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SAMENVATTING

Al enige jaren wordt aan de subfaculteit Psychologie van de

Katholieke Hogeschool in Tilburg onderzoek verricht naar

hersenaktiviteiten van de mens. Tot nu toe wordt

voornamelijk gebruik gemaakt van de klassieke

middelingsmethode om event related potentials, ERP's, in het

geregistreerde EEG te detekteren. Deze methode heeft echter

het nadeel, dat eventueel optredende habituatie-effekten in

het EEG niet gedetekteerd kunnen worden.

Daardoor is de behoefte ontstaan om ERP's te detekteren op

single trial niveau. Woestenburg heeft in zijn proefschrift

[1983] twee methoden beschreven, het Statistische Wiener

Filter en de Orthogonale Polynomiale Trend Analyse-methode

(de OPTA-methode), waarmee habituatie-effekten in het ERP

zichtbaar gemaakt kunnen worden. De methode, waarbij gebruik

gemaakt wordt van het Statistische Wiener Filter, is geen

echte single trial methode. Hierbij wordt nog steeds een

gemiddelde over 5 trials bepaald. De OPTA-methode detekteert

het ERP weI op single trial niveau.

Bij de OPTA-methode wordt verondersteld, dat het

achtergrond-EEG in het geregistreerde EEG een stationair

karakter heeft. Met behulp van een benadering van dit

achtergrond-EEG, het zgn. fixatie-EEG, hebben we geprobeerd

deze aanname te verifieren. Daartoe zijn twee methoden

geimplementeerd. De eerste methode test op gelijkheid van

ensemble-gemiddelden en autocorrelatiefuncties op

verschillende tijdstippen. De test wordt uitgevoerd met

behulp van een variantie-analyse. De tweede methode test op

gelijkheid van de amplitude- en vermogensverdelingsfuncties.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zgn. "two sample
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Kolmogorov-Smirnov test". Bij beide methoden wordt getest op

stationariteit in de brede zin. Met de eerste methode kan

geen konkrete u~tspraak gedaan worden over de stationaire

eigenschappen van een signaal. Met de tweede methode blijkt

dat het fixatie-EEG niet stationair is. Ondanks dat er

slechts een benadering is getest, moeten toch de

stationariteitaanname van het achtergrond-EEG in twijfel

trekken.

De konsekwenties van een niet-stationair achtergrond-EEG op

de OPTA-methode is niet bekend. Toch is besloten om de

OPTA-methode te implementeren. Met behulp van enkele

signaalmodellen hebben we de bruikbaarheid van de

OPTA-methode onderzocht. Verder is nagegaan wat ~e invloed

is van het niet-stationair zijn van het achtergrond-EEG op

de resultaten van de analyse waarbij gebruik is gemaakt van

de OPTA-methode.

De bruikbaarheid van de OPTA-methode is sterk afhankelijk

van de signaal-ruisverhouding van de experimentele data. Bij

een signaal-ruisverhouding van 0 dB levert de OPTA-methode

geen duidelijk betere resultaten dan de middelingsmethode.

De schattingen gedaan met de OPTA-methode worden beter

naarmate de signaal-ruisverhouding toeneemt. Bij een

signaal-ruisverhouding van 10 dB voldoen deze schattingen

duidelijk beter dan het gemiddelde.
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SUMMARY

For several years research is done, at the Department of

Psychology of the Tilburg University, about the

brainactivity of humans. Until now mainly the classical

averaging method is used to detect event related potentials,

ERPs, in the electroencephalogram. The drawback of this

method is that habituation-effects in the EEG cannot be

detected. Therefore the need to detect ERPs on single trial

level has arisen.

In his thesis [1983] Woestenburg described two methods, the

Statistical Wiener Filter and the Orthogonal Polynomial

Trend Analysis (OPTA-method), with which it would be

possible to visualize the habituation-effect in the ERP. The

method, where the Statistical Wiener Filter is used, is not a

real single trial method. This method still takes an average

over 5 trials. With the OPTA-method it is possible to detect

the ERP at single trial level.

The OPTA-method assumes the background-EEG in the recorded

EEG to be stationary. By means of an approximation of this

background-EEG, the fixation-EEG, we have tried to verify

this assumption. Two methods have been implemented to do so.

