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Samenvatting

Er is een onderzoek verricht naar de betekenis van de late CNV-golf.
Daartoe is deze golf vergeleken met de motorpotentiaal R en met
CNV's die door andere onderzoekers gevonden zijn.
Voorlopig kan uit de resultaten van uitgevoerde CNV-experimenten
niet de konklusie getrokken worden dat de late-CNV-golf hetzelfde
verschijnsel beschrijft als de motorpotentiaal, namelijk de
voorbereiding op een uit te voeren beweging (motorpreparatie).

Voordat de resultaten vanCNV-experimenten besproken worden, wordt
in een inleiding aandacht besteed aan fenomenen in het EEG, die
een kleine amplitude hebben ten opzichte van het spontane EEG
(CNV, motorpotentiaal en evoked potential).
Vervolgens wordt het CNV-experiment (uitvoering, sturing en
registratie) besproken en de methoden van computerverwerking van
de op een instrumentatie-recorder opgenomen EEG- en EOG-signalen.
De resultaten van de experiment en worden weergegeven in een apart
hoofdstuk. Daartoe behoren ook de resultaten van een onderzoek naar
de invloed van oogknipperingen op de CNV.

R De term motorpotentiaal wordt gebruikt als een synoniem voor
"readiness potential", naar analogie van de terrninologie van
Vaughan.
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Motor preparation on cortex level

Summary

In this study the interest of the late-CNV-wave is investigated.
This wave is compared with the motor potential and the CNV-results
of other investigators.
For the present the results of our CNV-experiments do not permit
the conclusion that the late-CNV-wave describes the same phenomenon
as the motor potential, which is supposed to indicate motor preparation.

Before the results of the CNV-experiments are presented and discussed,
an introduction is given in which is tried to define the terms CNV,
motor potential and evoked potential. These have in common that they
are weak event-related phenomena in the EEG.
Thereafter the methods of experiments (procedure, computer-control,
recording and analysis) are described. A special chapter is devoted
to the computer assisted analysis of the CNV-waves.
Attention is given to the influence of eye-blinks on the CNV and
the results of this study are presented too.
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1. Inleiding

In 1929 rapporteerde Hans Berger, een Duitse psychiater verbonden
aan de Universiteit van Jena, voor het eerst over elektrische
aktiviteit die geregistreerd kon worden vanaf de menselijke
schedel met behulp van elektrodes. Deze aktiviteit bestond uit
potentiaalschomrnelingen met een ritmisch golvend karakter. De
grafische weergave van deze aktiviteit noemde hij "elektro
encephalogram" (EEG).

Het eerste verschijnsel dat hij in het EEG waarnam, waren ritmische
golven van ongeveer 10 per sekonde, die hij alfa-ritme noemde.
Dit ritme bleek vooral op te treden als de proefpersoon zich
ontspande en zijn ogen gesloten had. Het verdween echter wanneer
hij lichtflitsen kreeg aangeboden of van plan was zijn arm of been
te bewegen. Berger onderzocht de funktionele betekenis van het
alfa-ritme, door de proefpersoon opdrachten of taken te geven.
Zo vond hij, dat het verdween als iemand een rekentaak uitvoerde.
Het verdwijnen van het alfa-ritme zag Berger als een algemene
reaktie van de hersenen op een situatie die de aandacht opeist.
Hoewel Berger's ideeen op dat moment (circa 1930) vrij spekulatief
waren, zijn ze niet ver verwijderd van de funktionele betekenis die
ook vandaag nog aan het alfa-ritme gegeven wordt.

Sinds de ontdekking van de elektro-encephalografie is getracht
verbanden te leggen tussen het psychologisch funktioneren en de
aktiviteit van de hersenschors, voorzover deze gemeten kon worden
met het EEG. Aanvankelijk werd het onderzoek geconcentreerd op de relatie
tussen EEG en gedrag bij grote veranderingen in de algemene toestand
van het organisme. Betrouwbare resultaten werden gevonden als funktie
van taak versus rust, waken versus slapen, de ontwikkeling van de
hersenen, hersenstoornissen, de invloed van psychofarmaca en de diepte
van de slaap.

Pogingen om meer genuanceerde relaties te leggen tussen psychologische
funkties en hersenaktiviteit waren aanvankelijk niet erg veelbelovend.
Sinds het beschikbaar komen van de computer in de jaren vijftig, heeft
het EEG-onderzoek een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Met behulp
van een computer is het mogelijk uit het "ruwe" EEG hersenpotentialen
te extraheren die met het blote oog niet waarneembaar zijn, bijvoorbeeld
evoked potentials, motorpotentialen en contingente negatieve variaties.

Door het EEG tijdens het uitvoeren van een taak te registreren, is
het mogelijk een meer direkte relatie te leggen tussen psychologische
gebeurtenissen en EEG-verschijnselen waardoor een nauw verband tussen
hersenen en gedrag gelegd kan worden.

Het spontane karakter van de hersenaktiviteit is de meest opmerkelijke
eigenschap van het EEG. Bij een levend organisme kan vanaf de schedel
onder alle omstandigheden elektrische aktiviteit geregistreerd worden.
Of er nu sprake is van slapen, dromen of bewusteloosheid, altijd
genereren de hersenen spontaan ritmische potentiaal-schomrnelingen, die
niet afhankelijk zijn van externe stimulatie.
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Ret is echter ook mogelijk potentiaalveranderingen op te roepen
door het aanbieden van klikken of flitsen. Deze potentiaal
veranderingen in het EEG t die volgen op sensorische stimulatie t

worden opgeroepen potentialen of "evoked potentials" (EPs) genoemd.
Zij worden beschouwd als het neurofysiologisch correlaat van de
sensorische en perceptuele processen t behorend bij de verwerking
van de stimulus. EPs zijn meestal niet in het ruwe EEG waarneembaar t

omdat zij vele malen kleiner zijn dan het spontane EEG (de hersenritmen).
De EPs zijn echter goed reproduceerbaar en streng tijdgebonden aan de
stimulus (flits t klik). Krijgt een proefpersoon meerdere stimuli achter
elkaar aangeboden t dan kan via een middelingstechniek op een digitale
computer t waarbij de responsies op de herhaalde stimulus sequentieel
door een analoog-digitaal omzetter gesampeld worden t de EP uit de ruis
(spontane EEG) getild worden. Daarbij wordt de stimulus als trigger
signaal gebruikt. Deze middelings-procedure is geillustreerd in fig.
I • - 1. (b 1ad 7).
In het bovenste gedeelte zijn 9 ruwe EEC-registraties weergegeven
van elk 2 sekonden: een sekonde voor en een sekonde na ~e aanbieding
van een klik. Onderaan fig. 1.-1. is het gemiddelde weergegeven.
Rierin is duidelijk te zien dat het gemiddelde spontane EEG tot nul
nadert t terwijl de potentiaalveranderingen overblijven t die een vaste
tijdsrelatie met de stimulus hebben. De vorm van de potentiaalverandering
is specifiek voor de modaliteit van de stimulatie.

Behalve EPs kunnen met deze middelingstechniek nog andere reakties
in het EEG geregistreerd worden t zoals motorpotentialen en contingente
negatieve variaties.

Met motorpotentialen worden die potentiaalveranderingen in het EEG
bedoeld die iets te maken hebben met de voorbereiding op het uitvoeren
van een beweging. Deze beweging is meestal vrijwillig t dat wil zeggen t

aan de proefpersoon wordt gevraagd spontaan met een bepaald interval
een zekere motorische aktiviteit te verrichten t bijvoorbeeld het
indrukken van een knop of het intrappen van een pedaal. Bij computer
analyses wordt een triggersignaal gebruikt dat t bij continue registratie
van het EEG t opgewekt werd op het moment dat de proefpersoon de
motorische respons uitvoerde. Behalve het EEG wordt meestal ook de
elektrische aktiviteit van de betrokken spier (het elektromyogram of
EMG) geregistreerd. Fig. 1.-2. toont het gemiddelde EEG t met daaronder
het EMG t behorend bij het buigen van de voet (blad 8).
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Figuur I.-I.: Negen registraties (afgeleid van de vertex) en hun
gemiddelde. Totale analysetijd: twee sekonden: een
sekonde voor de klik, een sekonde na de klik. Ook
in het ruwe EEG is de "evoked potential" opgeroepen
door de klik (70 dB) te zien (overgenomen uit
Gaillard (1977».
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Figuur 1.-2.: De gemiddelde motorpotentiaal en het elektromyogram
(EMG) behorend bij het buigen van de voet. De
positieve piek in het EMG komt overeen met de
spierkontraktie, welke in het EEG door een langzame
negatieve potentiaal voorafgegaan wordt (naar
Vaughan, 1974), (overgenomen uit Gaillard (1977».

In 1964 ontdekte Grey Walter, verbonden aan het Burden Neurological
Institute (Bristol) min of meer toevallig dat langzame potentiaal
verschuivingen in het EEG optreden tussen twee stimuli, als de
proefpersoon op de tweede stimulus (S2) een taak moet uitvoeren,
terwijl de eerste stimulus (SI) als waarschuwinS dient. Hij noemde
deze negatieve potentiaalverandering de "Contingent Negative
Variation" (CNV) omdat hij dacht dat deze verandering contingent
was op de presentatie van S2.
De CNV is evenals de motorpotentiaal en de evoked potential een
elektrisch zwak, reproduceerbaar fenomeen.

Het is de instruktie waarmee aan SI een waarschuwingsaspekt wordt
gegeven, die bepalend is voor het verschijnen van de CNV. De CNV
treedt niet op als twee gelijke of verschillende stimuli aIleen
maar met kortdurende interval len worden gepresenteerd.

Het is tot vrij recent de gewoonte geweest om tussen 51 en S2 een
interval (interstimulusinterval: lSI) van een sekonde te gebruiken.
Er werden toen ook CNV's waargenomen wanneer in plaats van motorische
mentale reakties op S2 vereist waren. Connor en Lang (1969) waren de
eersten die een publikatie op de markt brachten waarin een
interstimulusinterval van langere duur wordt vermeld. Het blijkt dat
de CNV bij deze langere interval len uit twee golven bestaat (zie fig.
1.-3.) en dat een motorische response op 52 vereist is, wil een CNV
bij deze grotere interstimulusintervallen optreden. De twee golven
zijn niet altijd even duidelijk te onderscheiden. Aangenomen wordt
dat de eerste of vroege golf met informatieverwerking te maken heeft,
terwijl de late golf met preparatie in verband wordt gebracht.



- 9 -

CNV

Mol

51... 45.
52
-I

Figuur 1.-3.: Registratie van EEG in een interstimulusinterval
van vier sekonden. De zogenaamde CNV bestaat uit
twee onderscheiden golven (afleiding C3-AI).

Deze vermoedens zijn gebaseerd op overeenkomsten tussen vroege
CNV-golf en evoked potential enerzijds en late CNV-golf en
motorpotentiaal anderzijds. De vroege CNV-golf en evoked potential
vertonen de grootste amplitude frontaal (Fz: zie fig. 1.-4.) en
worden zwakker naar de kruin toe (Cz). Er zijn geen significante
verschillen tussen linker (C3) en rechter (C4) motorisch hersendeel
waar te nemen. Volgens Rohrbaugh, Syndulko en Lindsley (1976) en
Syndulko, Lindsley (1977) vertoont de late golf (hoewel onder zeer
specifieke experimentele omstandigheden; o.a. reageren met hand)
evenals de motorpotentiaal wel bilaterale asymmetrieen (zie fig. 1.-5.).
Verder blijkt dat de late golf in de CNV een grotere amplitude
vertoont naarmate de reaktietijden (tijd tussen S2 en reaktie
proefpersoon) kleiner zijn (fig. 1.-6.).

