met1ngen beg1nnen. 

F1g. 4.10 De pos1t1e van de SQUID ten opz1cl1te van 
de proef persoon tlJàens "mapp1ng". 

4.4 RUIS- EN STORINGSBRONNEN. 

Ruis 1s 
StOC.tlaStlSCh 
MEG-bron. 

gedef1r11ëerd 
ka raK ter, d1e 

als de s1gnaalcomponenten 
n1et afKomstig ZlJn van de 

met een 
gezochte 

Storing heeft een n1et-stochastisch ka rak ter 
door f 11 ter 1ng geë11m1neerd worden, tenzlJ 
overeenkomen mel de MEG-slgnaalfrequen tles. 
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Enige ru1s- en stor1ngsbronnen ZlJn, 1n toenemende t•elangrlJKheld: 

1. Intr1ns1eKe ru1s van SQUID en eleKtroruKa 
2. Storingen ver·oorzaaK t door het aardmagnet1scr1 vel(:l 
3. Ru1s van t•1olog1sche oorspr·ong, gegenereerd door de 

proefpersoon. 
4. Radlo-frequente stor1ng. 
5. Stor1ng afKomstlg van eleK tromagnet1sc11e bronnen, zoals 

eleK trisc11.e ap:para tuur· en 1e1r11ngen. 

INTRINSIEKE RUIS 
De intr1ns1eKe ru1s van de SQUID 1s mlnder dan 

to-14THz-1/2 en Kan ten opz1chte van de over1ge ru1s-
soorten verwaarloosd worden. [ZIM83; BUG86) 

AARDMAGNETISCH VELD. 
Het sterKste aanwez1ge veld 1n een onafgeschermde ruimte 1s het 

aardmagnet1sch veld, hetgeen een ampll tude van ca. 50 m1croTesla 
heeft (zie flguur 4.11),dat 1s ca. 108 x de ~agnaalamplltude. 
GeluKKlg 1s r1et aardmagnet1sch veld vrlJ constant over en1ge afstand 
beKeKen (gr·adlen t: 10 pT /m), zodat de 2e orde grad1ometer het 
aardmagnet1scr1 veld blJna ger1eel onderdruKt. Wel 1s het, vanwege de 
aanwez1ghe1d van dl t veld, noodzaKellJK om ferromagnet1sch 
mater1aal u1t de buurt van de SQUID te houden. Er geldt nameliJK de 
volgende u1 tdruKKlng voor de 2e plaa tsafgelelde van het 
verstoorde aardmagnetlsch veld: 

Waarblj K = 50 p.T, V: het volume van het ferromagnetisch 
mater1aa1, en r : de afstand. 
We z1en h1eru1 t dat deze blJdrage tot het gemeten s1gnaal snel 
afneemt met r. Dl t 1s de reden dat tlJdens de meungen metalen 
voorwerpen e.d. zoveel mogellJK Ul t de buurt van de SQUID moeten 
worden gehouden. Tevens d1ent elKe beweging of trllling van de 
SQUID verme(:len te worden, aangezien dit een bui teilsporlg s1gnaal 
op de ultgang van de SQUID veroorzaaKt. 
Ten gevolge van laag-frequente 1onospher1sche stromen ontstaan er 
fluctuaties lil het aardmagnetisch veld. dle 1n het frequentlegebled 
beneden de 10 Hz ru1s veroorzaKen met een 1/f-afhanKeliJKheld en 
een amplltude blJ 1 Hz van 10 pT.Hz-1/2 (overdag, 's nachts 1s 
deze ruis minder). [CAR82b) 

BlOMAGNETISCHE RUIS. 
Er wordt gemeten aan proefpersonen, d1e n1et alleen slgilalen 

waar1n we geïnteresseerd ZlJil genereren, maar ooK s1gnalen die 
ten opzichte van het MEG als stoors1gna1en te beschouwen ZlJn. 
Enige voorbeelden ZlJil: 

1. Het MagnetoCardloGram; de MCG-frequen t1es liggen 1n de 
gebruiKte meetband van 0.5 - 10 Hz, maar het MCG 1s n1et 
met de stimulus gecorreleerd. 

2. Spontane hersenr1 tmen Kunnen tiJdens de meting optreden 
en somm1gen, zoals alfa-r1 tme Kunnen hlnderllJK lil het 
meets1gnaal aanwez1g ZlJn. De generatle van b.v. alfa-
rl tme door de proefpersoon vormde vooral tlJdens di verse 
langd ur1ge, en door de proefpersoon als saa1 ervaren 
metingen een probleem. 
Alfa-ritme heeft de frequentie van 9-12 Hz en een 
gemeten veldsterKte van enKele p1cotesla's. Alfa-r1 tme 

28 



ontstaat al.s~ 

soms ooK 
de 

op 
proefpersoon de ogen 

l)lJ vermoe1dl1e1d en 
proefpersoon met geopencl.e ogen. 

sl Ul t, maar treeci t 
stress van een 

3. Oogbeweglngen van c1e proefpersoon treden stehi.s vaKer 
op naarmate .l:1et ex per 1:nen t langer rl uurt. Het !-:r:lpperen 
met de ogen 1ntroö.uceert tran:;1ënt-act1t1ge Sl~na.len, 
vooral lHJ frontale meetr•o:H t1es. 

4. A<:lemna.lJ:ngsbeweglngen: voor· t1et experlinen:: verwlJCier·t cle 
proef pe rso<:•n alle metaal Ul t Zl Jn Kle<:i 1ng. Zou l1lJ cl1 t 
n1et doen dan zou :net 1n t1et a(iemJ:1al1ng.sr1 tme t'ewegenrJe 
metaal <1e metlngen verstoren, zonlet onmogellJl'. maKen. 
Tevens moet er voor gezorgr:l wor<1en dat cle ademt1a11ng 11et 
l100f<1 van cie proefpersoon n1et cloet bewegen ten opz1c11 te 
van de SQUID. 

RF-STORINCi 
De SQUID-eleKtronlKa werKt met een 19 MHz carr1erfrequent1e 

waarop tiet s1gnaa1 wordt gemoduleerd, en waarmee tiet van de RF
tlead naar cle fllters en versterKer·s wordt gestuurd. Hoewel de 
verb1nd1ng bestaat u1 t een coax-Kabel 1s er toch 1n terferen tle 
van rad1o -of raöars1gnalen met de carr1erfrequent1e mogell.JK. 

De 1n paragraaf 4.1 al genoemde draad van de tlellumnlveau
indicator blljKt 1n de praKtl.JK als antenne te fungeren. Zonder de 
aansl Ul tdraden ervan Kort te sl Ul ten) Kan de SQUID n1et afgeregeld 
worden. OoK na tiet Kortsl Ul ten bllJK t er 11ertlaaldeliJK opn1eu w 
alum1n1umfol1e ter afsc11erm1ng aangebracht te moeten worden. 

ELEKTRISCHE STORINGSBRONNEN. 
B-velden afKomstlg van eleKtrlsche apparatuur of le1d1ngen 1n de 

omgev 1ng worden ooK opgep1K t door de SQUID. De sterK te van deze 
velden var1eert sterK van plaats tot plaats, afhanKeliJK van de 
nablJheld van de bronnen. Zie flguur 4.11. 
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Gez1en de netfrequentle van 50 Hz 1n Ne<1erlanr1 zullen de 
belangrljKste frequentles van de stoorvelden 50 of 100 Hz tof 
harmon1sc:t1en daarvan) ZlJn. In de meetopstell1ng wordt ecllter een 
mon1 tor gebrulK t, c11e gevoed wordt met <.:ie Am er 1Kaan.se ac
frequentle van 60 Hz. ~1 t 1ntroduceert zwev1ngsfrequent1e.s d1e 
meetband Kunnen beperKen tot een t'ovengren.s van 10 Hz. 
Magnet1sc11e a fsc:nerm1ng door mH1<1el van p-metalen wanden reduceert 
de acJ:"Itergr·ondslgnalen en1ge orc!.en 1n grootte, maar 1s momenteel 
nog u1 ter ma te KosttJaar. Alum1n1um wan<1en ZlJn mlnder Kostl)aar, maar 
geven n1et zo'n goede a fsc1-1erm1ng. Meetruimten met wanden van t'lj 
vloe1baar stlKstof- of zelfs Kamertemperatuur supergeleldende 
mater1alen, d1e 1n theor·1e een vr1]we1 volmaaKte magnet1sche 
afschermlng zullen geven, Zljn 11elaas tec:t1nolog1sch (nog) n1et 
u1 tvoerbaar. 

4-.5 SIGNAAL-ANALYSE 

Tljdens de meting wordt het s1gnaal al bewerkt. Zoals eerder 
al gezegd is er geKozen voor on-11ne middelen, dl t om al tijdens 
het exper1men t te Kunnen z1en of er z1n vol gemeten wordt. Blj 
somm1ge exper1men ten worden 2 versc:rnnend stimuli gegenereerd. 
ElKe stimulus veroorzaaKt Zijn e1gen, KaraKter1st1eKe 
responssigna al. De meetprogrammatuur zorgt ervoor dat de 
verschillende. s1gnalen al tljdens de meting geschelden en apart 
gemiddeld worden. 
om het gemeten en gemlddelde responssignaal te Kunnen vergelljKen 
met het ach tergron<islgnaal, wordt het responss1gnaa1, eveneens on-
line bewerKt tot een plus/mln-gemlddelde. Blj het plus/mln-
gemlddelde worden alle even (dus het 2e, 4-e, 

e " 6 , ... etc.) responss1gnalen geinverteerd en vervolgens bij 
het lopende pl us;m1n-gem1ddelde opgeteld. Onder de aanname dat t1et 
signaal "tlme-locKed" 1s op de st1mu1us, valt op deze man1er het 
responss1gnaal u1 t het pl us;m1n-gem1ddelde weg. Het plus/mln
gemlddelde geeft dan weer hoe sterk de n1et met de stimulus 
gecorreleerde, stochast1sc:r1e ach tergrondsignalen tijdens de meting 
z 1 j n. 

FOURIERTRANSFORMATIE 
Om de gemeten s1gna1en op 

beoordelen, worden de s1gna1en 
Fouriergetransformeerde X(f) van 

+co 

X(f} = I x(t}·exp(-2nift) dt 

hun frequen tleinhoud 
Four1er-getransformeerd. 

een s1gnaa1 x(t) geldt: 

te Kunnen 
Voor de 

(4.31) 

Indien we X(f) weten, Kunnen we het vermogensdlch theldspeK trum 
("power spectrum") berekenen. Dl t is op te vatten als de hoeveelheld 
s1gnaa1vermogen per frequent1e-eenhe1d. In formulevorm: 
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P{f) = lim { 2·IX{f) j 2 !T} 
T -'IC':. 

{4.32) 
' -

waarbiJ 11: cle meett.::_ Jd. 
De factor 2 lS een gevolg van het felt cl. at er alleen pOSl tleVe 
frequen t1es worden })eSCl10UWd; l:1et vermogen blj -f wordt 
geproJe,~teerci (JP f. 

Gel)ru1Kel1JK blJ dl t soort onderzoeK 1s (_)m n1et l:1et 
maar de wortel u1 t 11.et powerspectrum weer te geven. 
het "ampll tucl.espectrum" of cle spectr·ale (:11ch t11e1d: 

power-spectrum, 
We noemen d1 t 

(4.33) 

In de praKtlJK wordt gewerKt met een e1nd1ge meettiJd en met een 
gesampled s1gnaa1. Het spectrum Kan dan benaderd worden m.b.v. 
d1screte Four 1er-transforma tle methoden. Het spectrum heeft dan een 
e1nd1ge breedte en een beperKt oplossend vermogen. 

DISCRETE FOURIERTRANSFORATIE 
De samplefrequentie (250 Hz) beperKt de bandbreedte van de 

metlng. Signaalcomponenten met frequenties boven 125 Hz worden 
geproJecteerd op frequentles die beneden deze zgn. Nyqulst
frequen tle 11ggen. Door het signaal voor sampllng hoog-af te 
filteren op een frequen tle Kleiner dan de Nyquistfrequen tle wordt 
dit "aliasing"-effect vermeden. 

We benaderen de Fourierlntegraal met een d1screte som: 

N-1 

F(k!T) = At·2 f(j·At}·exp(-2rrjik/N) 

j=0 

met At=1/samplefrequentle 

{4.34) 

De discrete Fouriertransformatie levert dus frequentiecomponenten 
op met een frequentlestap van 1/T (=1/meettlJd). 
Om bovenstaande d1screte Four1ertransforma t1e te bereKenen wordt 
gebru1K gemaaKt van een Fast Four1er Transform- algorl tme Ul t de 
NAG-softwareblbllotheeK. 
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5. ACHTERGROND METINGEN 

Het centrale 
met1ngen 1;:: dat 

meettec.tU1lscne 
van (ie .slecn 1:e 

onafgesct1ermde ru1m1:e. 

pror>leem 1)1_1 neuromagne1:1scne 
Slgnaal/RU.Ls-ver:nou•1lng 1n een 

In de loop van tle"t Neuromagnetlsme-onc1er-zoet-: bl.J rie va.kgroep AFM 
1s de meetcpsrelllnl€ tot 5 Keer toe verüu.Lsd naa.r een n1euwe 
1oK a. t lE' met t· eter e a c I-1 terg r on ct -Kar· aKte r 1 st 1 e 1·: en, 
Achterg r on •:t- met 1 n >?. e n z l.J n nog op een s v 1 e r a. n ri ere 1oK at 1 e s 
u1tgevoerci., zon(ier ctat er een l':;,etere clan cte hu1d1ge meetloKa.ue 
( de Kelder van t1et IPO-ge1)0UW) 1s gevon·.:ien. De Kara.Kte!'lStleKen 
van de dl verse loK a t1es ZlJn best udeerri r:ioor ach tergron•:i-spektra 

11 

te meten en (ioor trans1ents te tellen. 
~ 

Trans1ënts ZlJn gedef1n1ëerd als 
veldp1eKen dle qua ampll tude bul ten 

snel voortll.Jgaande B-

11 

vallen. Meetslagen met trans1en ts 
overload-detector ges1gnaleerd en 
er een probleem 1n een over ma tlg 

11 

het 1ngestelc:ie meetberelK 
er1n worcien 

11 

gee11m1neerd, 
groot aan tal 

wellswaar 
maar toch 

11 

trans1ents. 

door 'ie 
SChUllt 
Als er 

nameliJK meer dan 1 trans1ent per twee meetslagen van 1 s 
optreedt, dan Kan er met de 1ngestelde versterK1ngsfactor 
Überhaupt n1et gemeten worden, aangez1en dan alle meetslagen 

11 

verworpen worrlen. Het max1maal toelaatbare aan tal trans1en ts 1s 
c1rca 1 per 5 s; blJ een groter aan tal wordt het aan tal verworpen 
slagen, de meetll.Jd en daarmee de hele duur van het exper1ment 
voor de proefpersoon onacceptabel groot. 