The first method tests for equality of the ensemble-averages

and autocorrelationfunctions at different time-points. The

test of equality is done with an analysis of variance. The

second method tests for equality of the amplitude and of the

power distributionfunctions. This test is performed with the

so-called "two sample Kolmogorov-Smirnov test". Both methods

test for stationarity in the wide sense. With the first

method no concrete statement can be made on the stationary

properties of a signal. With the second method it was shown

that the fixation-EEG is not stationary. Although we tested
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an approximation, the assumption of stationarity of the

background-EEG can be doubtful.

The consequences of a possibly non-stationary background-EEG

on the OPTA-method are unknown. Yet it was decided to

implement the OPTA-method. We have made some signalmodels to

test the OPTA-method. We have also examined the influence of

non-stationary background-EEG on results of the analyses in

which the OPTA-method is used.

The results of the OPTA-method are strongly depended on the

signal to noise ratio of the experimental data. With a

signal to noise ratio of 0 dB the OPTA-method shows no

better results than the averaging method. The estimates made

with the OPTA-method become better when the signal to noise

ratio increases. When the signal to noise ratio is 10 dB,

these estimates are clearly better than the average.
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1. INLEIDING

1.1 De geschiedenis van het E.E.G.

Reeds in 1875 was de Engelse natuurkundige Caton in staat om

elektrische hersenaktiviteiten waar te nemen. Hij voerde

intracraniale proeven uit op zijn proefdieren

(konijnen,apen). Ondanks gebrekkige apparatuur slaagde hij

erin om twee, naar later bleek, belangrijke fenomenen in

deze elektrische hersenaktiviteit te constateren Als eerste

stelde hij vast dat er een continue elektrische aktiviteit

in zijn waarnemingen aanwezig was. Dit noemt men het

achtergrond-EEG. Echter zijn meest verbazingwekkende

constatering was, dat hij een verandering in de elektrische

aktiviteit in het sensore hersengebied waarnam, wanneer er

een sensore stimulus werd aangeboden.

Het duurde echter nog ruim vijftig jaren voordat de eerste

elektrische hersenaktiviteiten bij de mens werden

geregistreerd. Pas in 1929 publiceerde de Duitse

neuropsychiater Hans Berger een rapport, waarin hij de

eerste registraties van menselijke hersenaktiviteit

beschreef. De metingen aan het menselijke brein voerde hij

perifeer uit, d.w.z. hij registreerde de hersenaktiviteit

vanaf de buitenkant van de schedel. Echter aan deze

registraties, waarmee hij reeds in 1924 was begonnen, werd

weinig geloof gehecht. Pas nadat Adrian en Mattheus in 1934

de observaties van Berger bevestigden werden zijn resultaten

alsnog in een beter daglicht gesteld. Hans Berger, die aan

de universiteit van Jena verbonden was, gaf een naam aan de

registraties van de elektrische hersenaktiviteiten. Hij

noemde de registraties het electroencephalogram ofweI het
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EEG, in navolging van de registraties van de elektrische

hartaktiviteiten (het electrocardiogram, ECG).

Het was ook Berger die voor het eerst in het EEG ritmische

golfvormige patronen herkende. Bij een ontspannen volwassen

persoon merkte hij op dat er een golfvormig patroon optrad

met een frequentie van ongeveer 10 Hz. Dit golfpatroon bleek

het beste zichtbaar wanneer de proefpersoon zijn ogen

gesloten hield. Hij noemde dit patroon het "alfa"-ritme.

Onder deze naam is dit verschijnsel nog steeds bekend.

Verder stelde Berger vast dat wanneer een proefpersoon wordt

geaktiveerd, bijv. door het uitvoeren van een opdracht, dat

dan het "alfa"-ritme verdwijnt. Er ontstaat dan een ander

onregelmatig patroon met een kleinere amplitude en met

frequenties boven de 14 Hz. Dit patroon werd door Berger het

"beta"-ritme genoemd. Nadien zijn er nog andere ritmen in

het EEG waargenomen. In tabel 1.1 zijn de belangrijkste

ritmen en hun bijbehorende frequentiegebieden uit het

normale EEG weergegeven.

FREQUENTIEGEBIED: RITME: TREEDT OP BIJ/IN:

0.5- 3 Hz delta zuigelingen

diepe slaap

coma

4 - 7 Hz theta jonge kinderen ( tot 12 jaar)
de temporale gebieden tot en
met de volwassenheid

lichte slaap, dromerige

toestand

8 -13 Hz alfa volwassenen, oudere kinderen .'

de parietale, occipitale

(soms temporale) gebieden,
,

als de ogen gesloten zijn

14 -30 Hz beta voorste schedelhelft

aktieve toestand, opwinding

Tabel 1.1 Belangrijkste frequentiegebieden van een

normaal EEG (Overgenomen en vertaald uit

Stevens, 1974).
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Wanneer aan een proefpersoon een stimulus wordt aangeboden

dan zullen de hersenen hierop reageren. Deze elektrische

aktiviteit van de hersenen noemt men weI de evoked potential

(de EP) of evoked response.