Figuur 1.-4.: Elektrodeplaatsing volgens het 10-20 systeem.
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Figuur 1.-5.: CNV opgewekt met gekoppelde stimuli (tijd tussen toon
en lichtflits bedraagt vier sekonden), onder, vergeleken
met potentialen, opgewekt door tonen alleen of motorische
responsies alleen, boven. Vereiste responsie: indrukken
van knop met hand (overgenomen uit Rohrbaugh, Syndulko
e.a. (1976».

Figuur 1.-6.: Gemiddelde CNV's als funktie van de reaktietijd
(overgenomen uit Rohrbaugh, Syndulko e.a. (1976».

Het bewegen van ogen en oogleden brengt potentiaal-verschuivingen in
het EEG teweeg die, omdat ze niet van intracerebrale aard zijn, geacht
worden artefacten in het EEG en de CNV te zijn.

Vele onderzoekers (o.a. Wasman, Morehead, Lee en Rowland (1970) en
Corby en Kopell (1972» hebben de invloed van deze artefacten op EEG
en CNV onderzocht.



- 11 -

De resultaten kunnen als voIgt samengevat worden:
- Horizontale oogbewegingen hebben geen invloed indien de EEG

signalen monopolair ten opzichte van de doorverbonden oorlellen
geregistreerd worden;
De invloed van vertikale oogbewegingen en het knippen met de
oogleden op de EEG-registraties is verschillend;
Vertikale oogbewegingen en het knipperen hebben een te verwaarlozen
invloed op het EEG wanneer de amplitude van het "elektro-oculogram"
(EOG) kleiner blijft dan 20;UV;
De invloed van vertikale oogbewegingen kan klein gehouden worden door
de proefpersoon te vragen de ogen te fixeren op een bepaald punt.
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2. Probleemstelling

Binnen de vakgroep fysiologische psychologie van de subfaculteit
psychologie van de Katholieke Hogeschool Tilburg wordt o.a.
getracht andere overeenkomsten te vinden tussen motorpotentialen
en de late-CNV-golf dan de in de inleiding genoemde topografische.
Daartoe worden CNV-experimenten uitgevoerd en de resultaten hiervan
vergeleken met, reeds door vele onderzoekers gevonden (Deecke,
Grozinger, Kornhuber (1976)), karakteristieken van motorpotentialen.

De afstudeeropdracht omvat het verbeteren van de vergaring en
verwerking van CNV-experiment-data, het zoeken van overeenkomsten
en verschillen tussen late-CNV-golven verkregen uit experimenten ,
waarbij de proefpersonen met een voet moeten reageren enerzijds en
de late CNV-golven van Syndulko, Rohrbaugh e.a., genoemd in de
inleiding (blad 9 en 10), en motorpotentialen anderzijds.
Verder het verifieren van de in de inleiding genoemde invloed van
oogbewegingen en knipperen op de CNV en het zoeken naar een oplossing
om deze invloed onder controle te houden.
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3. Ret CNV-experiment

3.1. Y!~Y~~E!~g_~~E~E!~~~~

Tijdens een CNV-experiment wordt een proefpersoon onderworpen
aan twee series van elk 52 trials. Iedere trial bestaat uit
een waarschuwingstoon SI en een lichtsignaal S2 dat v~er

sekonden na SI volgt. De proefpersoon moet na S2 zo snel
mogelijk, met de rechtervoet, een pedaal intrappen.
Reageert de proefpersoon te vroeg (v66r S2) of niet binnen
400 ms. na S2 dan krijgt hij als " s traf" een doordringend
geluid te horen (" s traftoon") (zie fig. 3.1.-1.).

waarschuwlngs
toon

IIcht
slgnaal

~_S1 -------Jn_S2_
liOII4t--------- 4 s. --------........1-+

responstyd : <l.4s.

Figuur 3. I.-I.: De gekoppelde stimuli SI en S2.

De proefpersoon zit tijdens een experiment in een gemakkelijke
stoel die in een donkere, geluidsdichte en elektrisch afgescherrnde
cabine staat. Achter de proefpersoon bevinden zich twee luidsprekers.
Een van die luidsprekers dient voor het afgeven van de waarschuwings
toon, de andere voor de straftoon.
Aan de wand recht tegenover de proefpersoon zijn twee lampen,
kort naast elkaar, bevestigd, waarvan de rechter vier sekonden
na elke waarschuwingstoon even gaat branden.

Aan de proefpersoon wordt gevraagd gedurende het experiment de
ogen te fixeren op de plaats waar de lampen zich bevinden en
tussen SI en S2 niet met de oogleden te knippen.

Tijdens het experiment worden continu vier EEG-signalen en het
vertikale EOG geregistreerd.
Enk~le dagen voor het werkelijke experiment moet een proefpersoon
deelnemen aan een testserie, waarbij hij de bovenbeschreven
handelingen kan oefenen. Ret gaat daarbij vooral om het beheersen
van de oogbewegingen.

De beschreven opstelling biedt ook andere mogelijkheden.
Bijvoorbeeld kan de proefpersoon geinstrueerd worden met zijn
hand een knop in te drukken als respons op S2 in plaats van het
intrappen van een pedaal. Verder kunnen beide lampen aangestuurd
worden, zodat de proefpersoon ook de opdracht kan krijgen met de
rechtervoet (-hand) te reageren als bijvoorbeeld de rechter lamp
gaat branden en met de linkervoet (-hand) wanneer de linker lamp
oplicht.
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3.2. ~!~!:i~g

Een lab 8E-computer-systeem stuurt het CNV-experiment. Er
bestaan verschillende stuurprogramma's.
Voor het in 3. I. genoemde CNV-experiment wordt een programma
gebruikt dat 52 trials produceert met intertrialintervallen
(afstand tussen het begin van twee trials) die niet steeds
even groot zijn (pseudo random variatie lengte). De eerste
9,4 sekonden van elke trial zijn identiek (zie fig. 3.2.-1.).

Elke trial start met het "I" maken van een computer-uitgang
(B-niveau - zie fig. 3.2.-1.). Vier sekonden later wordt een
puls 51 (50 ms., 5 volt) naar de cabine gestuurd waarin de
proefpersoon zich bevindt en veroorzaakt daar een waarschuwings
toon. Vier sekonden na 51 (interstimulusinterval: 4 s., vast) volgt
een puls 52 (50 ms., 5 volt), die in de proefcabine een rode
lamp laat oplichten. De proefpersoon moet dan zo snel mogelijk
met de rechtervoet een pedaal intrappen. Ret intrappen van de
pedaal veroorzaakt een reaktie-puls R, die naar de lab 8E terug
gestuurd wordt.
De lab 8E-computer berekent de tijd die verloopt tussen het
oversturen van 52 en het ontvangen van R. Deze tijd is gelijk
aan de reaktietijd plus tweemaal de tijd die een puls nodig
heeft om de afstand tussen lab 8E en de proefcabine te overbruggen.
De laatste term is voor elke trial even groot en konstant. Er
bestaat dus een lineair verband tussen reaktietijd en de door
de computer berekende tijd.

Reageert de proefpersoon te vroeg (v66r 52) of niet binnen
400 ms. na het oplichten van de lamp, dan krijgt hij als "straf"
een doordringend geluid te horen tijdens een tijdsinterval, lopend
van 0,4 tot 1,4 s.na 52 (fig. 3.2.-1.).
Als reaktietijd wordt dan 400 ms. genomen.

In de buitencabine, ruimte voor de geluidsdichte cabine waarin
de apparatuur is opgesteld, bevindt zich een pulsunit die op de
opgaande flank van het B-niveau getriggerd wordt en een B(egin)
puls genereert met een breedte van lID ms. en een amplitude van
3 V. De achterflank van de B-puls triggert een batterij-gevoede
ijkpulsunit in de proefcabine die een symmetrische dubbelpuls,
200 ms. breed en 60 /UV top-top, als ijkpuls op de EEG-signalen
en het EOG-signaal superponeert (fig. 3.2.-2.).
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Inter-trlal-interval : IT! ; variabel : 15.5-21~5s

rlnter-:-timuIUS - 1
Interval

~---------1

R

51 ~L· _

I
52 n___________11 _

___---,----_I~I--I_~
I I I

5tr_a-f--- n _
\•• --.:.4..=S'--,----l.~r------.:::4'-=S::..., ....~

rr-------~9,4S.------+1.1
Figuur 3.2.-1.: Output/input lab 8E.

B-nive_a_u__1 }v
I

B-pUIS I----..U3_V _

I I
YkPUIS :__nJ:j _

1...~11S~~ Q,2S,~

Figuur 3.2.-2.: Genereren van B- en ijkpuls.
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Een op de pulsunit in te stellen aantal sekonden nadat de
laatste B-puls geproduceerd wordt (serie afgelopen) genereert
de pulsunit een D(iscriminatie)-puls met een amplitude van 5 V
en een breedte van 3,6 s.
De in te stellen tijd moet zodanig gekozen worden dat deze
groter is dan het grootste intertrialinterval in de series
om te voorkomen dat D-pulsen verschijnen tussen B-pulsen in
een serie.
Wordt het stuurprogramma zodanig gewijzigd dat het grootste
intertrialinterval groter is dan de maximale tijd die op de
pulsunit ingesteld kan worden en is het niet de bedoeling de
pulsunit aan te passen (veranderen van RC-netwerken), dan kan
de D-puls aan het eind van een serie ook manueel opgewekt worden.
De pulsunit is zodanig gekonstrueerd dat geen twee D-pulsen
achter elkaar gegenereerd kunnen worden.
Verder stuurt de pulsunit drie lampjes (rood, oranje en groen).
Het rode en oranje lampje, gestuurd door respektievelijk B- en
D-pulsen, geven aan dat B- en D-pulsen gegenereerd worden. Het
groene lampje geeft aan wanneer de instrumentatie-recorder
gestopt kan worden.
AIle tijdens het CNV-experiment geregistreerde signalen worden
op een achtkanaals analoge recorder vastgelegd, evenals de B-
en D-pulsen. Bij de computer-verwerking wordt de recorder na
elke D-puls automatisch gestopt. Aangezien de recorder een
bepaalde tijd nodig heeft om te stoppen en om na het starten
weer op snelheid te komen, is het noodzakelijk dat, bij de
computerverwerking, de afstand tussen D-puls en de eerste B-puls
van de volgende serie zo groot is, dat de recorder na het starten
op snelheid is voordat de B-puls de koppen van de recorder passeert.
Om aan deze voorwaarde te voldoen, wordt tijdens de registratie
de recorder pas gestopt als het groene lampje gaat branden (enkele
sekonden nadat D-puls opgewekt wordt).
Voor beschrijving pulsunit zie appendix I.

3.3. Registratie

Een Beckman R611/702LS EEG-versterker wordt gebruikt om tijdens
een serie, vier EEG-signalen (C4-AI2, C3-AI2, C4'-AI2 en C3'-AI2;
monopolair ten opzichte van doorverbonden oorlellen, zie fig. 3.3.-1.,
blad 17) en het vertikale EOG (bipolair, elektrodes circa 2 em
boven en onder het linkeroog), met daarop gesuperponeerd de
ijkpulsen, continu te registreren~

De tijdconstante (='t' = 1/2 'T(f , met f de kantelfrequentie van het
hoogdoorlaatfilter) en de kanfelfrequgntie van het laagdoorlaatfilter
van zowel de EEG-kanalen als het EOG-kanaal op de Beckman zijn
ingesteld op 30 sekonden respektievelijk 30 Hz.
Voor de afleidingen worden Beckman AG-AGCL elektrodes gebruikt.