En1ge resultaten van de aclHergrondmetlngen op de meetloKatle 1n 
het IPO-gebouw ZlJn 1n f1guur 5.1 t/m 5.3 weergegeven. 
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Ter 
laag 

vergell Jlüng 
(opmerKellJK 

het ac.t1 tergron•ispeK tl··um op de 
1s cte pleK b1 J 25 Hz, deze 
ven tlla tlesysteem) 

meetloKa t1e 1n N
lS vermoe(lellJK 

afKomstlg van het 

; 

n 
;I 

'I 
H 
ii 
!I 
11 
/I 
" 11 

25 Hz 

F 1g. 5.LJ. Achtergrondspektrum N-laag, 17:00 uur 

32 Hz 

Indien we deze speK tra vergellJKen met f1gu ur 4-.11, dan z1en we 
dat belde meetloKa tles nog 1ets ru1sr1JKer ZlJn dan een : "urban 
location" waarvan het ru1sn1veau 1n d1e f1guur 1s aangegeven. 

In 
op 

f1guur 5. S en 5.6 
de loKatle 1n 

weergegeven. 

Zl.Jn 
het 

de etmaa1reg1stra t1es 
IPO-gebouw en 1n 

van 
het 

" de trans1en ts 
N-laaggebou w 

OpmerKellJK 1s de sterKe toename 1n f1guur 5S (N-laag) rond 8:00 
uur. Met het aansc.t1aKelen en gebrulKen van het licht, computer
en overige apparatuur 1n N-laag wordt dan bliJKbaar een grote 
hoeveelheld trans1ënts gegenereerd. 

" In het aan tal trans1en ts 1n het IPO 1s geen d UldellJKe trend te 
zie n. De ze a c h te r g r o n ri me t 1 n g e n z 1 J n g e d a a n 'JI)et'e en g rot ere 
versterKlngsfactor dan blJ de neuromagnet1sche metingen, vandaar 

" dat het aantal trans1ents veel hoger l1gt dan het luerboven 
genoemde max1mum van ca. 1 per 5 s. 

De totale versterK1ngsfactor 1s blJ de IPO-met1ng 2 x zo groot 
als blJ de metlng 1n N-laag, de meetband was blJ belde metingen 
0.5-32 Hz. Dl t verKlaart :t1et ca. 2 x zo grote gem1ddelde aantal 

" I trans1en ts 1n f 1gu ur 5.JJ. 
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Fig. 5.5 Trans1ënts van oo:oo tot 24:00 uur, N-laag 
·" Doorlaatband 0.5-32 Hz, ondergrens trans1ents: 3,5 pT. 
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6. EVOKED RESPC>NSES 

6.1 EVOKED POTENTIALS & EVOKED FIELDS 

(N.B. Hierna volgend zullen de Engelse termen (of hun afKort1ngen) 
gebru1Kt worden, dle 1n de 11 teratuur lngeburger·d ZlJn geraaKt) 

OnderzoeK aan het magnetische veld van de hersenen heeft z1ch 
snel ontw1KKeld van het beg1nstad1 urn van de ctetectle van spontane 
magnet1sche velclen, zoals het alfa-rl tme, tot het volgende 
stad1um van het MEG als 1nstrument om non-1nvas1ef de mensellJKe 
hersenen te bestuderen. GeÏnsp1reerd door het werK van Cohen 
aan het spontane MEG, hebben verschlllende labera tori a daarna 
aangetoond dat er door het aanbieden van een stimulus aan één 
van de zintulgen een meetbare magnetiscl:'le respons Kan worden 
opgeroepen. Deze magnet1sche respons correleert dan met de 
electriscl1e respons op de stimulus die door middel van EEG
analyse al was bestudeerd. Deze responsen Zljn meestal n1et 1n 
het ruwe EEG waarneembaar, omdat zij vele malen Kleiner zijn dan 
de spontane hersenri tmen. ZiJ ZlJn z1ch tbaar te maKen door het 
EEG over meerdere stim ul us-aanbledingen te middelen. Deze 
middelingsproced ure is geÏllustreerd in figuur 6.1. 

Flg. 