Ruim 85 jaar nadat door Caton de eerste evoked potentials

bij zoogdieren werden geregistreerd, werd de systematische

analyse van dit fenomeen bij de mens mogelijk. Deze toch weI

aanzienlijke vertraging werd veroorzaakt door twee faktoren.

Ais eerste het feit dat Caton bij zijn zoogdieren

intracraniale onderzoekingen had verricht. Dit is natuurlijk

bij de mens niet mogelijk. Zoals al eerder is gememoreerd,

was het Berger die het als eerste gelukte om vanaf de

buitenkant van de schedel de elektrische hersenaktiviteiten

vast te leggen. Hij had hiervoor de hulp nodig van de

pas ontwikkelde elektronische versterkers, daar het door

hem gemeten signaal ongeveer een faktor duizend kleiner was

dan de signal en die door Caton intern werden gemeten, resp.

microvolts en millivolts. Het achtergrond-EEG echter

overheerst in grote mate de opgewekte aktiviteit (evoked

potentials), waardoor deze aktiviteit in het geregistreerde

EEG niet direkt zichtbaar is. In 1951 beschreef Dawson een

techniek, waarmee de evoked responses van de hersenen t.g.v.

sensore stimuli boven het achtergrond-EEG uitgetild kunnen

worden. Met de opkomst van de computertechnologie werd deze

middelingstechniek een steeds weer gevraagd hulpmiddel om

evoked responses zichtbaar te maken.

1.2 Event related potentials

Chang (1959) definieerde deze opgewekte responsies, ook weI

evoked potentials genoemd, als voIgt:

"Met een evoked potential wordt bedoeld de
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detecteerbare elektrische verandering van elk deel

van de hersenen in responsie op een opzettelijke,

aangeboden stimulatie aan een perifeer zintuig, aan

een sensore zenuw of aan elke verwante struktuur

van het zintuig systeem." [Woestenburg,19831

Deze elektrische verandering heeft een begrensde,

tijdrelatie met de aanvang van de stimulus. Daarom wordt

deze verandering ook weI de event related potential (ERP)

genoemd. Een event related potential is gekoppeld aan een

gebeurtenis. Deze gebeurtenis kan een stimulus zijn, maar

ook een taak die een persoon moet uitvoeren. Deze ERP heeft

een duidelijk patroon, dat min of meer voorspelbaar is,

wanneer de condities gelijk blijven.

Op het ogenblik kunnen we vier hoofdtypen van de ERP

onderscheiden [Vaughan, 19741:

1. de sensorische evoked potentials

2. de motorpotentialen

3. de geassocieerde cortexpotentialen

4. de langzame potentiaalverschuivingen.

De 8ensorische evoked potentials treden op, wanneer een van

de zintuigen wordt geprikkeld. Er is dan in het EEG een

signaal komponent te vinden, welke sterk gekoppeld is met

de stimulus. Aangezien de looptijden in de hersenen konstant

zijn, zijn deze evoked potentials relatief goed

gesynchroniseerd met hun stimuli.

Met motorpotentialen worden die

potentiaalveranderingen in het EEG bedoeld, die iets te

maken hebben met de voorbereiding op het uitvoeren van een

vrijwillige beweging. De aktiviteit, voorafgaand aan de

beweging, is negatief van teken en wordt ook weI

"bereitschaftspotentiaal" (BP) genoemd. Ook de

motorpotentialen zijn sterk tijdgebonden aan de

bewegingsreferentie, dat is het moment waarop de

proefpersoon de motorische responsie uitvoert. Zowel de
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sensorische evoked potentials als de motorpotentialen hebben

hun intracraniale bronnen gelokaliseerd in de gebieden in en

bij de primaire en secundaire sensorische en motorische

corticale gebieden.