C4' en C3' zijn geen gestandaardiseerde elektrodeplaatsen maar worden
gekozen omdat ze boven de motorische hersengedeelten, de zogenaamde
projektiegebieden, van respektievelijk linker- en rechtervoet liggen
en de proefpersonen tijdens een CNV-experiment met de rechtervoet
een pedaal moeten indrukken (zie 3.1.).
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Figuur 3.3.-1.: Elektrodeplaatsing bij CNV-experiment.
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De EEC-signalen en het EOC-signaal worden op een achtkanaals
FM-HP 3968A-analoge tape-recorder vastgelegd (opnamesnelheid
15/16 inch per second; banqbreedte: DC tot 312 Hz).
Ook de B- en D-pulsen worden opgenomen. De B- en D-pulsen worden
getransformeerd tot een signaal zoals getekend is in fig. 3.3.-2.,
voordat deze naar de recorder gestuurd worden, omdat experimenteel
bleek dat pulsen in deze vorm bij computerverwerking stuuropdrachten
storingsongevoeliger kunnen uitvoeren dan pulsen die van 0 volt naar
een bepaald positief niveau gaan.
De D-puls is breed ten opzichte van de B-pulsen om het opzoeken
van het eind van een serie (begin volgende serie) op tape, bij
computerverwerking, te vergemakkelijken.

52
r---SV

O-puls

--2V
------..... - -- OV

r~-~3,6s

Figuur 3.3.-2.: Stuursignalen op HP-analoge recorder.

Het EOC, de stimuli, de reaktie en de vier EEC-signalen worden
ook op de Beckman-schrijver weergegeven zodat, aan de hand van
de (continue) papierregistraties, kan worden beoordeeld welke
trials in een serie bij verwerking niet meegenomen moeten worden.

De meetopstelling is schematisch weergegeven in fig. 3.3.-3. op
blad 19.
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4. Analyse van de registraties CNV-experiment met behulp van een PDP 11/10

4.1 . .!g!~!~!!;g

Tot voor kort (mei 1978) werden de op tape vastgelegde EEG-signalen
uitsluitend verwerkt op de lab 8E met behulp van een standaard
programma~ Basic Advanced Averages~ dat AD converteert en gelijktijdig
middelt.
In verband met de beperkte geheugenruimte kon slechts een kanaal
tegelijk verwerkt worden. De afspeelsnelheid van de recorder
bedroeg acht maal de opnamesnelheid.
Voordat alle gegevens uit de registraties van een enkele proefpersoon
(twee series van 52 trials; registratietijd 2 x 15 min.) via de
boven beschreven methode ter beschikking waren~ verstreken circa
achttien uren.

De analysetijd moest drastisch verlaagd worden. Daarbij kon een
PDP 11/10 gebruikt worden (voor configuratie zie appendix 2).
Er bestonden in eerste instantie drie mogelijkheden om de
noodzakelijke AD conversie uit te voeren.
1. Onder T.S.L. (Time Series Language); een taal speciaal ontworpen

voor het analyseren van tijdreeksen. TSL bevat een AD conversie
subroutine.
Aan het gebruik van deze taal voor AD conversie van de EEG-signalen
zijn enkele nadelen verbonden:
, Op het tijdstip dat dit rapport geschreven wordt~ was de onder

deze taal aanstuurbare hardware interface in zoverre beperkt
dat slechts twee kanalen tegelijk geconverteerd konden worden.

! Data hebben onder TSL twee maal zoveel geheugenruimte nodig
dan bijvoorbeeld Fortran IV.

, Onder TSL kan steeds slechts een file geopend zijn.

2. Onder "Sparta"; deze taal heeft ook een AD conversie instruktie
in zijn pakket. Er kunnen verschillende files tegelijk geopend
blijven (Mehlkop,F., Van den Bosch,E. (1978)). Een nadeel van
dit pakket is echter dat Sparta een computertaal voor zuiver
interaktief gebruik is.

3. Onder Fortran IV, met in assemblertaal (Macro) geschreven en
onder Fortran aanroepbare routines die voor de noodzakelijke
AD conversie zorgen.

De laatste mogelijkheid is gekozen omdat dan onder "program-control"
meer dan twee kanalen tegelijk verwerkt kunnen worden.

Na de AD conversie worden onder Fortran op de geconverteerde data
verschillende bewerkingen uitgevoerd zoals normalisatie en baseline
transformatie, alvorens het eindresultaat weggeschreven wordt naar
disk. Het zichtbaar maken van het eindresultaat en het eventueel
plotten hiervan gebeurt onder TSL, omdat de aanwezige scoop, plotter
en onder TSL aanstuurbare hardware beter funktioneert dan de kombinatie
scoop, plotter en onder Fortran aanstuurbare hardware.
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4.2. ~~~L~Q~:~~~~E~~~g~=EE~g!~~~~

4.2.1. De Fortran programma's ADMI6S, ADMI9S, ADMIB6 en ADMIB9.

Voor het AD converteren van de op tape vastgelegde signalen
en het uitvoeren van enkele bewerkingen op die geconverteerde
data (bepaling gemiddelde, normalisatie en bepaling baseline)
kan een van de programma's ADMI6S, ADMIB6, ADMI9S of ADMIB9
gebruikt worden. De eerste twee converteren slechts zes sekonden
van elke trial, terwijl de laatste twee negen sekonden omzetten.
Ret bemonsteren van de EEG- en EOG-signalen gebeurt met een
samplefrequentie van 83,25 Rz (real time). De bemonstering van
elke trial wordt extern, met behulp van de in hoofdstuk 3 genoemde
B-pulsen, gestart.
In 4.2.2. worden de bemonstering-routines nader besproken.
Op de keuze van de samplefrequentie wordt in 4.2.3. nader ingegaan.
ADMI6S en ADMI9S berekenen verder per kanaal de CNV (het gemiddelde
van de geconverteerde trials). ADMIB6 en ADMIB9 berekenen bovendien
de spreiding die bij deze middelingsprocedure optreedt.
Doordat het berekenen van de spreiding extra geheugenruimte vraagt,
kunnen met ADMIB6 en ADMIB9 maximaal drie kanalen tegelijk verwerkt
worden tegenover zeven met ADMI6S en ADMI9S.

Appendix 3 geeft schematisch de aansluitingen, noodzakelijk bij
verwerking met een van de genoemde programma's, tussen de
achtkanaals RP-recorder en de PDP 11/10.
Ret kanaal op de recorder met de B- en D-pulsen moet worden
aangesloten op kanaal 0 en op de externe triggeringang van een
10-bits-AD convertor (AR-II).
De kanalen met EEG- of EOG-signalen worden verbonden met de
kanalen 1, 2, 3 maximaal 7 van die AD convertor.

Fig. 4.2.-1. op blad 22 toont de vereenvoudigde flowchart van
het programma ADMI6S. Dit stroomschema laat zien dat de beslissing
of de volgende trial bij de AD conversie en meteen daarop volgende
sommatie meegenomen moet worden, genomen wordt na de bemonstering
van de voorgaande trial en voor het opnieuw bemonsteren van
kanaal 0 van de AD convertor (B- en D-pulsen). Dit omdat de tijd
tussen het bemonsteren van kanaal 0 en de kanalen 1, 2,3
maximaal 7 van de AD convertor zo klein mogelijk gehouden moet
worden. Immers, meteen na een B-puls op kanaal 0 volgt op de
kanalen 1, 2, 3 .... maximaal 7 de ijkpuls (zie fig. 3.2.-2 op
blad 15). Deze calibratiepuls moet mee bemonsterd worden omdat
deze later gebruikt wordt om de verschillende kana len ten opzichte
van elkaar, wat de versterkingsfaktoren betreft, gelijk te trekken.

Tijdens de initialisatiefase moeten de volgende gegevens worden
verstrekt.
Ret referentiepunt bij de sommatie van de verschillende geconverteerde
trials: de stimulus (SI of S2, lSI vast: 4 s.) of de respons.
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Figuur 4.2.-],:
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In hoofdstuk 1 werd reeds vermeld dat de late golf in de
CNV wellicht overeenkomt met een motorpotentiaal. Deze
overeenkomst komt waarschijnlijk beter naar voren wanneer
ook de trials, afkomstig van een CNV-experiment, opgeteld
worden op een zodanige wijze dat het moment van reageren
van de proefpersoon als referentie dient. Indien de motorische
reaktie als referentiepunt wordt gekozen, moeten ook de reaktie
tijden (output lab BE na CNV-experiment) worden ingelezen. De
Fortran verwerkingsprogramma's roepen dan telkens nadat een
B-puls gedetecteerd wordt en als de betreffende trial bij de
sommatie betrokken moet worden, een vertraging op, die gelijk is
aan het verschil tussen de reaktietijd behorende bij die trial
en de kleinste reaktietijd in die serie, alvorens de kanalen
1,2, 3 ••.. maximaal 7 te bemonsteren. Ret stromingsdiagram
van fig. 4.2.-1. komt overeen met het verloop van het programma
wanneer de stimulus als referentiepunt bij het sommeren van de
trials gekozen wordt.
Verder wordt verstrekt de naam van de proefpersoon, het ser~e

nummer en of de proefpersoon tijdens het experiment met de
linker- of rechtervoet of -hand moest reageren. De verwerkings
programma's creeren dan een filenaam waaronder het eindresultaat
weggeschreven wordt. Die filenaam is opgebouwd uit de voorletter
en de eerste 4 of 5 letters van de achternaam van de proefpersoon
(afhankelijk van het gekozen referentiepunt), het serienummer en
een letterkombinatie waaruit blijkt met welke hand of voet de
proefpersoon tijdens het experiment reageerde. Fig. 4.2.-2. laat
twee voorbeelden zien. Wanneer als referentiepunt bij de sommatie
over geconverteerde trials de respons gekozen wordt, is de vijfde
letter in de filenaam een Q, dit ter onderscheiding van de
filenaam die bij stimulus als referentiepunt gecreeerd wordt.

STIMULUS(2) OF REAKTIE ALS REFERENTIEPUNT?(STIM OF REAK ): STI!

---NAAM PROEF'PERSOON: F MEHLKOP

SERI ENUMMER: 2

LINKER O~REC~TER VOET(VLI OF VRE) OF HAND(HLI OF HRE): HLI
---,,_.._---

STIMULUS(2) OF REA1<IIE JIbS REFERENJIEeuNT?(SLIM ..Of REAK ): REm

NAAM PROEFPERSOON: F MEHLKOP

SERIENUMMER: J

FILEGROEPNAAM: FMEHQ3. HRE
" ..

Figuur 4.2.-2.: Voorbeelden van filenaamopbouw.
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Ret aantal kanalen dat bemonsterd moet worden, het totale
aantal trials dat in de betreffende serie voorkomt, het
aantal trials dat bij de sommatie niet meegenomen moet
worden en de nummers van de "foute" of "korrekte" trials,
moeten eveneens tijdens de initialisatiefase opgegeven
worden. Als laatste wordt de ingestelde afspeelsnelheid
van de recorder (4, 8 of zelfs 16, aIleen bij ADMI6S, maal
de opnamesnelheid) opgegeven. De verwerkingsprogramma's
passen dan de samplefrequentie en eventuele vertragingstijden
aan en starten automatisch via het parallel interface (DR-11C)
de recorder. Fig. 4.2.-3. (blad 25) toont de initialisatiefase,
met vragen en antwoorden, zoals die op de "decwriter" verschijnt
na het starten van een van de Fortran-verwerkingsprogramma's.