luw• EEG 

~~~~ ... ~ 

2~ 
)~ 
4 '---:v-wv/~ 
5~ 

I 

6~ 
'vVr~ 
a~~ 
g~~ 

l•td IHCI 

6.1 Negen reg 1stratles {af gele1ä van de vertex J en hun 
gem1ääeläe. 

In het bovenste gedeelte ZiJn 9 ruwe EEG-reglstraties weergegeven 
van elK 2 seconden: 1 seconde vóór en 1 seconde ná de 
aanbiedlng van de Kl1K (70 dB). Onderaan flgu ur 6.1 wordt het 
gemiddelde gegeven. Hier1n is d lildeliJK te zien dat het spontane 
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EEG wegmlddel t, terWlJl de poten t1aal verander 1ngen dle een vaste 
tiJdsrelatie met de st1mu1 us hebben, overbllJVen. De door cie KllK 
opgeroepen potentiaal verancier1ng l)estaa t ult een negatieve p1eK 
gevolgd door een pos1 t1eve p1eK. Met en1ge moe1 te ZlJn deze twee 
componenten van de Au(11t1eve EvoKed Potentlal (AEP) ooK 1n het 
ruwe EEG waar te nemen. 

Vergel1jK1ng van de EvoKecl Flelds (EF) en EvoKed Potent1als (EP) 
heeft onthuld clat ze waarschlJnllJK door· dezelfcle bronnen 
gegenereerd worden, ZlJ :t1et dat het EvoKed Field door <.ie 
tangen uë1e component van de bron wordt bepaald, en dat de EP 
door de vol urnestromen ten gevolge van de ladingsverplaa ts·1ng 
veroorzaaKt door de gehele bron. Zo lijKen temporele variaties van 
het Audltory EvoKed F1eld (AEF) en de Auditory EvoKed Potentlal 
(AEP) sterK op elKaar, zoals te z1en 1s 1n f1gu ur 6.2. [HAR80) 

I"·'~ 
PilO 

a.) 

I O.lpT . 
SF 

BOOms 

NIOO-

F 1guur 6.2. Aud1tory EvoKed F 1eld en Potent1al. 
" a) Electr1sche potentlaai en magnet1sc11e veld geassoc1eerd met 

een 800 ms durende 1 KHz-toon, om de 4 s gepresenteerd. 
1)) Patroon van 11et magnet1sc11e veld en de electr1sche potent1aal 
van de 100 ms-component. De PlJl geeft de stroomd1poo1 aan d1e 
verantwooi'del1JK 1s voor zowel 11et elect1~1sche als het magnet1sche 
patroon. 

Er zijn in dl t onderzoeK 2 verschUlende st1mu1 us-respons
experimenten gedaan; eerst 1s er gewerKt met :het psycl:lofys1olog1sch 
interessante, maar meet-tecl1n1sch gecompllceerde P300-paradigma 
(= meetopzet), vervolgens 1s er teruggevallen op een eenvoudiger 
paradigma. De opzet van belde exper1menten wordt 1n de volgende 2 
paragrafen besproKen. 
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6.2 HET AUDITIVE EVOKED RESPONS-EXPERIMENT 

EEG-responsen 
gemeten <1oor Dav 1s 
1978. [REI78] 

op a U dl t1eve st1m u11 werden voor het eerst 
(1939); de eerste MEG-reg1stra tues stammen u1 t 

In figuur 6.3 worr1 t een overzlch t gegeven van de dl verse AEP's 1n 
een (dubl,el-logarltmlsch) amplltude-tljdgrafleK. De 
aand Ulr1lngen van de dl verse p1eKen ZlJn terug te v1nden 1n 
HoofdstuK 2: f1guur 2.2 waar ze 1ngeteKend ZlJn op de vermoedellJKe 
plaats van :r-1 un AEP-genera toren. 

log Ampl ( JJV I ----.--------;---------, 

5.0 
2.0 

1.0 

0.2 

0,1 +-~-4l---.--'h-r-+-+-f--r\--rf----.+--'7__, 

0.2 

1.0 

2.0 

50+--.---.--+--.----r--~-.----.--r 
1,0 1000 

log latency ( ms I 
~ ABR----+-MLR~--+---ACR------< 

10 50 100 

F 1guur 6.3 De ampl1tude van de d1verse AEPJs als 
funct1e van 11un latentle. 

ABR: Auä1tory Bra1nstem Responses 
HLR: H 1ddle Latency Responses 
ACR: Auä1tory cort1ca1 Responses 

AEF's ZlJn zeer zwaK (orde: 100 femtotesla) [AIT79, F ARBOJ. Om 
deze responsen te Kunnen meten 1n een nlet-afgeschermde ruimte 1n 
een omgev1ng waarin druK gebruiK wordt gemaaKt van eleKtrische 
apparatuur, Zljn de volgende technieKen nodig: de grad1ometer 
onderdruKt de grootste stoorvelden (orde: 106 x 
signaalgrootte), de bandbree<ite wordt zo beperKt mogelijK gehouden, 
en de Signaal/Ruls-verhouding wordt vergroot door m1ddel1ng van een 
groot aantal responsen ( in dl t onderzoeK: N ~ 400), hetgeen een 
verbetering van S/R geeft met een faKtor N1/2 = 20. om 1n een 
beperKte tlJd zo veel mogelijK responsen te meten, 1s in het AER
experlment geKozen voor een snel repeterende, 100 ms durende 1,5 
KHz toon d1e om de 600 ms r1er haald werd. 
Gez1en de beperKingen 1n de apparatuur en programmatuur was dit de 
hoogst haalbare repetl t1efrequent1e. In f1guur 6.4 is de stimulus
presentatle graf1sch weergegeven. 
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F 1g. 6.4 Het verloop van cte st.i.mulus 111 äe t.i.Jä l)lJ 11et 
AER-ex per1ment. 

De repetitlefrequentie van de stimulus ligt nog altijd beneden de 4 
Hz, waarblj de respons van een transien t respons overgaat 1n een 
steady-sta te respons (zo wordt de respons genoemd 1nd1en de 
stimulus zo snel repeteert dat de hersenen, tussen twee stimuli in, 
de rusttoestand niet meer bere1Ken) . [WIL80) 
Metingen van het AEF zijn verr1ch t door Har i et al. [HAR80], OKada 
[OKA82), Sams et al. [SAM84] en Zimmerman et al. [ZIM84) 
Bij deze onderzoeKen z1jn de stimuluscondities echter anders, zo 
werKt Hari bv. met een stimulusduur van 800 ms, een meet1nterva1 
van 4 s en een toonhoogte van 1 KHz. 
Desalniettemln Kunnen er Ul t dl t en andere onderzoeKen en1ge 
algemene concl us1es worden getroKKen: 

1. Het AEF is het grootst boven het een traal/par letale 
gebied. 

2. Indien het linKeroor gestimuleerd wordt, dan is het 
AEF het grootst boven de rechterslaap en vv. 
(de beKende contralaterale aKtivering). 

In de praKtijK van dit onderzoeK werd de stimulus aan het 
linKeroor aangeboden en werd er gemeten 1n een vlaK zo di eh t 
mogelijK boven de rech terslaap. 
In figuur 6.5 Zijn de meetposities van de SQUID en de eleKtrode
posities in het doorgemeten vlaK aangegeven. 

0 0 0 

• 0 • • • 
0 0 • 0 • 

0 " • 
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"] 1CM. 
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0 0 " 
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F 1g. 6.5 De meetroosters: a)l)lJ äe EEG-metlngen 
1))1)1) äe 11 EG-met.i.ngen (* geeft 11et oorkanaal aan) 
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6.3 HET P300-EXPERIMENT 

Het 2e exper1ment 1s 1ngew1kKelcier van opzet, maar 
psychofys1olog1sch gez1en 1nteressanter. 
De vorm en de arnp11 t u de van een ER worden voornamellJK door 11.et 
type en de 1ntens1 te1 t van de st1mu1us bepaald. Vorm en amplltude 
worden echter tuet alleen door· de fYSlSC:l1.e maar ooK door de 
psycl1.olog1sc11.e e1genschappen van de stimulus beÏnvloed. D1t gelcit 
echter n1et voor alle camponen ten dle de totale respons opJ)OU wen. 
Met name poten tlaal verander 1ngen met een Kortere la ten tle (= tlJci 
vanaf beg1n stlmulus) dan 100 ms, de zogenaamde vroege of 
sensorische EP /EF worden niet door psycholog1sche factoren bepaald. 
Het ZiJn vooral de la tere cernponen ten die door psyc:t1ologisc11e 
factoren worden beÏnvloed. Na de sensor1sche verwerKlng van de 
stimulus 1n de pr1ma1re cortex zal een verdere, vooral 
psycholog1scl1.e verwerK1ng volgen, waarblJ gedeelten van de hersenen 
betroKken ZlJn die n1et zintulg-speClfieK zijn. De P300 is zo'n ER 
die be~n vloecl wordt door psychologi~che factoren. 
De stimuluspresentatie z1et er in dit geval als volgt uit (figuur 
6. 6): 

f- '2 ;-5 h ./Jz.- - - - - - - ·---

J)LH, n - - ........ -

11 
." 0 Vlll.f p 

f··d_ 
'1 1 r 

Flg. 6.6 Het verloop van cte gel)runae st1mulus ln cte t1Jä blJ 
11et P300-experlment. 

De proefpersoon KriJgt na een 
toontjes 1 hoogfrequent toonJe (1,6 
80 dB (SPL)) te horen, daarna weer 
dan weer een hoog toontJe, etc. 

random aan tal laagfrequente 
respectlevelijK 2,5 KHz; ca. 

een random aantal lage toontjes, 

Vooraf heeft de proefpersoon als taaK opgeKregen om de hoge 
toontjes, de TARGETS te tellen en de lage toontjes, de NON-TARGETS 
ongeteld voorbij te la ten gaan. De responsen op de target-stimuli 
en die op de nontarget-stlmull worden apart gemlddeld. In de 
tijdsreg1stra tie van de op deze manier verKregen AEP verschijnt dan 
in de target-respons een zgn. "P300". In de nontarget-respons is 
deze "P300" veel Kle1ner, indien aanwezig. 

De P300 (of P3) wordt als zodanig aangeduid omdat het de derde 
piek is in het EEG in pos1t1eve richting, ofwel de positieve pieK 
die ca. 300 ms na het begin van de stimulus optreedt. 

6.L! HET P300-0NDERZOEK TOT NU TOE. 

BiJ het bestuderen van de P300-llteratuur wordt het dUldelijK dat 
de vraag die de meeste onderzoeKers z1ch gestelei hebben, is: waar 
correleert de P300 mee? Nu bliJKen er vele psychologlsche 
variabelen met de P300 te correleren, die n1et alle even du1del1jK 
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gedefinlêerd ZlJn. In een typ1sct1 P300 exper1ment wordt een 
direct observeerbare var·1abele gewlJZigc1 en worden de resulterende 
verander1ngen 1n de amplltude (of de latent1e) van de P300 gemeten. 
Op deze man1er Zl.Jn een heleboel gecorreleerde var·1abelen te 
v 1nden, maal"' een theoret1sct1e verKlar1ng 1n de z1n van "rle P300 1s 
een Ul t1ng van dl t of cl.a t proces" 1s nog n1et gegeven . 

.STIMULUS-WAAR.SCHI.JNLIJKHEID 

Een goed voorbeeld van zo'n gecorreleerde var1abele 1s de 
stimulus-waarsctnJnllJl\.tielcl (de a pr1or1 waarschiJl1llJKt1e1d c1at een 
bepaalde stimulus gepresenteerd zal worden 1n een test). De 
exper1men ten van Su t ton et al. (1965) suggereerden een omgeKeerd 
evenred1ge relatle tussen de stlmulus-waarsctlljnlijKheld en de 
P300-amplltude. Deze relatle lljKt stand te houden zelfs als de 
proefpersoon van te voren verteld wordt welKe st1mu1us zal volgen, 
hoewel over het geheel genomen de ampll tuden wel Kle1ner worden. 
[SUT69; FRI73; TUE71) 

TARGET OF NONTARGET 

Een andere gebruiKelijKe manier om de exper1mentele context te 
varieren is de class1f1cat1e van de stlmuli in "target" (signaal 
wordt aandachtlg waargenomen en vereist verwerK1ng door de 
proefpersoon) of "non target" (slgnaal wordt aandachtig waargenomen 
maar vere1st geen speelale verwerKing door de proefpersoon). Het 
verwerKen Kan bljvoorbeeld bestaan u1 t het druKKen op een Knop, 
maar zo'n uitwendige respons is n1et vere1st. Het door de 
proefpersoon la ten tellen van de signalen is ooK effectief. Men 
vindt dan dat targets een grotere P300-ampli tude ten gevolge hebben 
dan nontargets, ooK blj gelijKe waarschijnliJKheid. [DUN77; SMI70) 

TAAK RELEVANTIE 

Een derde var1abele is de taaK-relevantie. Zowel targets als non
targets Kunnen relevant Zijn ten opzichte van een onderscheldende 
taaK, en be1de zullen een P300 oproepen waarvan de amplitude 
afhanKelijK is van de stimuluswaarschiJnlljKheid. Deze zelfde 
stimuli veroorzaKen géen P300 indien ze niet relevant Zijn ten 
opzichte van de taaK van de proefpersoon en genegeerd mogen worden. 
Het exper1ment van Donchin & Cohen 1s een goed voorbeeld van de 
invloed van taaKrelevantie. De proefpersonen Kr1jgen een niet
periodieKe 11chtflits te zien tegen een achtergrond bestaande uit 
afwisselend een cirKel of een vierKant. In de ene test moeten de 
proefpersonen de achtergrond negeren en reageren op de 
lich tfll tsen; in het andere geval moeten ze de lichtflitsen negeren 
en reageren op veranderingen in de achtergrond. De stimulus waar ze 
op moesten letten, en alleen die, resulteerde in een P300-respons 
[DES79; DON67; DUN77). 

Samenvattend Kan men zeggen dat de P300-respons de algemene 
in forma tie-elgenschappen van de stimulus weerspiegelt, dat wll 
zeggen: een grotere P300-ampll tude geeft aan dat de stimulus 
taaKrelevant en van een lage waarschijnlijKheid was. 
Behalve deze 3 belangr ljKe gecorreleerde psychologische varlabelen 
zijn er nog andere waarblj de 1n vloed op de P300-amplitude mlnder 
sterK is. we vermelden slechts: arousal en alertheid, selectieve 
aandacht, or1ën terende reactie en feedbacK. Het probleem biJ deze 
variabelen 1s dat ze vrlJ vaag omscrn-.even z1jn en dat er geen 
consensus bestaat over wat ze nu precies lnhouden. 
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P3A EN P3B ? 
In 1975 onderzochten Squ1res et al. P300's, opgeweKt door een 

doorlopende rlJ tonen met af en toe een afWlJKencie toon er1n. De 
respons op aandacll tig waargenomen taaKrelevante tonen (de proef
persoon moest de afWlJKende tonen tellen) noemd·en ze P3b. De 
respons op n1et aandact1 t1g waargenomen, taaK1rre1evante tonen Kreeg 
de naam P3a. De reden voo:r· dit onciersc11e1d was dat n1et alleen de 
potentiaalpatronen op de schedel verschlllend waren, maar ooK had 
de P3a een la ten tie tussen de 230 en 280 ms en de P3b tussen de 310 
en 380 ms. Het ult twee delen opgebouwd ZIJn van de totale P300-
respons zou ooK een aantal tegenstrlJdigheden 1n de li tera tuur 