De recorder stopt automatisch wanneer op kanaal 0 van de
AD convertor een D-puls gedetecteerd wordt. Per kanaal wordt
de sam van de trials gedeeld door het aantal trials dat
gesommeerd werd en worden die data vermenigvuldigd met een
weegfaktor, zodat de data behorend bij de geconverteerde
calibratiepuls een "piek-piek-verschil" van 60 vertonen.
Deze normalisatie is gekozen omdat de calibratiepuls die tijdens
het CNV-experiment op de EEG- en EOG-kanalen gesuperponeerd
wordt 60pVpp bedraagt.
Ret is niet noodzakelijk am de normalisatie voor elke sommatie
van een trial bij de voorgaande trials uit te voeren, omdat
tijdens de registratie van het CNV-experiment de versterkings
faktoren niet gewijzigd worden en de versterkers van zo'n
hoge kwaliteit zijn dat de versterkersfaktor niet verloopt
gedurende het registreren (15 min. per serie).
De normalisatie gaat fout wanneer de reaktie als referentiepunt
bij de sommatie gekozen wordt en het verschil in tijd tussen
de grootste en kleinste reaktietijd van de trials die meegenomen
worden grater dan 100 ms. is. Immers, de calibratiepuls is een
symmetrische dubbelpuls, 200 ms. breed, 60?Vpp. De afzonderlijke
pulsjes worden ten opzichte van elkaar verschoven opgeteld.
De sam van al deze pulsjes is driehoekig van vorm en de
piekwaarde is niet N H 30?V (N is het aantal trials) wanneer
de reaktietijden meer dan 100 ms. verschillen, terwijl de
normalisatieprocedure hier weI van uit gaat; zie fig. 4.2.-4.
op blad 26.
Experimenteel bleek dat aIleen wanneer veel trials (~30) bij
de sommatie meegenomen worden en de respons als referentie bij
die sommatie gekozen is, het sporadisch voorkomt dat de reaktie
tijdens van twee of drie trials meer dan 100 ms. verschillen en
de normalisatie een fout introduceert. Deze fout is echter voor
aIle kanalen dezelfde, zodat de kanalen onderling vergeleken
kunnen worden (zie oak hoofdstuk 7: Aanbevelingen voor verder
onderzoek) .
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. R 8Dt1I9~

DATUM: 08-SEP-78

-'STTfiftJ[OS<25 OF REAKTIE ALS REFERENTIEPUNT?(STIM OF REAK ): STIff-
f

-_ ....-_.•..

FILEGROEPNAAM: FMEHI..1. VRe:

CORRECT?(YES OR NO): YES

'-AFftffFiC--TE SAMPELEN KANALEN: 5
-_.- .....- ~----,_.,-~-,". --

TOTAAL AANTAL TRIALS IN DEZE SERlE: 52
-- ------ _.- -- - . __ .._-~--_._---_. __.._~--_ ..__ .. -~-- - - - - - - -- -

AANTAL TRIALS DIE NIET MEEGENOMEN MOETEN WORDEN (MIN.1): 42-
ANTWOORDEN CORRECT?(YES OR NO): YES.-

.....B1iIHQORDEH CQBRECI1.....n.....:~E....S'--_OR~N_O....)...· ....~...'..iF-. .'_' _

GEWE~STE AfSPEEJ.SNE1.H. 4 OF S*OPNBMESNELI:L?(4_0.FS) :A.-

AFSPEELSNELH.8-MARL OPNBMES.tiE.lH.? ( V.£5.QR.JWJ:. ...~._.

Figuur 4.2.-3.: Vragen en antwoorden die tijdens de initialisatiefase
van ADMI9S op de decwriter verschijnen. De onderstreepte
gedeelten zijn antwoorden die gegeven kunnen worden.
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Figuur 4.2.-4.: Voorbeeld normalisatiefout.

N (~ 30) calibratiepulsen 60 pVpp, 0 of meer
millisekonden ten opzichte van t=O verschoven.
a «< N) pulsen zijn meer dan 100 mill isekonden
verschoven ten opzichte van t=O.

Som, piek-piek-waarde (N-a) H 60 ~V.

Resultaat na normalisatie: piek-piek-waarde: 60,
had moeten zijn ((N-a)/N)~ 60.
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Na normalisatie volgt de baseline-bepaling per kanaal. Deze
wordt bepaald over een tijdsinterval van 1 s. dat zodanig
gekozen is dat, in het geval van stimulus als referentie bij
sommatie, dit tijdsinterval overeenkomt met de laatste sekonde
voor SI. Is de respons het referentiepunt, dan wordt de respons
in de tijd verschoven naar een tijdstip dat voor elke serie
dezelfde is om vervolgens de baseline te bepalen over een
tijdsinterval lopend van 5,2 tot 4,2 s. voor dat tijdstip. De
baseline-waarde wordt van het sommatie resultaat per kanaal
afgetrokken. De eindresultaten van alle bemonsterde kanalen
worden in een file op disk weggeschreven.

ADMIB6 en ADMIB9 berekenen ook de spreiding per kanaal. De
spreidingen van de bemonsterde kanalen staan gezamenlijk in
een aparte file op disk.

Een foutmelding treedt op wanneer een D-puls gedetecteerd wordt
voordat het geregistreerde aantal B-pulsen gelijk is aan het
totale aantal trials dat in de initialisatiefase opgegeven was,
of wanneer de verwerkingsprogramma's geen D-puls waarnemen hoewel
het totale aantal trials (B-pulsen) reeds gezien werd. Dergelijke
foutmeldingen zijn noodzakelijk om te kunnen garanderen dat de
verwerking korrekt wordt uitgevoerd. De verwerkingsprogramma's
bevatten enkele subroutines die ingeval van foutmelding de
opnieuw uit te voeren verwerking versnellen.

Tijdens de initialisatiefase kan worden opgegeven welke trials
uit een serie bij de AD conversie en sommatie meegenomen moeten
worden en welke niet. De trials die momenteel verwerkt worden,
zowel bij triggering op.de respons als op de stimulus
zijn:
I. alle trials, behalve die trials waarbij de proefpersoon tussen

SI en S2 de ogen of oogleden beweegt en die tijdens de
registratie reeds door de proefleider genoteerd zijn;

2. alleen de tien snelste trials (kleinste reaktietijden)
zonder oogbewegingen;

3. alleen de tien traagste trials zonder oogbewegingen.

Dit betekent dat de data die op tape staan steeds zes maal moeten
worden ingelezen (een serie levert zes files). Hiervoor is circa
een half uur nodig. Indien alle eindresultaten uitgetekend worden,
neemt dat nog een extra half uur in beslag.
De boven beschreven bewerkingen, toegepast op vier EEG-signalen
(geen EOG) zonder normalisatie, namen op de lab 8E (zie 4.1.)
negen uren in beslag. Doordat nu het EOG bij de verwerking
wordt betrokken, bestaat de mogelijkheid om, achteraf, nog eens
te kontroleren of inderdaad geen trials met oogbewegingen
meegenomen worden.
Op de eindresultaten (de gemiddelde EEG's, de CNV's) worden
verdere bewerkingen uitgevoerd, waarop in 4.3. nader wordt ingegaan.
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4.2.2. AD conversie

Zoals uit 4.2.1. blijkt wordt de AD conversie ~n feite door
twee subroutines verzorgd, namelijk door een triggerroutine
(bemonstering van kanaal 0, AR-II) en de eigenlijke AD conversie
routine (de bemonsteringsroutine van de kanalen I, 2, 3 .... tot
maximaal 7). Beide subroutines zijn in assemblertaal (Macro)
geschreven.

Wanneer de, in 4.2.1. omschreven, verwerkingsprogramma's zover
gevorderd zijn dat de EEG- en EOG-signalen geconverteerd kunnen
worden, dan treedt de triggerroutine in een wachtloop totdat de
externe triggeringang van de AD convertor (AR-I I) aangestuurd
wordt op de neergaande flank van de B- of D-puls. Daarna
bemonstert de triggerroutine kanaal 0 gedurende een programmeerbaar
aantal millisekonden (samplefrequentie I kHz). De laatste sample
waarde wordt vergeleken met enkele grenzen.
Ligt de samplewaarde tussen drie en vijf volt, dan wordt de puls
die de externe triggeringang aanstuurde als stoorpuls geregistreerd
en keert de triggerroutine in zijn wachtloop terug.
Heeft de laatste sample een waarde tussen een en drie volt, dan
wordt de puls als B-puls geregistreerd en converteert,
tenzij de na deze B-puls volgende trial een "foute" trial ~s,

de eigenlijke AD conversie routine het aantal kanalen dat is
opgegeven inklusief de ijkpuls (oorspronkelijke amplitude 60 pVpp)
om vervolgens per kanaal dat resultaat bij de som van de resultaten
van voorgaande conversies op te tellen. De in 4.2.1. genoemde
sommatie wordt ook door de in assemblertaal geschreven AD conversie
routine uitgevoerd.
Ligt de bemonsteringswaarde tussen 0 en I volt, dan detecteert de
triggerroutine de puls,die deze routine de wachtloop liet verlaten,
als D-puls. De AD conversie wordt dan beeindigd en de recorder
wordt onder "program-control" via de DR-IIG gestopt.

De beschreven AD conversie is aanroepbaar onder ADMI6S en ADMI9S.
De onder ADMIB6 en ADMIB9 aanroepbare AD conversie routine berekent
ook de som van de kwadraten van de elementen van afzonderlijke
conversies. De EEG- en EOG-signalen worden bemonsterd met een
samplefrequentie van 83,25 Hz (real time). Bij ADMI9S en ADMIB9
bijvoorbeeld wordt tijdens de AD conversie een buffer met 750
elementen (9 sekonden bemonsteren) gevuld. Elke trial wordt dus
na conversie beschreven door 750 elementen. De AD conversiZ
routines berekenen ...~J:: Aij en eventueel (ADMIB9) \..~L(Aij) ;
hierin is Aij het j-de element van de i-de trial en N het aantal
trials dat bij de AD conversie en daarop volgende sommatie(s)
betrokken is.
Na afloop van de AD conversie kan dan het gemiddelde en de spreiding
berekend worden volgens:
A' I ", " (J =-;:r"t• .,L...Al.J .•..•..••••..••••.•...•••••.•••••••..••••.••.•...... 1)

j 1,2, .... "j 500 bij ADMI6S en ADMIB6
j = 1,2, .....• , 750 bij ADMI9S en ADMIB9
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CJj =VN~I C~ (Aij)2 - ~ ( ~ Aij) 2)' (2)

J
J

1,2,
1 ,2,

...... ,

...... ,
500 bij ADMIB6
750 bij ADMIB9

(Voor afleidingen wordt verwezen naar appendix 4).

Een voordeel van de in deze paragraaf besproken methode van
AD converteren is dat, wil een stoorpuls invloed hebben, dat
wil zeggen wil een stoorpuls een AD conversie van de EEG- en
EOG-kanalen veroorzaken, dan moet die stoorpuls
a. groot genoeg zijn
b. breed genoeg zijn en
c. niet te kort achter een "echte" B-puls verschijnen, omdat

de stoorpuls in dat geval niet gezien wordt.
Daar tegenover staat weI:
a. indien een stoorpiek kort voor een "echte" B-puls optreedt

en de laatste samplewaarde een waarde van die B-puls is, dan
begint de AD conversie van de EEG- en EOG-kanalen te vroeg.
Als het aantal trials echter groot genoeg is, kan de invloed
hiervan op het totale resultaat verwaarloosd worden.

b. treedt de stoorpiek echter zo ver voor de B-puls op dat de
laatste samplewaarde nul bedraagt (net voor B-puls), dan
is de kans groot dat de "echte ll B-puls niet gezien wordt.
Het verwerkingsprogramma mist deze puIs dan en geeft een
foutmelding. De data kunnen dan opnieuw, met lagere afspeel
snelheid, ingelezen worden. De kans dat de B~puls nu weI
gezien wordt en de verwerking korrekt geschiedt is groot
(groter dan bij een hogere afspeelsnelheid).

De AD conversie routines voeren, na conversie van elke trial,
een sommatie uit. Dit is gedaan in verband met de "beperkte ll

geheugenruimte op disk (circa 1.000 K woorden).
De EEG- en EOG-signalen worden bemonsterd met een samplefrequentie
van 83,25 Hz gedurende zes of negen sekonden.
Het plaatsen van ruwe data, dat wil zeggen elke geconverteerde
trial afzonderlijk, op disk houdt in dat bij binair wegschrijven
de data van slechts een proefpersoon kunnen worden weggeschreven
(een proefpersoon: twee series van 52 trials, vier EEG-signalen
en een EOG) of, in lIFortranll-format, een proefpersoon gedeeltelijk.
Bovendien moet de recorder dan, in verband met de tijd die nodig
is om een geconverteerde trial naar disk weg te schrijven, afgespeeld
worden met een snelheid, gelijk aan de opnamesnelheid, terwijl met
ADMI6S de recorder maximaal zestien maal en met ADMIB6, ADMI9S en
ADMIB9 maximaal acht maal versneld afgespeeld kan worden.
Een verwerking (intypen initialisatiegegevens, AD conversie plus
sommatie, bepaling gemiddelde waarde, normalisatie, bepaling
baseline en baseline-substractie, en tenslotte wegschrijven van
de resultaten naar disk) duurt vijf tot zeven minuten.
Worden de in 4.2.1. genoemde bewerkingen uitgevoerd met ADMI6S of
ADMI9S, dan levert elke serie zes files. In totaal kunnen dan
minimaal zestien series (acht proefpersonen) op disk opgeslagen
worden.
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In tabel 4.2./1. Z1Jn de samplefrequentie f s van de EEG-
en EOG-signalen en de bemonsteringstijd Tsbd van B- en
D-pulsen op kanaal 0 van de AR-II, weergegeven voor
verschillende afspeelsnelheden van de recorder (ten opzichte
van opnamesnelheid).

Afspeelsnelheid
f s (H z) Tsbd (ms.)

Opnamesnelheid

16 1332 5

8 666 10

4 333 20

Tabel 4.2./1.: Samplefrequentie EEG- en EOG-signalen
en bemonsteringsduur B- en D-pulsen
bij verschillende snelheden van de
recorder.

4.2.3. Samplefrequentie

Voor de real time samplefrequentie is de waarde 83,25 Hz gekozen.
Een onderzoek naar de frequentieinhoud van de CNV leidde tot
deze keuze.
Dat onderzoek hield in dat EEG-registraties plaats vonden zonder
het inschakelen van laagdoorlaatfilters op de Beckman-registratie
apparatuur. De ingestelde tijdsconstantes op de Beckman bedroegen
30 s. De EEG-signalen werden vervolgens laagdoorlaat-gefilterd met
afsnijfrequentie 125 Hz, helling 18 dB/octaaf (EEG-signalen
bevatten frequenties tot uiterlijk 100 Hz) en verwerkt volgens
een onder 4.2.1. beschreven methode, nu met een, om zeker aan
het theorema van Shannon te voldoen, aangepaste real time
samplefrequentie van 312 Hz. Fig. 4.2.-4. toont het vermogens
spectrum, onder TSL bepaald, van een CNV zonder ijkpuls. Het
vermogensspectrum van datzelfde CNV met ijkpuls (symmetrische
dubbelpuls, 200 ms. breed, grondharmonische 5 Hz) is weergegeven
in fig. 4.2.-5.
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o
o 100 Hz

Figuur 4.2.-4.: Vermogensspectrum van een CNV zonder ijkpuls,
laagdoorlaatfilter 125 Hz, samplefrequentie 312 Hz.

o
o 100 Hz

Figuur 4.2.-5: Vermogensspectrum van de CNV van fig. 4.2.-4.,
nu met ijkpuls.
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uit fig. 4.2.-4.blijkt dat in de CNV zelf (zander calibratiepuls)
frequenties tot 40 Hz voorkomen. Vergelijking van registraties
zander laagdoorlaatfilter met registraties waarbij laagdoorlaat
filtering (kantelfrequentie 40 Hz) is toegepast alvorens AD te
converteren met minimaal 80 Hz, levert CNV's op zander informatie
verlies qua frequentie-inhoud.
Aangezien er niet genoeg identieke filters van hoge en onderling
vergelijkbare kwaliteit aanwezig zijn am vier EEG's en een EOG
tegelijk te kunnen verwerken, is besloten reeds bij de registratie
van deze signalen te filteren.
Op de Beckman-registratie-apparatuur kunnen laagdoorlaatfilters
ingeschakeld worden met kantelfrequenties van 30 en lOa Hz, hellingen
6 dB/octaaf. Filteren met lOa Hz vereist bij verwerking een
bemonsteringsfrequentie van minimaal 200 Hz en meer geheugenruimte
dan strikt noodzakelijk is.
De fig. 4.2.-6.en 4.2.-7.9P blad 33 geven het verrnogensspectrum
weer van een CNV, zander respektievelijk met ijkpuls, waarbij
tijdens de registratie een laagdoorlaatfilter (afsnijfrequentie
30 Hz) is toegepast en bij de verwerking is bemonsterd met een
frequentie van 312 Hz.

Uit fig. 4.2.-7.blijkt dat de samplefrequentie minstens 80 Hz moet
bedragen am aan het theorema van Shannon te voldoen.

Fig. 4.2.-8. toont het verrnogensspectrum van een CNV (zander
ijkpuls), waarbij de EEG-signalen tijdens de registratie werden
gefilterd met 30 Hz en verwerkt met een bemonsteringsfrequentie
van 83,25 Hz .

•05

a
a lOa Hz

Figuur 4.2.-8.: Verrnogensspectrum CNV zander ijkpuls.
Laagdoorlaatfilter 30 Hz, samplefrequentie 83,25 Hz.
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o
o 100 Hz

Figuur 4.2.-6.: Vermogensspectrum CNV zonder ijkpuls.
Laagdoorlaatfilter 30 Hz, samplefrequentie 312 Hz.

o

•

·
·
·
·
·
·
·
· 1I IJ .JL

T

o

Figuur 4.2.-7.: Vermogensspectrum van de CNV van fig.
4.2.-6. met ijkpuls.

100 Hz
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Voor de bepa1ing van het vermogensspectrum van een CNV
zijn enke1e aannamen gedaan:
I. A1vorens een vermogensspectrum te bepa1en moet een

(Fast) Fourier Transformatie (FFT) op de CNV toegepast
worden. Een voorwaarde voor FFT is dat de signa1en
stationair zijn. De te sommeren trials kunnen a1s
ess.emb1e-e1ementen opgevat worden, het essemb1e gemidde1de
is een CNV, een in de tijd varierend fenomeen.
Dat betekent dat de (EEG-) trials niet stationair zijn en
dat de resu1taten van FFTransformaties op deze trials fout
kunnen zijn. De CNV ze1f echter kan worden opgevat a1s
een transient. Het toepassen van een FFTransformatie op
een transient 1evert korrekte resu1taten.

2. De EEG-signa1en worden geregistreerd met een tijdconstante
van 30 s. Toch vertonen de vermogensspectra, zie fig. 4.2.-4.
tIm fig. 4.2.-8., een DC-component. Deze wordt geintroduceerd
tijdens de verwerking door het naar nul transformeren van de
baseline. De CNV kan na deze manipu1atie een gemidde1de
onge1ijk nul hebben.

4.3. f~YL~QQ:~~~~E~i~g~EE2gE~~~~~

Om de inv10ed van oogbewegingen op de CNV na te kunnen gaan, is een
Fortran programma, CEOEEG, geschreven dat binnen bepaa1de tijds
interva11en corre1aties berekent tussen de verschi11ende CNV's
enerzijds en het gemidde1de EOG anderzijds.
Worden de datapunten van een CNV, binnen een bepaa1d tijdsinterva1,
weergegeven met Yi (i = 1,2, .••. N; N afhanke1ijk van grootte
tijdsinterva1 en gebruikte bemonsteringsfrequentie) en die van
het gemidde1de EOG met xi dan wordt de (lineaire) corre1atie
coefficient beuaa1d door

V
N I

JL - - / N - 2 - 2R(CNv/EOG) = ~, (Xi-X) (Yi-Y) L:(Xi - X) . ') (Yi - Y) •.•• (1)
,. . 1 i:'l

. , . - I ~. - I ~ ! - . dd 'lad k' l' 'k
H~er~n ~s X = -N ~ X~ en Y = -N L- Y~, het gem~ e evan respe t~eve ~J

j·1 j-1
Xi en Yi binnen het betreffende tijdsinterva1.

Andere Fortran programma's, LINREG en LNRV2, bepa1en, vo1gens de
minimum-kwadraten-methode, de coefficienten van de "beste" rechte
door een CNV in een te kiezen interval, a1smede de corre1atie
coefficient.
Deze programma's worden toegepast om eventue1e informatie die in
de he11ingen van de CNV's aanwezig is te kunnen detecteren. 4.3.(2),
4.3.(3) en 4.3.(4) zijn formu1es vo1gens welke de coefficienten
bepaa1d worden.
Y = A + B.t

A

N N
2 ( 2N+ I ) L: Yi - 6 L: i.Yi

j ... o j:O
----~=-----!...:.:=---. . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . ... .. . . .. . (2)

(N+I) (N+2)
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...................................................................... (3)
N(N+l) (N+2)

4~i.Yi - 2N~Yi
R(Y/t) = i ..o j:o ••••••••••••••••••••••••••••••• (4)

VN(N+l) (N+2) -t:. (Yi-Y) 2
i

1 ...N. j"O
Y LYiN+ I j_g

N is het aantal datapunten (even of oneven) overeenkomend met het
betreffende tijdsinterval en f de, bij AD conversie, gekozen
samplefrequentie. s
4.3.(5),4.3.(6) en 4.3.(7) geven de formules, gebruikt in het
Fortran programma KWAREG dat de coefficienten van de "beste"
tweede-graads-polyno~m(minimum-kwadraten-methode) bepaalt.
Y = co + CI.t + C2~t

N(N
2
-1) ~ .2y . N(N

2
-1) (2N

2
-7) ~Y~

I2 i ~. ~ 240 7 ...
co .. (5)

CI
f 'L'i.Yi

S i .................................................................................................. (6)

C2 2
.. f (7)

s

i (N-I)
--2- , ..... , 0, ..... , + (N-I). N oneven!

2 '

Voor afleidingen van de formules 4.3.(1) tim 4.3.(7) wordt verwezen
naar appendix 4.

Om de resultaten van de afzonderlijke proefpersonen te kunnen middelen,
zijn de Fortran programma's MIPP9S en MIPP6S geschreven.

De resultaten van bewerkingen onder Fortran (CNV's, gemiddelde
EOG's, rechten, tweedegraadspolynomen en gemiddelden over proef
personen) kunnen met behulp van de in TSL geschreven programma's
ADMI6S.TSL en ADMI9S.TSL op een scoop zichtbaar gemaakt en op
een X-Y-plotter uitgetekend worden.
Met behulp van deze TSL-programma's kunnen tevens de vermogensspectra
van CNV's en gemiddelde EOG's berekend worden.
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Een uitvoerige beschrijving van de in deze paragraaf genoemde
programmatuur kan verkregen worden bij de vakgroep fysiologische
psychologie van de Katholieke Hogeschool Tilburg.

Fig. 4.3.-1. op blad 37 geeft schematisch de in dit hoofdstuk
genoemde data-stromen weer.
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Figuur 4.3.-1.: Schematische weergave CNV-experiment-data-stromen.
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5. Resultaten

5.1. !gy!oe~_y~g_£~~~gigg~g_y~g_~g~g_~g_~~g!~~~g_~E_~~_g~y

In de probleemstel1ing (hoofdstuk 2) is vermeld dat methoden
gezocht worden om de invloed van oogbewegingen en het knipperen
met oogleden op de CNV onder kontrole te houden. Dit houdt in
dat criteria opgesteld worden om aan de hand van, tijdens het
experiment gemaakte, papierregistraties te kunnen beslissen
welke trials, ten gevolge van oog-artefacten, niet meegemiddeld
moeten worden bij de computer-verwerking.