Kunnen verKlaren. Het zou 1nteressant ZlJn om te proberen met de 
MEG-met:tlode te bepalen of de bron van P3a en de bron van P3b 
verschlllend geloKaliseerd ZIJn. 

MEG P300 
Over MEG-onderzoeK aan de auditief opgeroepen P300 

literatuur nog n1et zoveel te Vlnden. De meestgebruiKte 
voor de stimulus 1s de visuele. OKada rapporteert in 

is In de 
roodalltelt 

1982 een 
eerste grove loKalisatie van 2 P300-bronnen, geaKti veerd door een 
afwijKende visuele stimulus. Volgens dat rapport [OKA82) 
zijn de bronnen gelegen in de hippocampus. Tevens meldt hiJ een 
P300 gemeten te hebben In respons OP· een zeldzame a U di tieve 
stimulus, maar met deze stimulus is geen loKalisatie verricht. 
OpgemerKt ZiJ hlerbij dat het vermoeden bestaat dat de a u di tieve 
P300 en de visuele P300 door dezelfde bron gegenereerd worden. Dit 
is echter nog niet overtuigend aangetoond. 
Hess et al. maken ook melding van "Magnetic fields assoc1ated with 
tl1e braln's response to infrequen t events" [HES82}, maar spreKen 
zich niet uit over de ligging van de bron. 
Wierda meet ooK v1suee1 opgeroepen P300's, maar treKt vanwege de 
slechte reproduceerbaarheld van de metingen geen conclusies omtrent 
de ligging van de bron.[WIE86} 
Tenslotte versc11een er In 1986 een 
door W iliamson, Ka u fman en Donclun. 
visuele stimulus. 

"Report of AFOSR P300 study" 
Opnieuw betreft het hier een 

De lokallsa tie van de a u di tief opgeroepen P300-respons is dus nog 
steeds een braaKliggend terrein. 
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7.1 EEG-resultaten 

Voor l1et maKen van een t,ER-1sopo-t:ent1aalKaart werden 19 
electroden a.ange:t>rac.r-1 t 1n een rech thoeK1g rooster op (ie rectt ter 
l"!oofc1l"lel ft v a.n de proefpersoon (Zle f1gu ur 6.4-). Het roo::;ter was 
5 rijen 1)reecl en 4- f'l]ën t100g, r:te lnter·eleKtro(1e-afstan<i l)ecl.roeg 
3 cm. Het oorKanaal fungeerde als oorsprong en was tevens t1et 
en1ge roosterpunt waa.rop geen eleKtrode wer(1 aanget>racl1t (Zle ooK 
llnKstJoven 1n f 1g. 7.3 en 7.4- voor de eleK trodepo~a tles). 

De cl.oorverl)onden 11nKer- en recr1teroorlel vormden 11et 
referentlepunt, de gr·oundeleKtro(1e was op t1et voorhocdel 
aangebracl1 t. OogeleK tro(ien werden onder en l)oven l1et recr1 teroog 
aangebracht om door oogbeweg1ngen verontre1n1gde meetslagen 
d.m.v. visuele 1nspectie er u1t te Kunnen selecteren. 

Tijdens het exper1ment zat de proefpersoon 1n een gelu1dd1c1-1te 
Kamer in een stoel met een lulctspreKer ter hoogte van ZlJn 
linKeroor·. 

De stimul uscondl tles waren als volgt: blJ beide proefpersonen 
werd een 100 ms durende toon cn·ca 300 x gepresenteerd. BlJ 
proefpersoon SB bedroeg de frequent1e 2,5 KHz en was de 
in terst1mu1 ustlJd 600 ms, blJ proefpersoon PE was dit 1,6 KHz 
respectievellJK 1000 ms. 

De signalen werden met bet1ulp van een 14--Kanaals Nlhon-Kohden 
EEG-versterKer ;schrijver in 2 gedeelten gemeten, waarblJ 3 
eleKtroden 2 x werden meegenomen als controle op de stablli te1 t 
van de respons. 

De data ZlJn off-llne op 10 Hz digl taal hoog-af gefilterd. 
Op de volgende twee bladZlJden ZlJn de metingen weergegeven 1n 

de vorm van ampll tude-tlJdsreglstra ties (fig. 7.1 en 7 .2) en in 
de vorm van isopotentlaalKaarten (flg. 7.3 en 7.4-). 

In t1et overz1cht van de met1ngen blJ proefpersoon PE valt op 
dat in de ocelpitale eleKtrodeposities (linKs 1n flgu ur 7.2) een 
sinusoÏdale fluctuatle met een per1ode van c1rca 100 ms 
overheersenc..i. in de metingen aan wez1g 1s. HoogstwaarschiJnlijK 
betreft l"1et h1er, door de proefpersoon gegenereerd, alfa-ritme. 
Dit alfa-rl tme maaKt deze metingen, en ooK het corresponderende 
gedeelte van de lsopotentiaalKaart onbetrouwbaar, als het gaat om 
de bestudering en loKalisatie van evoKed respons-l:>ronnen. 

De isopotentiaalKaarten ZlJn op 14- tiJdStippen geplot: van 70 
tot 590 ms na het beg1n van de stimulus, met een tiJdstap van 40 
ms. De getroKKen lljnen verb1nden punten met pos1t1eve potentiaal 
ten opz1ch te van de referentle-eleK trode, de gestippelde liJnen 
verblnden punten met een negatieve potentiaal ten opz1chte van de 
referen t1e-eleK trode. 

De belangriJKste KenmerKen van de lsopotentiaalKaarten ZlJn: 
Proefpersoon PE: m1n1ma1e waarde potentiaal: -2,9 p V op t=310 ms 

maximale waarde poten ti aal: +2,8 )l V op t=510 ms 
Er ZlJn geen d uv1eliJK geprononceerde dlpoolpa tronen aanwezig, 
wel 1s er een sterKe verticale potentiaalgradiënt rond t=390 ms. 
Proefpersoon SB: m1n1male waarde potentiaal: -1,2 )1 V op t=350 ms 

max1ma1e waarde potentiaal: +1,5 p V op t=390 ms 
Opnieuw 1s er rond t=390 ms een sterKe potentiaalgradiënt 
ZlCl"l tbaar. 

In de volgende 
potentiaalpatronen 
isoveldKaarten. 
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Figuur 7.1 • '7. '11t EEG-reglstrati.es van l2et 
Ov;~;-~~per1ment l)1j proef persoon P E. 
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F1guur 7.2 overzi.cl1t EEG-:reg1st:ratles van 11et 
AER-exper1ment l)1J proef persoon SB. 
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F 1guur 7.3 I sopotent1aalkaart van 11et 
AER-ex per 1ment 1)1) proef persoon P E. 
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7.2 MEG-resultaten 

Allereerst geven we h1er 1n f1guur 7.r:. een metlng weer van 11et 
AER-exper1ment J)lJ PE. De parameters van 11et exper1ment ZlJn, 
voorzover n1e1: 1n cl.e f1guur vermelci c:'l.ezelf•:le als blJ cle EEG
experimenten. ,ypn1eu w wordt 11et llnKeroor gest1mu1eerr1, terWlJl 
er boven de reen terslaap wor<i t gemeten. 
Uit fig. 7.'S valt af te lelden ctat de :::;R-verllOUtilng na 485 

mHlclellngen c1rca 4 J:)edraagt. In de f1guur 11eeft een Ez
component c11e t1et h<)Ofcl uitKomt (negatieve Bz) een UltWlJKlng 
naar beneclen en een Ez-component dle het hoofd 1ngaat 
(posl tieve Bz) een 1.11 twlJl':lng naar l)oven. 
Indien we KlJKen naar d1e s1gnaalp1eKen d1e boven cle 
ruisband u1tKomen, clan z1en we dat de amplltude van tie 2 
neg a tleve p1eKen e1rca 100 fT betiraagt. Dit 1s een waartie d1e qua 
grootte-orde overeenKomt met de 1n tie llteratuur vermelde waarden 
voor EvoKed F1elc1s. [HAR80) 

;,. 

+/-AVG 1\. ~ 
'7'\T~ 

ST DilWil 

lDO -
METIN6:2PE2511 

AANTAL MIDDELINGEN s 485 
FILTERING :0.5-fOHz DLB 
T4 

- - - --

MAX-SIGNAAL • 93.36 fe•toT 

(- - - - • RMS-WAARDE +/-AVG) 

F.i.g. 7.5 HEG-reg1strat1e van een 
AER-exper1ment b.i.) proefpersoon FE. 
De SGUID .i.s gepos.i.t.i.oneerd boven äe 
rec:I1ters1aap van de proef persoon {TLJ.). 
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F 1guur 7.6 a) IJ HEG-reg 1st rat 1es van iJ. et AE R-ex per 1ment b1J 
proefpersoon FE en een reg1strat1e van lJ.et dummy
experiment (met pp, zonder stlmulus). 
l)) De amplltuäe-spektJ~a van äe reg1strat1es llnl{S 111 
äe f 1guur. 
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Uit figuur 7.6a bliJKt dat de twee p1eKen op 350 en 470 ms, 
b1nnen zeKere marges, wel degel1JK reproduceren. Er is echter een 
aanz1enliJK verselul in latent1e (::t1Jc1 vanaf J:)eg1n st1mu1us). 
De p1eKen Z1Jn gelegen 1n c1e t1y1s1ntervallen [310 -360 ms] en 
[450 - 490 ms). Het betreft h1er v1er gemld<1el<1en van 400 a 500 
slagen; er z1t dus een gr·ote spre1d1ng 1n de latentle van de 
1nd1 v1d uele responsen. 
De onderste reg1.stra tle 1n f1gu ur 7 .6a geeft de c1 umm y-met 1ng 
weer, waarb1J cl.e proefpersoon nog steeds st1l onder de SQUID lag, 
ecll ter zonder cia t lUJ de stlmul us aangeJ)oden Kreeg. 

Het versch11 1n s1gnaallnhoud tussen de 4 (na elKaar verr1ch te) 
metingen en de dummy is ev1dent, en 1s ooK z1chtbaar 1n de 
spectra die eveneens in f1gu ur 7.6 (b) Z1.Jn weergegeven. 

Ind1en we echter deze amplitudespectra met elKaar vergeliJKen, 
dan moeten we bedenKen dat het hier spectrale di eh theden SB 
betreft. Uit formule 4.32 en 4.33 u1 t hoofdstuK 4 blijKt dat 
SB rec11 t evenred1g 1s met de Four1er-ampli tude van het 
gemeten signaal. SB is echter ooK afhanKel1JK van de meettiJd 
T. BiJ het vergeliJKen van spectrale dichtheden SB moet dan 
ooK met de meettiJd T reKening gehouden worden. Bij de metingen 
in figuur 7.b was de meett1Jd altiJd 600 ms. Uit de verhouding 1n 
SB Kan dus rechtstreeKs de verhouding van de Four1er
ampli tuden bepaald worden. 
Uit de ver11oud1ng van de Fourier-ampl1 t ude van het gemeten 
responss1gnaal en de Fourler-amplltude van het achtergronds1gnaal 
Kan de SIR-verhouding echter niet eenduldig worden afgeleld. Deze 
SIR-verhouding 1s, b1J Kleine SIR, afhanKelijK van het fase
verschil tussen responssignaal en ruiss1gnaal. 

we z1en dl t als volgt in: 

Beschouw 
amplitude 

een 

S(t) 

s1gnaalcomponent 

= S.COS(Wt) 

S(t) met een frequentie w 

en een 
amplitude 

ru1scomponent r(t) 
r en een fasehoeK <( 

met dezelfde frequentie 
ten opz1ch te van s(t): 

r(t) = r.COS(Wt+ r 
Het gemeten s1gnaal g(t) is gellJK aan: 

g{t) = s{t) + r{t) 

en de Fourier-getransformeerde G(w): 

G(W) = S{W) + R(W) = S + r.exp(j r) 
IG(w)l = V(s+r.cos f )2+ {r.sln 

Voor de Fourler-getransformeerde R(w) geldt: 

IR(w)l = tr.exp(J f )I = r 

Stel nu dat: 

IG{W)I = C.fR(W)! 

dan 1S ooK: 
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ofwel: 

s 2 + 2 r s . c 0 s <f + .L ~ ç 0 s 2 r + r ~ s l n 2r = 

OmwerKen naar een .r:wadratlsclïe vergellJKlng 1n s;r geeft: 

Stel dat c = 1: 

(s/r)2 + 2(s/r)cos f 
dan is 

s;r = o 

een oploss1ng, terWlJl 

s 1 r = -2cosy 

0 

= 0 

voor 0 < r < 1.. n-

fysisch gez1en onz1n oplevert, aangez1en s;r > 0 moet ZlJn. 

Dat s=O als IG(W)I = IR(w)f, met andere woorden dat de amplltude 
van het s1gnaa1 voor deze frequentie-component nul is als de 
Four1erampli tude van het gemeten s1gnaa1 gelijK is aan de 
Fourierampll tude van de gemeten ru1s, 1s evident. 

Neem nu echter c = 2: 

(s/r)2 + 2(S/r)COS r 
met als oplossing: 

s;r = -cosr + 

- 3 = 0 

(de oplossing waarblj s;r < 0 wordt weer verworpen)· 
De f -afhanKelljK:heid van s;r ziet er dan als volgt uit 

(zie figuur 7.7.1): 

-fr i 
'3 ·• 

• 

'1. 

0 

F1g. 7.7.1 s/r als funct1e van !f 

We z1en dat voor c =2 1 < s/r < 3 
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Op dezelfde man1er valt te tlerekenen dat voor· 
c = 3 2 < s;r < 4 

c = 4 3 < s;r < 5 
etc. 
Deze T -aft1anKel1JKl:1elCl wor<i t 
i n 11 e t li m 1 e t g e v a 1 (~ ---;. 
K wadr·a tlsche vergellJlUng 1n 

s;r = c 

verwaarloosl)aar 
oo na<iert de 

s;r namellJK tot: 

voor grote c 
oplosslng van de 

We zien in f1guur 7.6 <iat het verschll 1n .Slgnaallnhoud het 
grootst is 1n het geble<i van 3 tot 10 Hz. In dit gebled 1s de 
vert10ud1ng van de Fourler-amplitude van t1et gemeten 
responss1gnaal en de Fourier-amplitude van het achtergrondsignaal 
gemiddeld ca. 5. DH betekent voor de S/R-verhoudlng ( = s/r), op 
de hierboven besc11reven man1er bereKend, dat: 4 < SIR < 6. Dit is 
in overeenstemm1ng met de uit figuur 7.5 bereKende verhoud1ng van 
circa 4 tussen gemeten responsslgnaal-ampli t u de en de in de 
figuur aangegeven r·ms-waarde van plus/mln-gemlddelde. 

Na deze hoopgevende (repr·od ucerende) metingen werd besloten om 
van twee proefpersonen de magnet1sche acti Vl telt, volgend op deze 
a u di tieve stimulus, in het gebled boven en rond de a u di tieve 
cortex 1n Kaart te brengen. De Keuze v1e1 op dit gebied omdat, 
gezien de grote la ten tie van de gemeten pieKen, het tJ.ier 
vermoedeliJK s1gnalen betreft die al door de auditieve cortex 
verwerKt ZiJn en dle vervolgens in de assoc1a t1eve cortex een 
respons oproepen. Z1e hoofdstuK 2.2. 
Er werd opnieuw een rechthoeKlg meetrooster gedefini~erd met 
het oorKanaal als oorsprong (Zle flg. 6.4). De afstand tussen de 
opeen volgende roosterpunten bedroeg 2 cm. Het aan tal 
roosterpunten r;edr·oeg 28. 

De roosterafstand van 2 cm 1s geschiKt voor het meten van 
bronnen op 1 a 2 cm d1epte. [ROM84] 

Het meten 1n een vlaK evenWlJdig aan de rechterslaap heeft als 
voordeel dat het reproducerend pos1t1oneren van de SQUID 
eenvoudig 1s: de proefpersoon wordt met ZiJn rechterslaap 
horizontaal op t1et meetbed gefixeerd, waarna het· bed in een 
horizontaal vlaK ten opz1chte van de SQUID in stapjes van 2 cm 
verplaatst wordt. De gradiometer blijft hierblj dlch t bij de 
vlaKKe ZiJKant van het hoofd, zodat de s1gnalen zo sterK mogeliJK 
bliJven. 

Wanneer we fig. 7.7 beKljKen, dan z1en we dat in dit 
overzicht van de meungen biJ proefpersoon PE op de meetpositie 
[ -2 cm, +6 cm) opnieuw 2 neg a tleve p1eKen rond t=350 ms en t=470 
ms te zien Zljn. 

In de isoveldKaart in fig. 7.9 zien we op deze tiJdStippen 
echter geen d UldelijKe dipool pa tronen te z1en z1jn. De getroKKen 
lijnen verbinden punten met pos i t1eve Bz, de gestippelde 
lijnen verblnden punten met een negatieve Bz. Er is een 
dipoolpatroon op t=510 ms, maar dat heeft de extrema 3 cm Ul t 
elKaar llggen; cle bron zou dan volgens de &formule Ul t 
HoofdstuK 4.1 mlnder dan 5 mm d1ep liggen, vanaf de buitenKant 
van de schedel bereKend, d.w.z. 1n het bot van de schedel! 
Op t=310 ms is een m1n1mum van -9LJ.. fT en een max1mum op de rand 
van het meetrooster van 96 fT te z1en. De biJbehorende geschatte 
diepte voor de l:lron 1s 25 mm. In de 1sopotent1aalKaart 1s op dit 
tijdstip voornamellJK een neg a t1eve potentiaal te z1en, deze- bron 

11 

heeft dus een naar b1nnen ger1chte radiele component. 
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Fi.guur 7.7 overzi.cl"lt HEG-reg1strat1es van het 
AER-experi.ment lHJ proefpersoon FE. 
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F J.guur 7.!/ overzJ.cJ1t H EG-regJ.stratles ~van 11~t 
AER-experJ.ment lHJ proef pel soon ..... B. 
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F1guur 7.9 IsoveldKaart van 
FE. (cie H.rommen 
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F 1guur 7.10 Isoveldkaart van het AER-ex per1ment b1J proef persoon 
SB. (de krommen geven punten met ge11Jke Bz aan) 
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We beKlJKen ver·volgens rJe re sultaten lnJ proefpersoon SB. 
De gemeten s1gnalen ZiJn ml:tumaal -50 fT,max1maal +50 fT). In <..ie 
isovelrJKaart (flg. 7.10) z1en we op t=430 ms een duHlellJK 
ciipoolpa troon. De d1epte van de blJbehorende stroomd1pool 
bedraagt 15 mm vanaf cle bul tenKant van de schet1el. In de 
isopotentlaalKaart (fig. 7.4) is geen cllpoolpatroon te z1en.De 
stroomdlpool bez1 t volgens de EEG-t.1a ta een grote, inwaarts 
ger1cl'1te, rac11ë1e component. 

Het meest opvallende rellef in de lsopotentiaalKaart van 
proefpersoon SB 1s cle grote potentiaalgradlent op t=390 ms. 
Hoewel er alleen een m1n1mum en geen max1mum te z1en 1s 
suggereert t1et verloop van de potentiaal een stroomdlpool dle 
ondiep gelegen en naar cz gericht is. Op de lsoveldKaart 1s 
eveneens een pa tr·oon van een dergellJKe stroomdipool te zien. Dit 
is dus een overeenKomst tussen de onafhanKelijKe EEG- en MEG
metlngen. 

Er Zljn echter ooK gevallen waarin de metingen elkaar 
tegenspreKen. Over het geheel genomen maKen de isoveldkaarten een 
grillige 1ndruK. 

EVALUATIE MEG-DATA 
Er is wein1g reden om aan de betrouwbaarheid van de 

isopotentiaalKaarten te twijfelen, afgez1en van het al eerder 
vermelde alfa-rl tme biJ proefpersoon PE. 
Het resultaat van de MEG-metingen is teleurstellend. We evalueren 
de MEG-da ta nog eens krltisch. Hoewel bij de Korte metingen 
reproducerende responsen gevonden worden, die boven de ruis u1t 
Komen, houdt dit niet noodzakelijkerwijs in dat de SIR-verhouding 
tijdens de isoveldkaart-metlngen even goed is. 

Ter vergelijking Zljn 1n flg. 7.11 en flg. 7.12 de spectrale 
dichtheden van de s1gna1en en van hun pluslmin-gemlddelde blJ 
proefpersoon SB weergegeven. Voor de vergelijking van deze 
amplitudespektra geldt weer dat uit de verhouding tussen Slgnaal
en pluslmingemlddelde-componenten de minimale en maximale waarde 
voor sir berekent1 kan worden. De verhouding c 1s sterK 
afhanKellJk van de meetpositie en b1nnen l'1et amplitudespeKtrum 
van een meetpos1 tie weer sterK afhanKelijk van de frequentie. 
Globaal Kunnen we uit de vergelijking van de arrplitudespectra 
echter wel aflelden het verschil 1n signaalinhoud met de 
ach tergrond 1n l'1et gebled van 3 to 10 Hz bij deze Kaartmetingen 
duideliJk mint1er .1s dan bij de oorspronKelijke metingen van 
figuur 7.6. Hetzelfde 1s het geval bij proefpersoon PE. Aan het 
slot van dit hoofdstuk wordt een mogelijKe verklaring gegeven 
voor deze slechte SIR-verhouding in vergeliJKing met de metingen 
weergegeven in figuur 7.5 en figuur 7.6. 

Bovenstaan<..ie opmerKingen geven aan dat 11et trekKen van harde 
concl us1es Ul t de HEG-isoveldkaarten op grond van de s1ecr1te SIR
verhoudlng onverantwoord is. 
Bovendien lijKt het gemeten EvoKed Field niet erg op het Evoked 
Field gemeten door Har i (figuur 6.2). Weliswaar is de opzet van 
dle metingen anders, maar de N100, die gezien wordt als de 
respons op het "aanzetten" van de st1mu1us, verwacr1t je ooK in 
onze metingen terug te zien.[HAR80] 
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F.i.guur 7.11 overz1cl2t van de amplltuäe-spe.Ktra van de HEG
regJstratles Lllt flt/ULZr 7.9 (AER-experJment.pp::SB) 
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VERMOEIING, GEWENNING 
Een verKlaring voor het slechter worden van de S/R-verhoudlng 
tiJdens de langdur 1ge Kaartmetingen wordt gesuggereerc1 door 
figuur 7 .13. Hier 1n is de 1n vloed te z1en van het aan tal 
mlddelingen op het Slgnaals_-:>ectrum. 

We zagen al eerder dat de stab1ll te1 t van deze AER vooral wat de 
la ten tie betreft te wensen overlaat. 
Uit f1guur 7.13 bl1jKt dat de amplitude van de s1gnaalcomponenten 
van de gem1dcl.elcie respons n1et constant bl1Jft ])iJ een toenemend 
aantal m1ddel1ngen. 

BlJ toenemencie latentleversc:tullen tussen de 1nd1v1d1ue1e 
responsen zal de gemiddelcie respons 1n amplitude afnemen en z1ch 
verbreden. In de speKtra zullen de s1gnaalcomponenten dan naar de 
laagfrequente Kant van het speKtrum opschuiven. Dit effect 1s 1n 
figuur 7.13 n1et dU1delljK zichtbaar. Wel blijKt bij N=525 de 
spectrale dicl1the1d Kleiner in amplitude te zijn dan biJ N=170. 

Een mogelljKe ver·Klar1ng hlervoor is dat er vermoeiing of 
gewenning blJ de proefpersoon optreedt, indien een groot aan tal 
stimull wordt gepresenteerd. T1jdens de Kaartmetingen Kr1jgt de 
proefpersoon 1n een meetsess1e circa 3200 stimuli te verwerKen, 
hetgeen een behoorl1JKe stress biJ de proefpersoon veroorzaaKt. 

Door de stress zullen de door de proefpersoon veroorzaaK te 
stoorsignalen, d1e niet met de stimulus gecorreleerd ZiJn, 1n 
amplitude toenemen (spieracti V i telt, alfa-ritme). 

Tevens Kan er biJ deze grote aantallen stimuli gewenn1ng aan de 
stimulus optreden, hetgeen tot gevolg heeft dat de bronsterKte 
afneemt en dlentengevolge de gemeten veldcomponent ooK Kleiner 
wordt. 

Dit zou 
verhoud1ng 

een verKlaring Kunnen zijn voor de slechtere 
bij de langdur i ge isoveldKaart-metingen. 

VERMOEIING 

~ ~ ~ 
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Figuur 7.13 De 1nv loect van 11et 
ampl1tuctes peKt rum. 
pos1t1e SGUID: TLJ.. 
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Proef persoon: EvdV, 
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8 RESULTATEN P3:))-EXPERJMENT 

BiJ :t1et P300-experlment worden twee verschlllende a u dl tleve 
st1mu11 met een repet1 tlefrequentle van 1 st1mulus per 1000 (of 
600) ms 1n een randomverdellng aan de proefpersoon gepresenteerc1. 
Beide st1mul1 l1e1)})en een tlJdsduur van 100 ms en een 
gel u1dsn1 vea u van en· ca 80 dB (SPL), (ie frequen tle 1s 1.6 KHz 
respecuevellJK 2,5 KHz. 
Voor de randomverciellng geldt I-1et volgende: 

1. De laagfrequente stimulus Komt ca. 4 x vaKer voor dan de 
hoogfrequente s tim ul us; 

2. Er worden noo1t twee hoogfrequente 
stimull direKt na elKaar gepresenteerd. 

De proefpersoon KrlJgt de taaK om de hoogfrequente, zeldzame 
stimuli ( Jnerna "targets" genoemd) 1n gedachten te tellen en de 
laag _frequente veel voorKomende st1mul1 (hierna "non targets" 
genoemd) te negeren. 
Zoals in hoofdstuK 4 en 6 al is besproKen, worden de data on-llne 
gemlddeld en wordt zowel van de target- als de non targetrespons 
het gemiddelde en het plus/mln-gemiddelde op de mon1 tor 
weergegeven en na de meting naar de harde schiJf geschreven voor 
eventuele off-llne verwerxung. 

8.1 EEG-resultaten 
In fig. 8.1 ZlJn 

eleKtrische P300-met1ng 
infor·mat1e. 

de vier s1gna1en 
weergegeven, samen 

resulterend uit een 
met en1ge aanvullende 

In de figuur is te z1en hoe de P300-respons aan Zljn naam Komt: 
in de respons op de target zit een posi tleve p1eK met een 
latentie (= tiJdsduur vanaf begin stimulus) van ca. 300 ms. 
De registrerende eleKtrode was op het 10/20-punt P4 geplaatst; de 
verhouding targets/nontargets was hier 1 op 3. 
Na 10 middelingen bllJKt het s1gnaal boven de ruis uit te Komen, 
met een maximale amplitude van 11 pv. De rms-waarde van het 
plus/mlngemiddelde is 3,3 pv 

In de nontarget-respons blijKt ooK een positieve p1eK te Zl tten 
met latentie 250 ms, maar met een Kleinere amplitude. Dit Komt in 
meerdere metingen voor en mogelijK 1s dit de door Squires 
genoemde taaKirrelevante P3a, die één van de twee 
componenten zou ziJn die de totale P300-respons opbouwen [PRI81]. 

Als we de globale vorm van de P300-respons beschouwen dan zien we 
dat de pieK vrlJ breed is, met een hoogfrequent signaal er op 
gesuperponeerd. we Kunnen deze hoge frequentiecomponent, die 
gezien de regelmatige vorm vermoedeliJK u1 t de ach tergrond Komt, 
en andere stoorsignalen wegfilteren door met een smallere 
meetband dan 0.5 - 32 Hz te meten. 
Er is in de tlierna beschreven experimenten geKozen voor een 
meetband van 0.5 10 Hz (digitaal laag-af en analoog hoog-af 
gefilterd). Dl t heeft tevens het voordeel dat we de EEG-signalen 
goed Kunnen vergeliJKen met de eveneens smalbandlg gemeten MEG
Slgnalen. BlJ de MEG-metlngen met de SQUID is de SIR-verhouding 
nameliJK zoveel slechter dat het een Kwestie 1s van Óf 
smalbandlg meten of n1et meten. 

Het resultaat van een andere, smalband1ge meting 1s weergegeven 
in figuur 8.2. 
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De door de ana.loge filter1ng veroorzaaKte frequenue-afl1anKel1.1Ke 
fasedraallng vervormt weliswaar !let signaal, maar dlt 1s voor de 
localisatie van een responsbron geen belemmer1ng; zolang cle 
vervorming van t1et s1gnaa1 1:HJ elKe metlng voor de lsoveld}(aart 
dezelfcl.e 1s. Onder 
l)ron tocr1 adequaat 
zozeer de temporele 
is. 

deze voorwaarden Kan UIt cle lsoveldkaart de 
geloca11seerd worden, aangezien daarblJ 111et 

fl 

alswel de spauele velciverdellng van belang 

Gezien :t1et 111erJ:)oven vermelde t1oge ru1sn1 vea u t'lJ cie MEG
metlngen 1s 1·1et van l)elang om de st1mul use1gensc.r1appen zo te 
K1ezen cta t de ampll t ude van de P300-respons zo groot mogellJK 1s. 
Om te t'epalen wat qua P300-ampli t u de de optimale vert10uc1lng 1n 
l1et aan tal targets/non targets IS, ZIJn er een aan tal EEG
experlmenten liltgevoerd met verschUlende verhoudlngen 
targets;nontargets. In figuur 8.3 is de P300-amp1Itude als 
functie van cle verhoud1ng targets/non targets Ul tgezet. 
Uit fig. 8.3 blljKt dat de P300 1n ce targetrespons maximaal 1s 
bij een verhouding targets/nontargets van 1 op 10, maar een zo 
zeldzame st1mu1 us maaKt het de proefpersoon moelliJK om 
geconeen treerd te bllJven tellen. In de praK tiJK bliJKt een 
verhouding van 1 target op 4 nontargets het beste te werKen. In 
de figuur is eveneens zichtbaar dat bij een verhouding 
targets;non targets van 1 op 1 het onderscheid tussen target en 
nontarget verdwiJnt. 
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Bij het evoKed-respon.s-experlment wordt er van uit gegaan dat 
de respons stab1el is dat w11 zeggen dat de ampll t u de en de 
la tent1e van elke in dl vid uele respons reproduceert, zodat er 
correct gem1ddeld kan worden en er een eveneens reprod u eerende 
gemlddel(ie respons gemeten Kan worden. 
uit flg. 8.4, waar1n de gemHldelde ampll tude als funct1e van :r1et 
aan tal mlddellngen N 1s weergegeven, l)llJk t echter dat de 
stabilitelt van de P300-respons te wensen overlaat. De gemlddelrie 
amplitude bllJKt toe te nemen tot een max1mum blJ N = 50 om 
vervolgens weer· af te nemen. 
Er ZiJn twee mogelljKe oorzaKen voor :r1et Kle1ner worden van de 
gemld•iehie amplitude blJ N > 50: 

1. De amplitude van de 1nd1v1duele respons Kan Kle1ner 
worden (dl t zou veroorzaaKt Kunnen worden doordat de 
proefpersoon aan de zeldzame targets "went") 
2. Er Kan Jl tter optreden, dat w 11 zeggen: de la ten t1e 
van de respons verandert. Doordat de lndividuele 
responsen 1n de tijd verschu1ven, zakt de gemlddelöe 
respons 1n en verbreeö t z1ch. 

Uit EEG-metingen :tHJ ö1 verse proefpersonen bllJk t dat het 
verschll in la ten tle tussen twee gemlööelde responsen (biJ N= 25) 