De invloed van oogbewegingen en oogknipperingen op het EEG en
de CNV is reeds door vele onderzoekers onderzocht (o.a. Wasman,
Morehead, Lee and Rowland (1970), Hillyard and Galambos (1970)
en Corby and Kopell (1972».
Aangezien de resultaten van deze onderzoeken gelijkluidend zijn,
heeft het geen zin nogmaals een onderzoek hieraan te wijden.
Die resultaten kunnen als voIgt samengevat worden:
a. Horizontale oogbewegingen hebben geen invloed wanneer de EEG

signalen monopolair ten opzichte van de doorverbonden oorlellen
geregistreerd worden.

b. Vertikale oogbewegingen hebben een andere invloed op EEG en CNV
dan oogknipperingen.

c. De invloed van vertikale oogbewegingen en het bewegen van oogleden
is te verwaarlozen indien het geregistreerde EOG kleiner blijft
dan 20 ~V.

d. De invloed van vertikale oogbewegingen kan klein gehouden worden
door de proefpersoon de ogen te laten fixeren.

uit de beschrijving van het experiment (3.1.) blijkt dat van deze
resultaten gebruik gemaakt wordt. De EEG-signalen worden immers
monopolair ten opzicht van de doorverbonden oorlellen geregistreerd
om de invloed van horizontale oogbewegingen te elimineren. Daarnaast
moet de proefpersoon tijdens het experiment de ogen fixeren op de
plaats waar de lampen zich bevinden om de invloed van vertikale
oogbewegingen klein te houden. Verder wordt aan de proefpersoon
gevraagd de oogleden stil te houden tussen 51 en 52.

De papierregistraties, die tijdens het experiment gemaakt worden,
laten zien dat slechts enkele proefpersonen niet in staat waren
om de instrukties goed op te volgen.
Twee proefpersonen keken soms, nadat ze gereageerd hadden, naar
de grond, maar hadden hun ogen weer gefixeerd voordat ze 51, de
waarschuwingstoon, aangeboden kregen (fig. 5.1.-1.).
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Figuur 5.1.-1.: EEG (C4-AI2) en EOG
registratie met

vertikale oogbeweging voor het
aanbieden van 51 (waarschuwingstoon).
(Datum experiment: 6-8-1978.
Proefpersoon A. Persons.
5erie 1)

Ret aantal trials binnen een serie dat oogknipperingen tussen 51 en
52 vertoont, zie fig. 5.1.-2., is zeer klein. Een aantal van 5 (op
een totaal van 52 trials) is al aan de hoge kant.

Figuur 5.1.-2.: EOG en EEG (C4-AI2)
registratie. Tussen

de waarschuwingstoon (51) en het
oplichten van de lamp (52) knipperde
de proefpersoon met de ogen.
(Datum experiment: 6-8-1978.
Proefpersoon A. Persons.
5erie 2)
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WeI kwam het regelmatig voor dat proefpersonen knipperden kort
voor of op 51 of op 52 of terwijl ze reageerden (zie fig. 5.1.-3.) .

~OG
I !

. i
Figuur 5.1.-3.: EOG en EEG (C4-AI2)

met oogknippering
in de laatste sekonde voor 51.
(Datum experiment: 6-8-1978.
Proefpersoon A. van Esch.
5erie I)

Roewel trials die oogknipperingen vertonen tussen 51 en 52, kort
voor 51, op 51 of op 52 normaliter uitgesloten worden van de
middelingsprocedure, zijn ze enkele malen meegemiddeld om de
invloed van oogknipperingen op de CNV, vooral op het gedeelte
waarover de baseline-manipulaties worden uitgevoerd, te bepalen.
De invloed van het bewegen van oogleden op de baseline-bepaling
is niet eerder onderzocht, althans publikaties hierover zijn niet
bekend.

De figuren 5.1.-4. tim 5.1.-7. geven de resultaten weer van
middeling over 10 trials, waarbij de stimulus als referentie dient.

Fig. 5. 1.-4. toont het resultaat van middeling over 10 trials.
In 7 van de 10 trials vonden oogknipperingen plaats in de laatste
sekonde voor 51, dus in het tijdsinterval waarover de in 4.2.1.
genoemde baseline-transformatie plaats vindt.
De CNV, afleiding C4-AI2, heeft een amplitude van maximaal 25 ~V

ten opzicht van de naar nul getransformeerde, baseline. Wanneer
er geen bewegingen met de oogleden hadden plaats gevonden, zou de
baseline circa 5 pV hoger liggen (zie fig. 5.1.-4.) en de amplitude
maximaal 20 ~V bedragen.
Ret gemiddelde EOG vertoont een amplitude van maximaal 40 pV ten
opzichte van de baseline.
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Wanneer bij 2 van de 10 trials waarover gemiddeld wordt
oogknipperingen in de laatste sekonde voor 81 optreden,
dan is het resultaat zoals is getekend in fig. 5.1.-5.
De invloed op de baseline-transformatie is kleiner dan ~n

het vorige voorbeeld maar toch nog duidelijk te zien.

Ter vergelijking geeft fig. 5.1.-6. het resultaat van
middeling over 10 trials zonder oogknipperingen. Duidelijk
is te zien dat het gemiddelde EOG kleiner blijft dan 10 pV.

Fig. 5.1.-7. toont het resultaat van middeling over 10 trials
waarvan er 2 oogknipperingen tussen 81 en 82 vertoonden.

Gekonkludeerd wordt dat niet aIleen trials met oogknipperingen
tussen 81 en 82 uitgesloten moeten worden van middeling, maar
ook de trials die bewegingen van oogleden vertonen in de laatste
sekonden voor 81, dus binnen het tijdsinterval waarover de
baseline bepaald wordt.
Aangezien een interstimulusinterval, afstand tussen 81 en 82,
van 4 s. gebruikt wordt, kan de konklusie ook anders geformuleerd
worden: sluit aIle trails uit die oogknipperingen vertonen in de
laatste 5 s. voor 82.
Aanbevolen wordt het EOG mee te middelen om achteraf te kunnen
kontroleren, aan de hand van het gemiddelde EOG, of inderdaad
geen trials meegemiddeld werden die oogbewegingen vertonen.
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- 50 jJV

r-~------ 6 s.-------~

o

mean-EGG

+ 50 jJV
51 5

Figuur 5.1.-4.: CNV en gemiddeld EGG als resultaat van
middeling over 10 trials, waarvan er 7
bewegingen van oogleden in de laatste
sekonde voor 51 vertoonden. De stippel
lijnen geven aan waar de baseline zou
liggen wanneer genoemde oogknipperingen
niet optreden.
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Figuur 5.1.-5.: Resultaten van middeling over 10 trials
waarvan er 2 in de laatste sekonde voor
81 oogknipperingen vertoonden.
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Figuur 5.1.-6.: CNVen gemiddeld EOG. Resultaten van
middeling over 10 trials zonder
oogknipperingen.
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Figuur 5.1.-7.: Resultaten van middeling over 10 trials
waarvan er 2 oogknipperingen tussen 51
en 52 vertoonden.
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5.2. Individuele resultaten----------------------
Elke proefpersoon wordt tijdens een experiment onderworpen aan
twee series van 52 trials. De op tape vastgelegde registraties
(4 EEG afleidingen en het vertikale EOG) behorend bij een serie
worden volgens de criteria genoemd in 4.2.1. zes keer ingelezen
bij computerverwerking. Dat betekent dat per "verwerkte proef
persoon" 12 files op disk staan.
Proefpersonen die vertikale oogbewegingen vertonen die op de
papierregistraties duidelijk te zien zijn (fig. 5.1.-1.) worden
niet verwerkt.

Van 19 proefpersonen die op eerder genoemde (4.2.1.) wijze
verwerkt zijn en waarbij trials met oogknipperingen in de laatste
5 s. voor 82 uitgesloten werden, zijn er 4 die links een hogere
aktiviteit vertonen dan rechts, in'die zin dat, in alle 12 files
van een proefpersoon, de late golf (zie fig. 5.2.-1.) van de
gemiddelde afleiding C3'-AI2 (voor afleidingen zie fig. 3.3.-1.,
blad 17) een hogere amplitude heeft dan de late golf van C4'-AI2
en dat de amplitude van de late golf van de CNV C3-A12 groter is
dan die van C4-AI2.

CNV

late golf

4 s.

Figuur 5.2.-1.: De CNV heeft twee onderscheiden golven,
de vroege en de late golf.

Negen proefpersonen vertonen rechts een hogere aktiviteit dan
links.
Bij de resterende zes hebben de verschillen tussen links en
rechts niet in aIle files hetzelfde teken of zijn deze verschillen
miniem.
Opgemerkt moet worden dat al deze proefpersonen tijdens het CNV
experiment met de rechtervoet hebben gereageerd.
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Ret gemiddelde EGG van deze 19 proefpersonen bleef kleiner
dan 10 pV en er wordt dus, indirekt, voldaan aan een van de
resultaten van eerdergenoemde onderzoeken naar de invloed van
oogartefaeten op EEG en CNV, namelijk dat vertikale oogbewegingen
en oogknipperingen een te verwaarlozen invloed hebben wanneer
het EGG kleiner blijft dan 20 pV.

Proefpersonen waarvan na de in 4.2.1. genoemde verwerking blijkt
dat het gemiddelde EGG groter is dan 10 ~V worden uitgesloten van
verdere bewerkingen.

Enkele proefpersonen hebben een gemiddeld EGG dat de vorm van een
CNV heeft. Uit nadere bestudering van de papierregistraties blijkt
(zie fig. 5.2.-2.) dat met de EGG elektrodes behalve het vertikale
EGG ook frontale EEG-aktiviteit werd gemeten. Deze
"overspraak" wordt veroorzaakt door het feit dat het vertikale
EGG wordt geregistreerd met behulp van twee elektrodes die ongeveer
2 em boven en onder het linkeroog zijn geplaatst en de bovenste EGG
elektrode zieh daardoor kort bij de frontale EEG-elektrode-plaats
F3 bevind t. -

I 1 s.

Figuur 5.2.-2.: EEG en EGG registratie. De EGG registratie
vertoont ook frontale EEG aktiviteit (datum
experiment: 14-6-1978, proefpersoon: M. Bakx,
serie: I).



- 48 -

Bij de proefpersonen die eerder genoemd werden, z~Jn de hellings
hoeken bepaald van rechten die, volgens de minimum-kwadraten
methode, het beste passen door de laatste sekonde en laatste
anderhalve sekonde voor 82 van CNV's die het resultaat zijn van
middeling, met de stimulus als referentie, over alle trials van
een serie met uitzondering van trials die oogknipperingen
vertoonden in de laatste 5 s. voor 82 en trials waarbij de
proefpersoon te vroeg of te laat reageerde.
Elke proefpersoon levert twee files die dergelijke CNV's bevatten
("stim-totaal"-files).
Wanneer alleen rekening gehouden wordt met hellingshoeken van
rechten die een correlatiecoefficient van 0,70 of groter vertonen
dan blijkt dat, bij in 4.2.1. genoemde baseline-bepaling, de late
golven van gemiddelde afleidingen met de grootste hellingshoeken
ook de grootste amplitudes, ten opzichte van de baseline, hebben.
De hellingshoek van een late golf bevat dus ten opzichte van de
amplitude geen extra informatie.

5.3. ~~~~!~~~~~_Y~~_~i~~~!ig&_£Y~E_EE£~fE~E~£~~g

De resultaten van de in 5.2. genoemde 19 proefpersonen werden
gemiddeld. Dat betekent dat tens lotte 6 typen files resulteren
(volgens de in 4.2.1. genoemde criteria).

Fig. 5.3.-1. op blad 49 laat het resultaat zien van middeling over
38 "stim-totaal"-files (2 per proefpersoon), waarin de gemiddelde
afleidingen staan die het resultaat zijn van middeling, met stimulus
als referentie, over alle trials van een serie met uitzondering van
de "foute" trials.

Uit fig. 5.3.-1. blijkt dat rechts een hogere aktiviteit resulteert
dan links, immers de amplitude van de gemiddelde afleiding C4-A12
is, tussen 81 en 82, groter dan de amplitude van de CNV C3-A12
en de amplitude van C4'-AI2 is groter dan die van C3'-AI2 (voor
afleidingen zie fig. 3.3.-1. op blad 17).
Ret bijbehorende gemiddelde EOG blijft duidelijk altijd kleiner
dan 6 pV, vooral tijdens de late-CNV-golf.

De resultaten van middeling over andere typen files zijn
overeenkomstig de reeds genoemde resultaten, zowel wat betreft
de CNV's als het EOG.

Fig. 5.3.-2. laat een vergelijking zien, voor de gemiddelde
afleiding C4-A12, tussen het resultaat van middeling over "stim
totaal"-, "stim-snel"- en "stim-traag"-files.
In een "stim-traag"-file, staan de resultaten van middeling over de
10 traagste trials in een serie, "foute" trials uitgezonderd,
waarbij de stimulus als referentie gekozen werd. Een "stim-snel"
file bevat de resultaten van middeling over de 10 snelste trials
("foute" trials uitgezonderd) van een serie met stimulus als
referentie.
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5.3.-1 Gemiddelde EEG afleidingen en het gemiddelde
EOG die resulteren uit middeling over 38 "stim
totaal"-files. Een "stim-totaal"-file bevat de
CNV's en het EOG die het resultaat zijn van
middeling, met stimulus als referentie, over
aIle trials van een serie met uitzondering van
de "foute" trials.
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Figuur 5.3.-2.: Vergelijking tussen resultaten van middeling
over "stim-totaal"-, "stim-traag"- en "stim
snel"-files.
Voor uiteenzetting van de begrippen "stim-traag"-,
"stim-snel"- en "stim-totaal"-files wordt verwezen
naar de tekst.

Twee sekonden na 51 vertonen de krommen in fig. 5.3.-2. pas
verschillen en weI zodanig dat het resultaat van middeling over
de "stim-snel"-files een grotere amplitude heeft dan de resultaten
van middeling over "stim-totaal"- en "stim-traag"-files.
De andere CNV's (C3-AI2, C4 1 -AI2, C3'-AI2, zie fig. 3.3.-1. op blad 17)
vertonen dezelfde eigenschap. Vergelijkingen tussen "reaktie-totaal"-,
"reaktie-traag"- en "reaktie-snel"-files vertonen ook dergelijke
resultaten.
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6. Diskussie van resultaten

Uit de resultaten van middeling over proefpersonen, waarvan
fig. 5.3.-1. er een laat zien, kan niet de konklusie getrokken
worden dat de late-CNV-golf met de voorbereiding op de uit te
voeren beweging (motorpreparatie) te maken heeft.
AIle proefpersonen moesten met de rechtervoet reageren terwijl
de gemiddelden afleidingen rechts, C4-A12 en C4'-AI2, een hogere
amplitude vertonen dan de gemiddelde afleidingen links (C3-A12
en C3'-A12). Contralateraal ten opzichte van de voet waarmee
gereageerd werd, wordt dus_niet de hoogste aktiviteit geregistreerd,
terwijl dat bij motorpotentialen weI het geval is.
C3' en C4' zijn elektrodeplaatsen boven de projektiegebieden van
respektievelijk rechter- en linkervoet. Uit het feit dat de
amplitudes van de gemiddelde afleidingen C4'-AI2 en C3'-AI2 groter
zijn dan de amplitudes van de CNV's C4-A12 respektievelijk C3-A12
mag niet gekonkludeerd worden dat de late golf iets met motorpreparatie
te maken heeft. Een gemiddelde afleiding Cz-AI2 vertoont een nog
grotere amplitude. Wordt uitgegaan van een model waarbij twee
CNV-bronnen aktief zijn, een in de rechter en een in de linker
hersenhelft, dan interfereren deze zodanig dat naar de mediaanlijn toe
(Fz-Cz-Pz; zie fig. 3.3.-1. op blad 17) de amplitude van de CNV
toeneemt. De elektrodeplaatsen C4' en C3' zijn, achteraf gezien,
niet erg funktioneel.
Uit fig. 5.3.-2. kan gekonkludeerd worden dat de amplitude van de
late-CNV-golf invers gerelateerd is met de reaktietijd: hoe sneller
een proefpersoon reageert des te groter is de amplitude van de late
golf.
Deze resultaten doen,in tegenstelling tot het bovengenoemde,vermoeden
dat de late-CNV-golf weI iets met motorpreparatie te maken heeft,
temeer daar blijkt dat de verschillen niet tijdens de vroege golf
van de CNV's optreden, een golf die in verband gebracht wordt met
informatieverwerking.

Worden de bovengenoemde resultaten vergeleken met de, in de inleiding
vermelde, resultaten van Rohrbaugh, Syndulko and Lindsley (1976) en
Syndulko and Lindsley (1977) dan treedt een groot verschil naar voren.
Laatstgenoemde auteurs vinden namelijk contralateraal ten opzichte van
de hand waarmee de proefpersonen moeten reageren de grootste amplitude
voor de late-CNV-golf. De reaktietijd-amplitude relatie door Syndulko
e.a. gevonden komt overeen met de in 5.3. genoemde resultaten.
Ret verschil tussen onze resultaten en de door Syndulko e.a.
gerapporteerde kan wellicht verklaard worden door het verschil in
experimentele set up:
In onze experimenten moet met de voet gereageerd worden, terwijl
Syndulko de proefpersonen met de hand laat reageren.
Daarnaast bevat SI bij Syndulko informatie over de gewenste respons,
linker- of rechterhand.
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De proefpersonen van Syndulko weten daardoor pas 4 s. voordat
ze moeten reageren (interstimulusinterval 4 s.) met welke hand
ze dat moe ten doen. Bij onze experimentele uitvoering daarentegen
weten de proefpersonen voordat ze aan het experiment beginnen dat
ze uitsluitend met de rechtervoet moeten reageren (zie ook hoofdstuk 7).

In 3.3. (CNV-experiment-registratie) is vermeld dat de tijdconstante
van zowel de EEG-kanalen als het EOG-kanaal op de Beckman-registratie
apparatuur is ingesteld op 30 s.
Hoe groter de tijdconstante is des te laeer ligt de afsnijfrequentie
van het hoogdoorlaatfilter en des te minder verliest het resultaat van
middeling over EEG-trials, de CNV (frequentie-inhoud: DC-40Hz), aan
informatie wat betreft bandbreedte.
Een grote tijdconstante heeft echter ook nadelen. Fig. 5.1.-1. op
blad 39 laat de invloed zien van een oogbeweging op het EEG. Die
invloed doet zich langer gelden naarmate de tijdconstante groter is.
EEG-trials die volgen na een oogbeweging hebben andere baseline
waarden dan trials die voorafgaan aan de oogbeweging. Is de oogbeweging
klein ten opzichte van de spontane aktiviteit en worden de trials
volgend op deze oogbeweging daardoor niet door de proefleider
uitgesloten van de middelingsprocedure, dan hebben deze trials bij
middeling een andere weegfaktor dan de trials die voorafgaan aan de
oogbeweging en beinvloeden het eindresultaat.
Nader onderzoek naar de invloed van de tijdconstante op de CNV wordt
dan ook aanbevolen. Zie ook hoofdstuk 7.



- 53 -

7. Aanbeveiingen voor verder onderzoek

De eerder weergegeven en besproken resuitaten hebben betrekking
op een CNV-experiment waarbij de proefpersonen uitsiuitend met
de rechtervoet moesten reageren.
Aanbevoien wordt de experimenteie set up in drie etappen te
wijzigen en wei zodanig dat tijdens de verschiiiende stadia de
proefpersonen:
a. uitsiuitend met de iinkervoet (2 series) reageren;
b. een serie met de rechter- en een serie met de iinkervoet (-hand)

reageren en
c. binnen de series met iinker- of rechtervoet (-hand) reageren,

afhankeiijk van de modaiiteit van SI.
Op deze wijze kan de invioed van preparatieduur, in het iaatste
gevai siechts vier sekonden, bepaald worden en tevens worden
getoetst of de resultaten van Syndulko e.a., genoemd in hoofdstuk
6, ook gelden bij motorische akties met voeten.

Tijdens de computer-verwerking van CNV-experiment-data (EEG- en EOG
signalen) kan de normalisatieprocedure, zoals reeds is uiteengezet
in 4.2. I., fouten introduceren wanneer de respons als referentiepunt
bij sornrnatie gekozen wordt en het verschil tussen grootste en kleinste
reaktietijd van de trials die meegemiddeld worden meer dan 100 ms.
bedraagt.
Door de ijkpuls, die op de EEG-trials gesuperponeerd wordt, een faktor
twee breder te maken (van 200 naar 400 ms.) kan deze grens naar 200 ms.
verschoven worden.
Aanbevolen wordt echter de volgende oplossing: Superponeer de
syrnmetrische ijkpuls tweemaal op elke trial, een keer tijdgebonden aan
de stimuli (dit wordt reeds gedaan) en een keer tijdgebonden aan de
respons. Normaliseer bij computerverwerking afhankelijk van het
gekozen referentiepunt bij sornrnatie met behulpvan de eerstgenoemde
ijkpulsen (stimulus) of met behulp van de respons gebonden ijkpulsen
(respons). Zie fig. 7.-1. en fig. 7.-2.

Ret in hoofdstuk 6 reeds aanbevolen onderzoek naar de invloed van
kleine oogbewegingen, via een grote tijdconstante, op de CNV kan
er als voigt uitzien: Transformeer, tijdens de computerverwerking,
na AD conversie van een trial de baseline van die trial, bepaald over
de iaatste sekonde voor SI, naar nul alvorens deze op te tellen bij
de som van reeds geconverteerde en getransformeerde trials en vergelijk
resuitaten van deze middelingstechniek met resultaten van middeling
volgens de in 4.2. I. vermelde methode, waarbij deze baseline-transformatie
veer sornrnatie niet plaats vindt. Op deze manier kan nagegaan worden of
oogbewegingen, die zo klein zijn dat ze door de proefleider niet
opgemerkt worden, via een grote tijdconstante een te verwaarlozen
invloed hebben op het eindresultaat, de CNV.
Met behulp van simulatietechnieken op een computer of door het uitvoeren
van speciale CNV-experimenten kan nagegaan worden of een andere tijd
constante dan 30 s. wellicht optimaler is. Bij die CNV-experimenten
moet dan de, op de registratie-apparatuur in te stellen, tijdconstante
als parameter gekozen worden en moeten de proefpersonen de ogen op
bepaalde tijdstippen bewegen.
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Figuur 7.-1.: Sornmatie, met stimulus als referentie, van drie

(schematisch weergegeven) trials waarop twee
ijkpulsen gesuperponeerd zijn, een tijdgebonden
aan de stimuli (x vast) en een tijdgebonden aan
de respons (y vast). De reaktietijden (RT •• ) zijn
trial afhankelijk. De stimulus gebonden ijkpulsen
kunnen na sommatie en middeling gebruikt worden
om te normaliseren (zie pijl).
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Figuur 7.-2.: Sommatie, met respons als referentiepunt,

van drie (schematisch weergegeven) trials
waarop twee ijkpulsen gesuperponeerd zijn,
een tijdgebonden aan de stimuli (x vast)
en een tijdgebonden aan de respons (y vast).
De reaktietijden (RT .. ) zijn trial afhankelijk.
De respons gebonden ijkpulsen kunnen na sommatie
en middeling gebruikt worden om te normaliseren
(zie pijl).
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Componentenlijst

- Op. amp: OA1: pA 741

- Timers: NE 555/NE556 (dual)
timers 1, 3 en 4 zijn als one shot geschakeld
timer 2 als missing puls detector

- Transistoren: BC 337; behalve T14: BC 159A.