40 ms Kan bedragen. De spre1d1ng 1n de la ten t1e van de 
in di vid uele responsen Kan nog veel groter ZlJn. Deze Jl tter vormt 
een ser1eus probleem biJ het maKen van een isoveldKaart met de 
SQUID, waarblJ c1rca 30 posities op :r1et hoofd één voor 
'' een gemeten moeten worden, hetgeen alleen een betrouwbare 
isoveldkaart oplevert als de gemeten respons stabiel is. 
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F J.g. 8.4 P300-ampl.i.tude als func:tle van het aantal 
targets. 
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ISOPOTENTIAALKAARTEN. 
)n samenwer}nng met Peter van Nunen, afstudeerder 1n de groep 

van prof. Brmua ZlJn ll:l de EEG-ru1mten van (1e vaKgroep 
FYSlOlOglSGI-le Psyci-10lOg1e van de KUB te Till:)urg 14-Kanaals 
lsopoten tlaalKaart-metlngen verr1cn t aan v1Jf pr·oefpersoon. 
De st1m ul us-condltles waren zoals aan het beg1n van (1lt t10ofdstuK 
vermeld. U1 t cie lsopoten t1aa1Kaart bllJK t dat er een aanz1enl1JK 
verschll 1n potent1aal verdel1ngen van (1e responsen tussen (te 
proefpersonen onderllng J:)estaat. Verschlllen 1n de 
ge1e1dbaart1e(1en van de weefsels en versctnllende sc11ede1vormen 
spelen tl1erblJ een grote rol. 
Op de volgende bladZlJden ZlJn de resultaten van de proefpersoon 
met cle sterKste eleKtr1sct1e responsen weergegeven. 

In figuur 8.5 1s het meetrooster weergegeven. De 36 eleKtroden 
worden 1n een regelma t1g rooster (rooster-afstand: 4 cm.) op het 
hoofd aangebr·acht. De pos1t1es van de eleKtroden ZlJn h1er 1n een 
plat vlaK weergegeven; 1n felte moet men dlt vlaK over 11et hoofd 
gevouwen denKen om de werKeliJKe eleKtrodeposities te 
reconstrueren. Het referentiepunt bestaat uit beide oorlellen 
doorverbonden. 

• 

• • 

~ • -J J I 

• 1 • 
L/ Ci'>! 

f • 
I 

F 1g. 8.5 De eJeKtroäepos1t1es b1J de 1sopotent1aa1Kaartmet1ngen. 

De 36 eleKtrode ZlJn 1n 4 gedeelten bemeten, in de volgorde: 
quadrant 1: llnKs-frontaal, 2: rechts-frontaal, 3: linKs-
occipitaal, 4: rech ts-occ1p1 taal. De randen van de quadran ten 
werden op deze man1er 2 x gemeten, ter controle van de 
reproduceerbaarheld van de respons. Deze reproduceerbaarheld 
bllJK t bij deze proefpersoon goed te ZlJn. 
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In fig. 8.6 ZlJn de gemlddelden van 100 EEG-reg1stra t1es van 
proefpersoon MA weergegeven, waarblJ het KrulSJe het 10/20-punt 
cz (boven op het hoofd) marKeert. In vrlJWel alle reg1stra t1es 1s 
de P300 goed te zien ( ge hee 1 volgens de EEG-con ven t1e ZlJn een 
pos1 t1eve Ul t WlJKlngen 1n deze plots omlaag ger1c11 t!) 

De data Zl.Jn vervolgens off-line gecorr1geerd op base11ne-sh1fts, 
door de over t1et gehele tl.JdSlnterval gemlddelde potentiaal van 
de gemeten poten t1aa1 af te treKKen, vervolgens d1g1 taal op 10 Hz 
t1oog-af gefllterd en daarna geplot 1n de vorm van een 
lSopotentiaalKaar-t m.b.v. t1et isocontourplotprogramma 
CTPLT1, Zle flg.8.7. De getroKKen ll.]nen verbinden punten met 
pos1 tieve potentlaai ten opz1chte van de referentle, de 
onderbroKen llJnen geven negatieve poten ti aal aan. 

In de flguur 1s op t=300 ms een max1mum van 14,5 uv zichtbaar 
in de buurt van Cz. VrlJWel de t1ele schedel heeft op dlt tlJdStlP 
een positieve poten t1aal. Deze verdeling w lJSt op een radieel 
gerichte, vriJWel centraal gelegen stroomd1poo1, of op meerdere, 
niet noodzaKellJK radieel ger1ch te stroomdlpolen met een grote 
verticale component. Indien de bron van het potentiaalpatroon 1 
enKele radiele stroomd1pool is dan weten we Ul t de theorie 
(HoofdstuK 4) dat deze bron magnetisch "stil" is. Verderop 1n dit 
verslag zal blijKen dat er wel degelijK een magnetische P300 
gemeten wordt; dit plel t dus voor het model met meerdere 
stroom dipolen. Hoewel Ul t de lsopoten ti aalKaart niet a fgeleld 
Kan worden hoeveel stroomdipolen actief ZiJn op t = 300 ms, 
noch wat hun loKatie 1s, suggereert het verloop van het 
potentiaalpatroon na t = 320 ms dat het er twee Zljn. Het 
centrale max1mum splitst zich nl. op 1n twee max1ma (van 15,5 uV 
resp. 13,5 u V ) dle z1ch vervolgens van elKaar verwijderen en 
tegelljKertiJd in grootte afnemen. Fysiolog1sch c.q. ana tom1sch 
gezien 1s het ooK aannemelijK dat in elKe hersenhelft 1 
stroomdlpool actief is, aangez1en biJ het exper1ment belde oren 
worden gest1muleerd. 

NONTARGETS 
In fig.8.8 en 8.9 z1jn de corresponderende plots van de 

nontarget-respons weergegeven. Het potentiaalpatroon is hier 
minder duldeliJK van vorm en de maximale nontarget-respons 1s 
veel Kleiner dan de max1ma1e target-respons (5,8 pv 
respectievelljK 15,5 p. V) 

SOURCE DE RIV A TION KAART 
In een poging om de gereg1streerde hersenactivitelt beter te 

loKaliseren is op de data de in HoofdstuK 3.2 genoemde souree 
der i vation technieK toegepast. Deze technieK accentueert loKale 
extreme 1n de gemeten poten tlaal verdeling. Het resultaat is 
figuur 8.10. OpmerKelljK 1n deze souree der i vation-Kaart is het 
loKale max1mum, dat op de linKerhoofdhelft (ongeveer op het 
10/20-punt P3) optreedt op t=300 ms. Op de rechterhoofdhelft 
ontbreeKt dit max1mum. Dit suggereer·t dat tussen t=300 ms en 
t=400 ms er een P300-bron actief is in de llnKerhersenhelft, die 
geen tegenhanger heeft in de rechterhersenhel ft, ondanKs het 
feit dat belde oren gestimuleerd werden. 

OpgemerKt ZlJ nog dat, om de souree der1 vation technieK 
optimaal te Kunnen benutten, een zo Kle1n mogellJKe 
intereleKtrode-afstand gebru1Kt moet worden. Er 1s echter een 
praKtische 11m1et aan het aan tal eleKtreden dat op een hoofd 
geplaKt Kan worden; het h1er gebru1Kte aantal van 36 eleKtroden 
Komt d1ct1t in de buurt van dle lim1et. 
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Tevens 1s een opmerK1ng over het gebru1K van lsocontourKaarten 
1n het algemeen hier op ZlJn plaats: blJ het vervaardigen van deze 
Kaarten wordt het aan tal meetpunten door 1n ter po lat 1e 
vermeerder-ei. De deta111er1ng van de Kaart 11angt 1n belangrlJKe 
ma te af van de geKozen stapgroot te tussen twee contouren. 
Men moet dan ooK oppassen voor l1et treKKen van conclus1es u1 t 
detalls 1n de Kaarten d1e gegenereerd Zljn door 1:1et lnterpolatle
en surface-flt t1ng-programma, en dle dus geen re presen ta t1e ZlJn 
van werKellJK gemeten waar(ien. 
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8.2 MEG-resul ta ten. 

De MEG-metlngen van de P300~respons met de SQUID ZlJn lange 
tijd zonder re sul taa t gebleven. Na Clr·ca 60 met1ngen, u1 tgevoerd 

" op tiJdstippen var 1erend van 10:00 uur 's oc11 tends tc•t 3:00 uur 
's na eh ts, met 6 versc111llende proefpersonen was er- nog al tlJd 
geen r·epr·od u eerende P300 gemeten. De lloofdoorzaaK hiervan was 
dat de stor1ngsonderdruKK1ng van de tweede orde gradiometer 
on voldoende was voor de stor1ngsr lJKe omgev 1ngen waar 1n gemeten 
wordt. Het tot drle Keer toe verhulzen van de ge11ele opstelllng 
naar een ru1sarmere loKatle bracht 1ner1n geen verbeter1ng. 

OoK 1ndien er 's na eh ts gemeten werci, bleeK blJ zes van de zeven 
pr·oefpersonen de targetrespons na 11onderd mlddelingen n1et boven 
de ach tergrond u1 t te Komen. Pas blJ proefpersoon MA, die 
gevraagd was omdat ZlJ l')lJ de EEG-met1ngen de sterKste 
eleK tr1sche responsen had, werd een en1gsz1ns reproducerende 
P300-respons gemeten. In flgu ur 8.11, 8.12 ZlJn twee meUngen 
weergegeven waarbiJ op het 10/20-punt T4 (boven de rechterslaap) 
een negatieve p1eK (d.w.z. een Ul ttredende normale component van 
het B-veld) rond T=300 ms z1chtbaar 1s. 
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BiJ deze metingen was het aantal targetmldci.ellngen 100 en 11ad de 
gemiddelde respons een max1male amplitude van 210 respectlevellJK 
140 femtotesla. 
De beicie targetresponsen verschlllen nogal van vorm, over t1et 
hele 1nterva1 van 0 tot 1000 ms beKeKen, en de conc1us1e ult deze 
metlngen 1s negat1ef, dat w11 zeggen: met deze S/R-verhoucilng 
valt geen betrouwbaPe lSoveldKaart te meten en 1.s de P300-bron 
n1et te 1oca11seren, hetgeen het u1 telnclellJKe doel van dl t 
onclerzoeK 1 "' ..,, 

RESULTAAT NA HERBALANSERING GRADIOMETER. 
De sleet"! te stor 1ngsonderdruKK1ng 

aanleidlng tot t1et herbalanceren van 
In appendix A wordt beschreven wat 
uitgevoerd. 

van de gra<ilometer 
de grad1ometer. 
dl t int1oud t en hoe het 

was 

lS 

Het resultaat was een w1nst 1n de stor1ngsonderdruKK1ng van 
ongeveer een factor 4. 
Hoe belangrlJK deze w1nst 1n storlngsonderdruKl\.lng 1s, blljKt uit 
figuur fig. 8.13 en f1guur 8.14 waar1n twee MEG P300-metingen 
uitgevoerd met de opn1eu w gebalanceerde SQUID zijn weergegeven. BlJ 
een bandbreed te van 0.5 - 30 Hz bllJft het achtergrondniveau lager 
dan $0 fT (rms). 
De vorm van de 
reprad uceren. 

totale respons bliJKt nu bevredlgend te 

Tevens blijKt nu blJ alle drie de tot 
proefpersonen een MEG P300 gevonden te worden. 

dusver gemeten 

De volgende stap in het onderzoeK zou het maKen 
isoveldKaart moeten Zl.Jn, om vervolgens daaru1 t de bron 
loKaliseren. 

Fig. 8.13 
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AER 
Door een proefpersoon een (per 600 ms repeterencle, 100 ms 

duren cl e) a u ri i t 1 e v e st un u lus a a. n te b 1 eden, ontsta. at een A u (:l 1 t 1 e f 
EvoKed Respons <11e zowel met c.le EEG-tec:ruueK al::.~ met <:ie Mi1:C-
teclïl1le 1 ... : meet 1).:1 ar· l.S. [;e o:r·(legJ:--oot t. e va. r1 cie s1g r1a.ler1 1 r1 I1et 
ge})lërl })Oven cle aud1t1eve cortex 1s en1ge m1crovolts, 
respectievell.JK 100 femtotesla.. Na l1et 111 Kaar-t 1)rengen van :r1et 
potent1aa1- en het Ez-verloop cloor m1clclel van het punt voor 
punt cloormeter.. van het relevante geJ:)le•i, bllJKen (le resulterend.e 
isopotentla:a.lKaar·ten en lsovelr:ll'caarten we1n1g samen.ftang te 
vertonen. Een waar·sclilJnllJl':e ve:r·Kla.r1ng tilervoor 1s cle oni)alans 
van cle gracUometer ten tlJde van cle metlngen. De S/R-ver·lïoucllng 
1)lljKt Y11ercloor zo slec11t te ZlJn dat er· geen J:)etrouwbare 
bronloKall sa t1e mogeliJK 1s. 

Na. een t1erJ)alancer1ng l)llJKt cle stor1ngson(1er·r1ruKK1ng van cle 
gradiometer met een factor 4 vertJetercJ te ZlJn. Het verd1ent 
aanbeveling om r:..ie grarilometer regelmatlg opn1euw te balancer·en 
c.q. te controleren. OoK 1s l1et mogellJK om met een iJKsignaal 
van een spoeltJe op een vaste afstanri van de grad1ometer de 
werKing er·van te controleren. 

TiJdens de langcltn·1ge metlngen, rile noodzaKeliJK ZlJn om een 
isovelriKaart te Kunnen maKen, bliJKt bovendien dat de stablli telt 
van de respons te wensen over laat. Dl t is een funriamentele 
beperK1ng van dit soort EvoKed Respons-metingen, waarbiJ steeds 
een groot aan tal micidellngen nod1g 1s om het s1gnaal tJoven de 
ruis uit te Kr-lJgen. 

Het feit cJat de gebru1Kte meetprogrammatuur/apparatuur alleen 
t1et gemlddelde s1gnaal wegschrljft voor ver(iere bewerKing, maaKt 
het onmogelijK om de 1nstabilitelt 1n cie in dl Vld uele responsen 
nacler te bestuderen of te corr1geren. Om (li t probleem op te 
lossen wordt er momenteel gewerKt aan een n1eu we opzet voor de 
data-verwerKing. Als de nieuwe Digitale Signaal Processor 
geÏnstalleerd is, wordt t1et mogeliJK om zowel on-line te 
middelen alswel de losse slagen weg te schriJVen. Achteraf Kan 
dan aan verwerp1ng van meetslagen met teveel storing, aan jltter
correctie, aan fllter1ng en schaling, etc. gedaan worden. Tevens 
worrit het dan mogelljK om de spectra van 1ncii v1due1e responsen te 
middelen, tene1nde de signaalinl"lOUd, de correlatiefuncties etc. 
te Kunnen bestuderen. 

Om de stabUi te1 t van de respons te contr-oleren, verdient het 
aanbeveling om tijdens de MEG-metingen een EEG-afleldlng mee te 
registreren. 

P300 
Bij het P300-experlment blijKt een max1male amplitude van de 

potentiaal gemeten te worden bij een verhouding van 
targets/nontargets van 1 op 10. Het werKen met een verhoudlng van 
1 op 4 bled t :r1et voordeel dat de proefpersoon gemaKKelijKer zijn 
taaK (het tellen van de targets) Kan Ul tvoeren. 

Het P300-poten tiaalpa troon bliJKt biJ 4 van de 5 proefpersonen 
positief te ziJn over de gel1ele bovenKant van t1et hoofd, met een 
maximum 1n de buurt van Cz. BlJ 1 proefpersoon is na souree 
derivatlon een loKaal max1mum aan actlviteit ZlCl"1tbaar 1n de 
1 in Ker:t1 er senl-le l ft. 

Het meten met de 
negatief resultaat. 
gemeten. 

slecli t gebalanceerde grad1ometer 
Er werr1en geen reproducerende 

Na herbalancer1ng van de 