- JK-flipflops: FFO t/m FF2: NS 7472/NS 7476 (dual).

- Nand-gates: NI en N2: NS 7404.

- Weerstanden:
RI, R3, RS, R8, R12, R14, R19, R23, R25, R31, R44: Ik2
R43: 2k7
RIO, R21, R41, RS1, R53: 10k
R6, R15, R32, R45: 12k
R47, R49: 22k -
RII, R22, R42, R46: 33k
R52: 39k
R4, R29, R30: 47k
R2, R7, R9, RI~R20, R24, R26, R27, R40: lOOk
R48, RSO: 10k + 22kl
R33: 3M3
R54, RS5: 4M7
R56: 5M6

- Condensatoren
CI, C3, C7, C9, CII: 10nF
C2, C8, C10: I~F
C13: 3,3~F ---
C12, CI 4: 3, 9J.lF
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A2. ~Q~_llLIQ:~~~E~!~E:~~~Eig~E~!i~

28 K core memory
RK 05 F dual disk (I vaste disk, I verwisselbaar)
DECTAPE - eenheid
PAPERTAPE - station
AR - II (AD/DA + scope control)
DR - IIC (parallel interface)
RT II V02C (operating system)
2 kanaals AD-convertor + software aanstuurbare anti
aliasing filters, aanstuurbaar onder T5L.
DSI

Talen:
Fortran IV
Macro II
TSL (time series language)
Sparta
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A3. ~~~~!~i!i~g~~_!~~~~~_g~:!~££!~~!_~~_~~~_llLIQ

In fig. A3.-I. op blad 63 zijn de aansluitingen weergegeven,
noodzakelijk bij computerverwerking van CNV-experiment-data
met een van de Fortran programma's ADMI6S, ADMI9S, ADMIB6 of
ADMIB9, tussen de achtkanaals-RP-recorder en de PDP 11/10
computer.

Ret kanaal op de recorder met de B- en D-pulsen wordt
aangesloten op kanaal 0 en op de externe triggeringang van
een 10-bits-AD-convertor (AR-II).
De kanalen met EEG-signalen en het kanaal met het EOG-signaal
moeten aangesloten zijn op de kanalen 1, 2, ..• maximaal 7 van
die AD-convertor.

De recorder wordt gestart en gestopt via een parallel interface
(DR-IIC) •
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A4. ~!~~!~!~_~!~£h~~!!~£h~_~~!!~£~l~~

A4.1. Gemiddelde en variantie

Ret gemiddelde en de variantie van een continue stochastische
variabele x worden gedefinieerd door respektievelijk:

}J" E LX] = S·"x p (x) dx (I)

2 2 S+U> 2
(f><- E[(x-J.l") ] = (x-p,,) p(x)dx (2)-...
waarin p(x) de kansdichtheidsfunktie is van x en E [x] de
mathematische verwachting van x (E • "expectation") .

px enGrx kunnen in het algemeen niet exakt berekend worden
omdat de kansdichtheidsfunktie normaliter niet bekend is.
Daarom worden schattingen gemaakt voor px en C1x die gebaseerd
zijn op een eindig aantal waargenomen waarden xi van de
stochastische variabele X.
Mogelijke schattingen zijn:

- l~ .
X = px = N~ Xl. ...............•.•..................... (3)

2 2 I" .- 2(Sa) = «(PC) = N'r (X~-X) (4)

me t i = I, 2, ......., N.
(-geeft aan dat een schatting bedoeld wordt)

Wanneer het criterium dat, bij het zoeken van schattingen voor
gemiddelde en variantie, gebruikt wordt luidt: de mathematische
verwachtingen van de schattingen voor px enCfx moeten gelijk
zijn aan het gemiddeldepx en de spreidingGix; dan is A4.(5)
een betere schatting voor de variantie:

(Sb)2 = N~l ~ (Xi-X)2 (5)

i=1,2, ,N.
Immers:

E l X1= E [ 1. L xiJ = 1.E [ :z. Xi] = 1. (Npx) = lJx
N l N \. N r

dat wil zeggen, de mathematische verwachting voor X is gelijk
aan )lx.

E [(Sa)2] = E [1. 2. (Xi-X) 2] =1. E [L.(Xi-X)2]
N \. N i.
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met:

- 24=. (Xi-px+px-X) =
~

- 2Z. (Xi-X)
~

= 4- (Xi-px)
2

~

~ (Xi-px)
2

~

L(Xi-px)
2

L

2 (X-px)~ (Xi-Yx) + ~ (X-px) 2 =

- 2 - 2
- 2N(X-px) + N(X-px) =

- 2
N(X-px)

E [(Xi-px) 2 ] = (Cfx) 2

E [ (X-px) 2 J = E[«-NI ~ Xi)-yx) 2J = .!.2E[(~ Xi-px)) 2J
~ N ~

Omdat de verschillende waarnemingen xi onafhankelijk zijn, is
de mathematische verwachting van alle kruistermprodukten nul en
geldt:

E[(X-px)2] = .!.2E[ (Z (Xi-px))2J = .!.2E [ ~ (Xi-px)2] =
N ~ N ~

Resultaat:

2J I [ 2 I 2J N-I nL 2E [(Sa) = N N(OX) -NN«(Jx) = Tl..ux)

De mathematische verwachting van (Sa)2 is niet gelijk aan (OX)2
(tenzij N "Cf.)).

Idem:

E [(Sb)2J = _I_C·N(ax)2_~(crx)2J = «(Jx)2
N-I N

Andere schattingen volgens hetzelfde criterium:

E [ XY]:::: ~ ~ Xi . Yi •...•..•••••..•••....•...•••.............• (6)
~

E[ X
2Jz ~ ~ (Xi) 2 ..••••••.•••.••......••.•..••.•......•.••• (7)

met i = I, 2, •..•. , N.
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A4.2. Lineaire correlatie

Een linaire relatie tussen twee stochastische variabelen X en Y
houdt in dat bij een gegeven waarde van X, stel Xi, een waarde
voor Y, zeg 1i, voorspeld kan worden volgens

Yi = A+BXi (8)
B kan opgevat worden als de helling van een rechte.
Normaliter zijn X en Y niet exakt lineair gecorreleerd, dat wil
zeggen de voorspelling 1i zal niet altijd gelijk zijn aan de
geregistreerde waarde Yi.

A en B bepalen volgens de minimum-kwadraten-methode betekent dat

V = E [(Yi-1i)2] minimaal moet zijn voor die waarden van A en B.
Hieraan wordt voldaan als c>V iJ V- = - = o.?>A oB

= -2E[Yi-BXi-Al =

~~ = -2E[(Yi-BXi-A)Xi] = 0 .. ECXi.Yi1-B.E[(Xi)2J-A]Jx = 0

Na enig rekenwerk en na substitutie van onder A4.1. vermelde
schattingen:

•••••••••• (9)
Z (Yi-Y)Xi
•
~ (Xi-X)

2,
2. (Xi-X)Yi, =

--=-----~

~(Xi-X)2
L

1.=1,2, .•••. ,N.

A = Y-BX (10)

De (lineaire) correlatiecoefficient, bij continue stochastische
variabelen gedefinieerd als

E C (X-px) (Y-}Jy)]

V 2 2J'E [(X-px) J .E[ (Y-Py)

transformeert voor diskrete stochastische variabelen in de volgende
schatting:

Rxy = ~~-:=(=X1.=·-=X::)::(Y:::i:;::-Y=)======:::;:::;

V~ (Xi-X) 2. ~ (Yi-Y) 2 '

••••••••••••••••••••••••••• ( 1I )

1. = I, 2, .•... , N.
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In het bijzondere geval dat de datapunten xi op equidistante
afstanden liggen met Xi = iAX ; i = 0,1,2, ..... , N geldt:

i i = N (~+ 1) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( 12a)
LmO

f,J

2 i 2 = N(N+I~ (2N+I) (12b)
i.,=O

- I ~. N
X = N+I tix t-o ~ = 2~X ••••••.•.•.•.••..•......•...••.... (12c)

Substitutie van A4.(12a) t/mA4.(12c) in A4.(9) tim A4.(II)
levert:

6 (2 ~ i. Yi - NZ. Yi)
B = AX.N(N+I) (N+2) (1;)

A
2(2N+I).z. Yi - 6:2: i.Yi

(N+ I) (N+2) •••.•.....•..•....•....•..• ( 14)

4 z:. i. Yi - 2N Z Yi
Rxy= -----------

\/N(N+I)(N+2)~ (Yi_y)2'

........................... (15)

(sommaties over i; i = 0,1,2, •..•. ,N)
Wanneer Yi de bemonsteringswaarden van een analoog signaal zijn
dat met een samplefrequentie fs AD geconverteerd werd dan
AX =A t = II f s •

A4.3. Kwadratische regressie

Het bepalen van de coefficienten van de "beste" tweede-graads
polynoom door N punten (Xi, Yi) van twee stochastische variabelen
X en Y, gebruik makend van de minimum-kwadraten-methode, vereen
voudigt sterk wanneer aangenomen wordt dat het aantal punten (N)
oneven is, dat de punten xi equidistant zijn (Xi = LAX) en dat
i de waarden -(N-I)/2, .•... ,0, ••... , +(N-I)/2 doorloopt:

Noem de te bepalen regressiekromme

ti = CO+CI.Xi+C2.(Xi)2

CO+C I . (L1X) +C2. (iLlX) 2 = 1:.. Ck.( iLlX) k •.••.....••...... (16)
1<.0

en bepaal de parameters Ck van deze kromme zodanig dat

V = E C(Yi-ti) 2] minimaal wordt.
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Een benadering voor V is

'iT = .!. L. (Yi-ti) 2
N •

Minimaliseren van G = N.'iT = ~ (Yi-ti) 2
=,

L [Yi- ZCk(iLlX)kJ 2;
L w.O

i = - (N- 1) /2 , ••••• , 0, ••••• , + (N- 1) /2
vereist als noodzakelijke voorwaarde dat:

Hergroeperen levert:

±.Ck Z. (iAX/+ j = 2: Yi~iAX) j
w..:a:O L ~

j=O,I,2

Doordat N oneven is en door de gekozen waarden van i levert
elke sonnnatie van oneven-ma chten van (iLlX) over i nul op.

De vergelijkingen die opgelost moeten worden zijn:
(alle sommaties over il)

CO + C2. L.. (i.t1X) 2 = ~ Yi

CI. L (iAX)2 =L. Yi. (i~)

CO. L(illX)2 + C2. L(i~)4 = 2. Yi.(iAX)2

uitwerken:

CO =
-.::-.2 ~.2 Y. _~.4 ~Y·
c::....1. • ..::.....1. .1. ':::'1. .'- 1.

•••••••••••••••••••••••••••• ( 17)

CI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ( 18)

•••••••••••••••••••••••••••• ( 19)



.2
~met

en

N(N2-l)
12

.4 = N(N
2
-1) (2N2-7)

~ 240
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i = (N-l)/2, .••.• , 0, .•.•. , + (N-I)/2; N oneven!

Wanneer Yi de bemonsteringswaarden zijn van een analoog signaal
dat bemonsterd werd met een sampleirequentie is dan geldt:

AX .= l1t = 1lis.
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