echter wel gemeten te Kunnen 

gradiometer 
worden. 
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De volgenc..1e stap 1n l1et onderzoeK zou moeten Zl ]n: het pos1 tie 
voor pos1t1e opmeten van een isovelcH:aart, met gellJKtlJÖ.lge EEG
registra t1es ter controle op cie stablli telt van de respons. 
Eventueel Kan cie EEG-reg1.stra tle geJ:)l··uü: t worclen om cle .NEG-
metlngen te scl-lalen. 1nc11en cie gemeten B..,.-amplltucle van 
pos1 t1e tot posi t1e fluctueert, aangez1en zowel cl.e gemeten 
potent1aal als cle gemeten Ez-component llnea1r afhangen van 
cie equ1 val en te Cl.lpoolsterK te. 

Een mogellJKe oploss1ng voor r1et prc)l:Jleem van de respons
lnsta1Hlitelt 1s: r1et gebruü:. van subensem1)les van l:Jl]Voor:t)eeld 
10 EEG-metlngen om daaru1 t de la tentle te bepalen, waarna er met 
cie over1ge sul:)enseml:des (EE(3 én MEG) 1n llet tlJ<iclomeln 
"gesct1oven" wo reit, totcla t cle P300-responsen samen vallen. Eén 
met:t1ode om dit te doen, cloor mldciel van een "pt1ase unwrapp1ng 
algorlthm", 1s beschreven door Aernoudts (afstudeerverslag,1967). 

ALGEMENE AANBEVELINGEN 
Het verd1ent aanbeveling om voor een vaste meetloKatie te 

Kiezen, d1e aan c..ie volgende e1sen moet voldoen: 
1 . Het :t~uis- en stor1ngsn1 vea u moet acceptabel Zljn. 
2. De meetru1mte moet zowel overdag als 's nachts beschiKbaar 

ziJn. 
3 .Er moet t1el1um aanwez1g ZiJn of naar toe gebracht Kunnen 

worden. (Het r1een en weer transporteren van de SQUID d1ent 
zoveel mogellJK beperKt te worden, om het verlopen van cie 
balancer1ng van de grad1ometer te voorKomen) . 

4 .De meetru1mte moet vrij zijn van, voor de proefpersoon, 
storend geluid of lict1 t . 

I! 

Een verbeter1ng 1n cie stlmuluspresentatle zou ZlJn: het ereeren 
van een pauze van var1ërende lengte tussen de stimuli. Op die 
manier wordt de mogelljKheid ultgesloten dat stoorsignalen (bv. 
alfari tme) met de stimulus "in de pas gaan lopen", en zodoende in 
het gemlddelde signaal aanwezig blijven. 

Er d1en t een spoelenstelsel te Komen om cle gradiometer beter te 
Kunnen balanceren. Dit spoelenstelsel moet aan de volgende eisen 
voldoen: r? 
1 . Het gecreëerde ö- veld moet zo homogeen mogelijK ZiJn in een 

volume, groter clan het volume van de grac..iiometer. 
2. De positie van de gradiometer ten opzichte van het spoelen

stelsel moet vast11ggen . 
3 .Het spoelenstelsel moet Kantelbaar Zl.jn ten opzichte van de 

gradiometer over tenminste 45°. 
4. De Kryostaa t moet binnen het spoelenstesel roteerbaar ZiJn. 

Het frame moet StiJf ZiJn . 
5. Het spoelenstelsel moet transporteerbaar ZlJn. 

Voor het maKen van een betrouwbare lsoveldKaart van het hele 
hoofd, dient er een pos1 t1oneer 1nr1ct1 tlng te Komen voor de SQUID. 
Hiermee moet het mogellJK Zljn om de positie van de SQUID ten 
opzichte van t1et hoofd van cle proefpersoon te reprad uceren. 
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NAWOORD 
BlJ een onderzoeK als dl t lS de medewerKing van proefpersonen 

onontbeerliJK. 
IK wll dan ooK ledereen bedanKen die z1cl1. als proefpersoon heeft 
opgeofferd: Peter Aernoud. ts, Marleen Arends, Saslua Bosman. Rob 
Bugel, Peter Ellas, Hans Keulen, Hans van Nunen en EriK van der 
Voorden. 
Tevens bedanK 1K al d1egenen dle mlJ tlJciens miJn afstuderen met 
raad en daad terZIJde l1.ebJ:)en gestaan. 
Een extra woord van danK gaat uit naar sasK1a Bosman voor het 
vervaardigen van de ana tom1sche teKen1ng en naar Hans Keulen 
voor ZlJn hulp blJ problemen met apparatuur of programmatuur. 
OoK wil iK Ad Smets van de EEG-afdellng van het 
St.JosephzleKenhuls en Loes Verhalle en Ernst Daamen van de 
groep van prof. Brun1a bedanKen voor hun hulp biJ de EEG
reglstra ties. 
Tenslotte w11 iK mlJn ouders bedanKen, die miJ in staat hebben 
gesteld deze studie te volgen. 

79 



REFERENTIES 
Deze referen tiellJSt bestaat Ul t 3 rubr leKen: P300, AER en 
Algemeen. De codering bestaat u1 t de eerste 3 letters van de 
eerste a u teur en l"1et jaartal van puJ:)llca tie. 

p 3 0 0 
CHA81 Cl1apman, McCrary 

DES80 

DES79 

Memory processes and evoKed potent1als 
Canad.J .Psychol/Rev .ca na d. P s y c 1"10 l., 19 81,35 ( 2} 

Desmedt 
P300 in serlal TasKs:an essent1a1 post-<1eclsion closure 
mec:r1anism 
Mot i va t1on, motor and sensory processes of the brain 

Desmed t, DebecKer 
Slow potential shifts and decision P350 interacHons in 
tasKs wi th random sequences of near-treshold clicKs and 
finger stimuli 
Electroencephalography & Clinical Neurophysiology 

DES79b Desmed t, DebecKer 
wave form and neural mechanism of the decision P350 
elici ted without pre-stimulus CNV or readiness 
potential 
Electroencephalography & Clinical Neurop:r1ysiology 

FRI74- Friedman, Simson 
The la te positi ve component (P300} and in formation 
process1ng in sen tences 
Electroencepl:lalography & Clinical neurophysiology 

G0083 Goodin, Starr 
Sequentia! chances in the P3 component of the AEP in 
confusional states and dementing illness 
Neurology, Vol.33,no. 9 

HES82 He ss, Pa tricK, Stan, FranKel, Tr ipp, Farrell, Ellen
berger, DiScenna 

ISR80 

ISR80b 

KAR83 

KER78 

Magnetic fields associa ted with the brair 's response 
to infrequent events 
Il Nuovo Cimen to, Vol.2 D, No.2 

Israel, Chesney 
P300 and tracK1ng difficulty: evidence for multiple 
resources in d ual-tasK performance 
P s ychophy siology, Vol.17 ,no.3 

Israel, WicKens 
The even t-rela ted brain poten ti al as an index of 
display-mon1tor1ng worKload 
Human factors, 1980,22(2} 

Kar1s, Chesney 
And yet we vent ured ... ":P300 and dec1s1on maKing 
Psychophyslology, Vol.20,no.3 

KerKhof 
Decision latency: The P3 component in auditory s1gnal 

80 



KUT77 

NAA69 

NAA69b 

OBR82 

PAU72 

PAU73 

detection 
Neuroscience letters,8 

Ku tas, McCartt1y 
Augment1ng mental chronometry: the P300 as a measure of 
stimil us Eval u a ti on time 
Science, Vol.197 

Naatanen 
Antlc1pa ti on of relevant stimuli and evoKed poten tials: 
a reply to Donchin and Cohen 
Perceptial and motor sKllls 

Naatanen 
An ticipa ti on of relevant stimuli and evoKed poten t1a1s: 
a comment on Doncl1.in's and Cot1en's 'A veraged evoKed 
poten tials and 
Perceptual and motor sKills 
1969,28 

O'Br1en 
P300 wave eliclted by a stlmilus-change paradigm in 
acutely prepared rats 
Physiology & Behaviour 

Paul, Sutton 
EvoKed-poten tlal 
a u di tory s1gnal 
Science, july 

Paul, Sutton 

correla tes of 
detection 

28,1972,Vol.177 

response cri terion in 

EvoKed potentlal correlates of psychophysical judgments 
The Treshold problem, a new reply to ClarK, Butler and 
Rosner 
Beha v1or biology ,9 

PFE80 Pfefferba urn, Ford 

PRI74 

PRI81 

Age differences 1n P3-reaction time associa tions 
Electroencephalography & Clinical Neurophysiology 

Price, Sm1 th 
The P300 wave of the average evoKed poten ti al: a 
bibliograpt1y 
Physiologlcal Psychology, Vol.2 (3A) 

Pritchard 
Psychopt1ysiology of P300 
Psychological Bulletin, Vol.89,No.3 

RAG80 Ragot, Renault 
Hemispt1eric involvement during a bimanual RT tasK: P300 
and motor potentlal 
Mot i va tlon, motor and sensory processes of the brain. 

RUC78 RuchKln, Sutton 
Emi tted P300 potentials and temporal uncertainty 
Electroencephalography & Clinical Neurophysiology 

81 



RUC80 Rucllkln, Sutton 

RUC79 

Slow wave and P300 1n s1gnal detection 
Electroencephalography & Cllnical Neuropl1ys1ology 

Ruc:r1kin, Sutton 
Emi t ted P300 and slow 
guess1ng and de ,;:>ction 
Electroencephalography 

wave even t-rela ted poten t1al.s 1n 
tasKs 
& Cllnlcal Neurop:rqslology 

SIM75 Simson, Vaughan 
The scalp topography of potentials asso(aa ted wit:r1 
missing v 1sua1 or a u di tory st1muli 
Electroencephalography & Clinical Neurop:rlYSlology 

SUT67 Sutton, Tuet1ng 

SUT69 

SUT65 

TUE11 

WIE86 

In formation deli very and the sensory evoKed potential 
Science, march 17,1967 ,Vol.155 

Sutton 
The specifica tion of psychological variables in an 
average evoked potential experiment 
Average evoKed poten tials-methods, research and 
eval u a ti on 

su tton, Braren 
EvoKed-potential correlates of stimulus uncertainty 
Science, november 26,1965,Vol.150 

Tueting, Sutton 
Quantative evoked potential 
probability of events 
Psychophysiology 

Wierda 
Magneto-Encephalographle 

correla tes of 

Stage-verslag, Uni ver si te i t Twen te;R. U. Groningen 

the 

WIL86 W illlamson, Ka ufman, Donchln 
Report of AFOSR P300 study 
preprint 

AER 
BAK81 BaK, Kofoed, Lebech, SaermarK, Elberling 

A uditory evoKed magnetic fields from the hu man brain. 
Source-localisa ti on in a single-dipole approxima ti on. 
Physics Letters, maart 1981 

FAR80 Farrell, Tripp, Norgren, Teyler 
A study of U1e a udi tory evoKed magnetic field of 
the lïuman brain 
Electroencephalography & Clinical Neurophysiology 1980 

HAR80 Har i, Ai ttonieml, Jarvinen, Ka tila, varpula 
A udi tory evoKed trans1ent and sustained magnet1c fiels 
of the hu man brain 
Exper i men tal Brain Research 

82 



OKA82 OKada 
A u di tory evoKed field 
Biomagnetism, an inter(iisclplinary approach. 
Proceed1ngs of a NATO Actvaneed Study Institute on 
Biomagnetism; Grottaferrata (Rome), Italy. 

SAM84 sams, Har i, Ka uKoran ta, ReiniKainen, Al:t1o, Hamalainen, 
Ilmonieml, Naa tanen, Salmlnen 
Magnetic Responses to Pitch changes in a sequence of 
shor·t a udi tory stimuli 
Biomagna tism, applica tions and theory, 
Proceedings of the Flftll World Conference on Bio
magnetism; V ancou ver, Canada. 

SCH86 Scherg, Von cramon 
EvoKed dipole souree poten ti als of the hu man a u di tory 
cortex 
Electroencephalography & Clinical Neuropt1ysiology 

VAU69 Vaughan, Ritter 
The sourees of a U dl tory evoKed responses recorded from 
the hu man scalp 
Electroencephalography & Clinical Neurophysiology 

ZIM84 Zimmerman, Rei te, Zimmernan, Daspi t, Teale 
Topographic Distribution and Orientation of the Neuro
magnetic field pattern associated with clicK and tone 
a u di tory stimuli 
Biomagnatism, applications and theory, 
Proceedings of the Flfth World Conference on Bio
magnetism; Vancouver, Canada. 

ALGEMEEN 
B0085 Boom, Lopes da Sil va, Holsheimer 

EleKtrofysiologische Signalen 
Collegedictaat Uni ver si te i t Twen te,.ElectrotechnieK 

BRU84 Brun1a, van Helfteren, Pijnenburg, Boelhouwer 
WerKcahier Neuro-Anatomie 

BUG87 

Subfaculteit Psychologie, vaKgroep Fysiologische 
Psychologle 

Bugel,R. 
Een MEG meetsysteem 
Afstudeerverslag TUE 1987 

CAR82 carelli, Modena, Ricci, Romani 
Magnetoencephalography 
Biomagnetism, an interdisciplinary approach. 
Proceedings of a NATO Actvaneed Study Institute on 
Biomagnetism; Grottaferrata (Rome), Italy. 

CAR82b carelli, Modena, Romani 
Detection coils 
Biomagnetism, an interdisciplinary appr·oach. 
Proceedings of a NATO Actvaneed Study Institute on 
Biomagnetism; Grottaferrata (Rome), Italy. 

83 



DRU82 

ELE76 

GES70 

Dru1ven 
'UI' van Colombus, een mod u1a1r 1nstrumen ta tie-systeem 
voor gegevensuitwisseling 
EleK tron1ca 10 (1982) p, 11-28 

Dl verse a u teurs 
Metingen 1n de geneesKunde I 
Collegedictaat Technlsche Uni ver si te i t Einc1hoven, fac. 
ElectrotecruueK 

Geselowitz 
On the magnetic field generated outs1de 
inhomogeneous vol u me conductor by in ternal curren t 
sourees 

an 

IEEE Transactlens on magnetics,Vol.mag.6,no.2,June 1970 

GIF71 G1 ffard, Webb, Whea tley 
Principles and Methods of Low-Frequency Electric and 
Magnetic Measurements Using an rf-Biased Point-contact 
Supercond ucting Device 
Journal of Low Temper-ature Physics, Vol.6,No.5/6,1972 

HAR86 Har-i, Ilmoniemi 
Cerebral magnetic fields 
Reprinted from the CRC Critical reviews in biomedical 
engineering,Vol.14, issue 2, p.93-126 

HUB79 Hubel, Stevens et al. 
The Brain. 
Scientific American,1979 

KA U81 Ka u fman, W illiamson 

KAU82 

Magnetic loca tion of cortical acti vi ty 
Proceedings of the conference on evoKed potentials, 
New YorK Cl ty, june 16-19,1981 

Kaufman 
Perception and event-related potentials and fields 
Biomagnetism, an in terdisciplinary approach. 
Proceedings of a NATO Actvaneed Study Institute on 
Biomagnetism; Grottaferrata (Rome), Italy. 

LEW84 Lewis, BlacKburn, Naitoh, Metcalfe 

MAG82 

NUN81 

NUN85 

Few-trial evoKed field stabili ty using the DC SQUID 
Biomagna tism, applica ti ons and theory, 
Proceedings of the Fifth World Conference on Bio
magnetism; Vancouver, Canada. 

Mager 
Magnetisch abgeschirmte Kabine zur Aufnahme Kleinster 
magnetischer und eleKtrischer Biosignale 
Die Naturw1ssenschaften 69 (1982) p. 383-388 

Nunez 
Electric Fields of the Brain 
Oxford Uni versity Press, 1981 

Nunez 
The Brain's Magnetic Field: some effects of multiple 
sourees on localiza ti on methods 

84 



OKA54 

OKA52b 

OKA83 

PL067 

ROM84 

ST082 

TRI82 

Electroencephalography and cl1n1cal Neurophyslology 
1986,63: p.75-82 

OKada 
Discrimina t1on of localized and distrlbu ted current 
dipole sourees and localized s1ngle and multiple 
sourees 
Biomagna tism, applica t1ons and theory, 
Proceedings of tl1e Flfth World Conference on Blo
magnetism; Vancou ver, Canada. 

OK ad a 
Endogenous magnetic field 
Biomagnetism, an 1n ter<11SC1Plinary approach. 
Proceedings of a NATO Actvaneed Study Institute on 
Biomagnet1sm; Grot taferrata (Rome), Italy. 

OKada 
Inferences concerning anatomy and physlology of the 
hu man bra1n based on 1 ts magnetic field. 
Il Nuovo Cimento, 2D, 379, 1953. 

Plonsey, Heppner 
Considerations of Quasi-stationarity in electro
physiological systems 
Bull.Ma th.Bioph. 29(1967) p. 657-664 

Roman1, Leoni 
Localiza tion of Cerebral sourees by Neuromagnetic 
Measurements 
Biomagna tism, applica tions and 
Proceedings of the Fifth World 
magnetism; Vancou ver, Canada. 

Stowell 

theory, 
Conference on Bio-

Spa tial & Speetral re sol u tion of event-rela ted brain 
potentials: can magnetic gradiometry help? 
Journal of clinical engineering 

Tripp 
Physical Concepts and Ma thema tical Models 
Biomagnetlsm, an interdisciplinary approach. 
Proceedings of a NATO Actvaneed Study Institute on 
Biomagnetism; Grottaferrata (Rome), Italy. 

UYT85 Uythoven,J. 
Metingen met een RF-SQUID aan een magnetische dipool 
Stageverslag TUE 1985 

V0086 Voorden,E. van der 
Ka raK ter1seren van enige aspecten van de meetmethode 
voor neuromagnetische velden 
Stageverslag TUE 1956 

WEI85 Weinberg, Br1cKett, Baff, cr1eyne 
The Use of Biomagnetism to study cognitive process of 
the brain 
Medical and Blological Engineering and Compu t1ng, 
Vol.23, Suppl.Part I, 1985 

85 



WIL 79 W llliamson, Ka ufman, Brenner 

WIL80 

ZIM82 

EvoKed neuromagnetic fields of the human bra1n 
J .Appl.Pllys.50 (3), mar eh 1979 

Williamson, Kaufman 
Biomagnetlsm 
Journal of Magnetism anc1 magnet1c mater1als 22 (81) 
p.129-201 

Zimmerman 
Magnetic quanti ties, un1 t::>, ma ter1als, and measurements 
Biomagnetism, an 1n terdisClpllnary approach. 
Proceedings of a NATO Actvaneed Study Instltute on 
Biomagnetism; Grottaferrata (Rome), Italy. 

86 



APPENDIX A 

BALANCING THE C3RADIOMETER 

In tr1e SGUID-measur1ng system a 
fluxtransformer 1.s used to 
couple external magnet1c f1elds 
1nto tl1e SOUID. In our case tl1e 
fluxtransformer 1s a 2nd 
order grad1ometer (f1gure A.1). 
W:t1en tr1e grad1ometer 1s 1dea1 
only the 1nt1omogeneous f1elds of 
nearby sourees w111 induce a 
current in the grad1ometer. The 
net flux p1cKed up by the 
gradiometer d ue to a homogeneous 
field or a field with a constant 
gradient is zero, because of the 
different directions 1n wh1ch 
the loops are wound. 
In th1s 1deal case, only the 
neuromagnetic fields we are 
interested 1n, will couple flux 
in to the SQUID and produce an 
output-s1gnal. 

F 1g. A.t T 11e zndorder 
graä1ometer 

For a field B{x,y,z) the net 
flux through the grad1ometer 1s: 

w,, = ~ /(G.n)k 

i 
..j,t 

vx 

toe 1_ 1 A· 
If the field 1s domogeneous over the areaAjof the loop, this may 
be simplified to: 

where A- is tt1e effectl ve area 1n the z-d1rect1on. 
In the Ja se of an i deal gradiometer several condi tions are valid: 

1.the areas of the loops are equal 
2.t11e alignmen t of the loops 1s perfect 
3.the distances between tt1e loops are equal (=b) 
4.no flux is p1cKed up by the tw1sted wire connectlons. 

so tha t the total flux 1s: 

illto~ ~(o)- L (D (~) + ~ l'-~) 

-A (IJ(o)-1. \)(_~)+ \3LL.~) (A .1) 

Al 



If B(x,y,z) 
) 

0 

We con cl u de tl1a t tlle gra(ilometer g1 ves no output in homogeneous an<i 
linea1r flelels. 
Thls is of course only true 1n tt1e 1deal case. S1nce 1 t 1s humanly 
imposs1ble to man ufacture a perfect gradiometer, 1n practlce the 
grad1ometer· will respond to homogeneous and linea1r flel<is. This 
poses a problem s1nce these flelds are several orders 1n magnitude 
grea ter than tr1e f 1elds of interest. Thls 1nbalance .Kan be 

. _.,. 
descr1bed by means of an 1mbalance vector s, whose elements have 
the d1mens1on of area (m2). S 1s deflned in such a way thet the 
total magnetic flux coupled by the gradlometer in to the SQUID is 
gi ven by: 

--i> -') 

) • 13 { A.5) 
The effecti ve area of the loops can be changed by maK1ng use of 
small, superconduct1ng n1ob1um plates. Because magnetic fields 
are expelled from supereend uct1ng bod1es (the Melssner-effect) 
these pla tes w111 distort the magnet1c fleld. There are two ways 
to use th1s effect for adJUStlng the effective area of a 
gradiometer loop: 
1. A pla te parallel to the plane of the loop red u ces 1 ts effecti ve 
area to magnet1c flelds perpendicular to the loop (figure A.2). 
2. A pla te perpendicular to the plane of the loop changes 1 ts 
effectl ve area to fields parallel to the loop (figure A.3). 

I 
1 ' 

j. 

F 1g. A.é' F 1g. A.3 

In the artiele bY Overweg and Peters (see references at the end 
of this appendix) the effecti ve area Aeff of a loop (radius: 
r 1) wi th a circular pla te (radius: a) at a heigh t z 1 above 
i t is calcula ted: 

(A- 6 J 

A2 



Figur·e 
for two 

F1g. iLLJ. 

A.4 shows 
values of 

HlO 

~ 0 
"("( 

0·99 

() 3 

as 

a- r1ta z 3·75 

b-r1ta = 3·00 

4 

a funct1on 

5 

Our gradiometer 1s equ1pped w1 th 3 niobium vanes: 

(A.:;-) 

of 

one circular z-vane between the lower and the m1ddle loops, that 
can be moved 1n the z-direction, 
one rectangular x-vane on the level of the m1ddle loops and 
one rectangular y-vane on the level of the upper loops. 

The x- and y-vane are mounted on levers, so that when they are 
used to balance 1n the x- or y-dlrection, they tll t towards the 
loops. Beca use of thls change in orien ta ti on the balance 1n the 
z-directlon 1s a lso 1n fl uenced. Th is complica tes the balancing 
procedure. 

MEASURING UNBALANCE 
The balancing proeed ure cons1sts of min1m1z1ng the output of the 
SQUID wlth the gradiometer placed in a homogeneous field, by 
adjusting tlîe pos1 t1on of the vanes. 
Ideally this would be done 1n a set of current loops, e.g. a 
Helmhol tz co1l, tha t produces a homogeneous field inside a 
certain vol urne at the heart of the coil. S1nce there was no such 
coil a vailable, tt1e balancing of the gradiometer was performed in 
the field of a stra1gh t long w1re. 

The magnet1c 1nd uct1on of an 1nf1n1 te long w1re 1s: 

In the s1tuat1on of flgure 
paper the express1on for 

A.5, 
the 

(A. s>) 
wi th the curren t I go1ng 1n to the 
component of the fleld Bz is: 

A3 



F 1g, A.5 z.Î 

FINITE ::;.TRA:I(iHT \•/IF~E 

We now calculate tt1e Bz cl.ue t<) a w1r·e 
t he la w of B 1 o t a 11r:l Sa var t we f 1 n c:1 f o r 

of f1n1 te 1engtt1. U::ang 
IEl (see F1gure A.6): 

.!...1_ 

I 131 = fr~ I -ilj+-Lt ;,-
N o w x = 1 1 2 . t a n ( 18 0 o -«), or l=-2x.cotan( <X ). It 
dl: 2(X/Sll12 0( )dO< 

r :X/Sin DG. 111 A.10 
If we sut1st1tute th1s, 
we get: 

For 

/13/ 
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Figure A.6: 

_ _.,:;o::;___--.-___ ..._ ______ .i!{t_ -

~ ~- .lc---------'*--1, 

we 

) 

fellows 
together 

f i nd: 

tr1a t: 
Wl tJ:'l: 

WY1en we compare the effect of the en<:1POlnts wlth the case of an 
infinl te w1re. we flnd for tt1e correct1on factor a( tt1a t, when: 

Bz,f1nlte= ( 1-oc:; J • B z ,111 f 1111 te' 

C:X:=-1-



The balanClng proeed ure was performed by prof.dr. DunaJslu and 
1r. Van der Voorden Wl th a 15 m long, straig:tH w1re. 

The 1)alanClng set-up 1s shown 1n figure A.7. 

Fig. 
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( 

( 

I 

ear th 

The distance from SQUID to wire was approximately 3 m, 1n this 
case 0( :: 1- ï. 
We concl u de tha t the endpo1n t-effects of the fini te wire are, 
in a first estima te negligible. 

We now calcula te the flux picKed up by the gradiometer in the 
field of an lnfinite long w1re. We assume Ulat ~he imbalance in the 
z-direction can be re presen ted by an error Ó1 in the area At of 
the lower loop and an error 6l.. 1n the area A4 of the upper 
loop. The base11ne of the gradiometer equals b. 

( [x.l_ bl. \ 
( )C • .1- +- \-) ) 

J, +JI... 
~ 

We calcula te t11e ratio of the flux es picKed up by an imbalanced 
and a perfectly balanced gradiometer: 

::: ç 5 

when b:: 4:.10-2 m, x:: 3 m, E :: 1 ï.. 

We see here the strong 1nfluence of even a small 1mbalance on the 
rejection of fields of rel a t1 vely far a way sou rees. 

Suppose we want to balance within a 1 ï. accuracy in the area A, 
Evaluating tr1e effect of the non-r10mogenity of the field of the 



wire we note t11a t: 

x__?- '>> b ( 
so ÇQ = fo IA 

n-x 
We conslder tlle 
term b2;x2 

fleld 
lll A. 

to be r1omogeneous, 
since ( 

neglect 

We can wr1te: Sz= f... A 

The flux p1cKed up 1n a homogeneaus fleld d ue to imbalance of tr1e 
gradiometer 1n tr1e z-d1rect1on 1s: 

We con cl u de tha t, under the above assumptions, the stra1gh t w1re 
of fin1 te length can be used for a flrst order, rough balanClng. 

During the balancing procedure it was found that: 
1.Removing the x- and y-vanes ca used no significant loss in 

balance in the x- and y-direction. 
2.By adjust1ng the z-vane the rejection of the field of the 

straight long w1re could be improved by a factor 4. 

Orlginally the gradiometer was balanced in Twente at the 
Biomagnetism Group of dr. M.J. Peters. After balancing tr1e 
gradiometer there, the rejection of homogeneous fields and fields 
with a constant gradient was sa tisfying. The pos i tion of the 
vane(s) has probably changed due to vibrat10ns during transport of 
the SQUID-system, causing the imbalance. 

It is therefore advisable to check the balance of the gradiometer 
on a regular basis; or to maKe use of a standard calibra tion signa! 
through a coil at a flxed distance from the gradiometer. 

In this way a loss of performance of the SQUID would be apparent 
immedia tely. 

ELECTRONIC BALANCING 
Another way of balanc1ng is called "electronic balancing". 

The differences between balancing wi th superconductlng vanes and 
electronic balancing are fundamental, even though the balanc1ng 
pr·oced ures are aliKe. 
In electron1c balancing addl tional SQUID's are used to measure the 
magnetic field in 3 orthogonal directions, together with for 
instanee the fieldgradient along the axis of the measuring 
gradiometer(s). The reference-s1gnals measured in this way are 
subtracted from the measuremen t-signals by means of an electronic 
summa tion circuit Wl th adjustable "weigtl ts". In figure A.8 a blocK 
diagram of such an electronic circuit is gi ven. Figure A.8 applies 
to a 5-channel SQUID system; for each channel there are 4 
reference-s1gnals and 4 time derivatives to be we1ghted. This means 
tha t there are 40 "we1gh ts" to be adjusted when balanc1ng in an 
homogeneaus field. 

The differentiator, shown 1n the blocK diagram, g1ves the time 
der1 va ti ve of the reference-s1gnals to be able to cernpensa te for 



tl1e effect of eddy currents anci hysteretlc ma ter1als 1n tlle 
environment. 
According to W 1ll1amson c.s. (see the references at ttte end of ttns 
appendlX) tlus manually performed t•alanc1ng procedure taKes no more 
tr1an 1 hour. It 1s adviser1 however to go tr1rough the l)ala.nClng 
proeed ure aga1n, theret1y i ter a tl vely opt1m1s1ng the ba la nee. 

Tt1e advantages of e1ectron1c l)alanc1ng as compared to balanc1ng 
w 1 tr1 s upereond uetlng vanes are: 

Lit is appllcal)le to multl-SQUID-systems. 
2.1ligher· order· balanClng 1s eas1er t11.an Wl th supereend uctlng van es 

(for instanee 1n a field w1 th constant gracllent) 
3.noise is actl vely cancelled 

The disadvantages are: 
1. extra SQUIDS are requ1red, WhiCll ra1ses the costs of 

measurement system 
2. The reference-signals are measured some distance away from the 
measuring grad1ometers, wrlich means that the measurement becomes 

a re la ti ve measurement. 
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