In tegenstelling tot de sensorische evoked potentials en de

motorpotentialen worden geassocieerde cortexpotentialen

aIleen zichtbaar als de stimuli van voldoende belang voor de

proefpersoon zijn. Dit kunnen stimuli zijn, die of van

belang zijn voor een bepaalde gedragstaak of die onverwacht

geschieden. Deze potentialen blijken nu ook meer variabel in

hun tijdrelatie met de voorafgaande stimulus te zijn dan de

sensorische EP's. Deze geassocieerde cortexpotentialen

vinden voornamelijk hun oorsprong in de parietotemporale

cortex.

De langzame potentiaalverschuivingen in het EEG werden min

of meer toevallig ontdekt door Walter in 1964. Deze

verschuivingen in het EEG blijken op te treden tussen twee

gekoppelde stimuli, als de proefpersoon op de tweede

stimulus een reaktie moet geven, terwijl de eerste stimulus

als waarschuwing dient. Walter noemde deze negatieve

verandering de "Conti.ngent Negative Variation" (CNV) omdat

hij dacht dat deze verandering contingent was op de

presentatie van de tweede stimulus. In 1974 toonde Loveless

aan dat de CNV feitelijk uit twee komponenten bestond, die

zich onafhankelijk van elkaar gedragen. In de

potentiaalverschuiving tussen de beide stimuli zijn namelijk

een vroege en een late golf te onderscheiden: de vroege

komponent van de CNV heeft een omgekeerde U-vorm met een

piek ca. 750 ms. na de eerste stimulus. De late golf

ontwikkelt zich gradueel en is maximaal aan het einde van

het interstimulusinterval (lSI). Het interstimulusinterval

is het interval tussen de twee aangeboden stimuli. In figuur

1.1 is een voorbeeld van de CNV gegeven. Evenals de
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motorpotentialen en de evoked potentials is de CNV een

elektrisch zwak reproduceerbaar fenomeen.

51

I- 4 ••
52

'I

Figuur 1.1. Een voorbeeld van de CNV. We kunnen

duidelijk de vroege en late golf

onderscbeiden. Direkt na 51 en 52 treden

ook evoked potentials op.

(Overgenomen uit Mehlkop, 1978.)

Niet overal op de hersenschors zijn de ERP's dUidelijk te

meten. Dit komt omdat verschillende psychologische funkties

zijn verdeeld over bepaalde gebieden in de hersenschors. Een

globaal overzicht van de hersenen wordt gegeven in figuur

1.2.

Figuur 1.2. Globaal hersenoverzicbt.

(Overgenomen uit Lindsley & Wicke, 1974).

Mede hierdoor is de elektrode-plaatsing tijdens de
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EEG-registratie van belang. In 1947 werd dan ook tijdens het

First International Congress in Londen het besluit genomen

• om deze elektrode-plaatsing bij het EEG-onderzoek te

standaardiseren. Hierdoor werd het mogelijk om registraties

uit verschillende laboratoria met elkaar te vergelijken. Een

goede kommunikatie over de resultaten behoort nu dus tot de

mogelijkheden. Het gebruikte standaardsysteem is het "10-20

systeem", zie figuur 1.3.

Figuur 1.3. Elektrodenverdeling op de menselijke

schedel vol gens het 10-20 systeem.

(Overgenomen uit Jaspers, 1958).

1.3 Habituatie

Wanneer aan een organisme een stimulus wordt aangeboden, dan

zal het daarop reageren. Wanneer deze stimulus herhaald

wordt aangeboden, dan zullen in sommige gevallen de reakties

daarop afnemen. Het proces van de responsievermindering ten
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gevolge van herhaalde stimulus- aanbiedingen noemt men

habituatie. Babituatie is niet hetzelfde als adaptatie of

vermoeidheid. Een gehabitueerde responsie kan namelijk weer

hersteld worden door de aanbieding van een nieuwe stimulus.

We noemen dit proces dishabituatie.

Babituatie is een fundamenteel psychologisch fenomeen

[Verbaten,1981]. Bet verdwijnen van een responsie stelt een

organisme in staat te reageren op andere stimuli. Op deze

manier draagt habituatie dan bij tot gedragsflexibiliteit en

tot een soort ekonomisch beleid van de aktiviteiten van het

organisme. De afwezigheid van habituatie - of een erg

langzame habituatie - kan dus een indikatie zijn van een

pathologische konditie in het organisme. Betzelfde geldt

voor het dishabituatie-proces.

Ook bij ERP's komt habituatie voor. Tot nu toe

onderzoekt men de ERP-habituatie door het steeds herhalen

van een habituatie-serie. De interval len tussen deze series

z1Jn zo lang gekozen$ dat er inmiddels een dishabituatie

heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt dan een middeling

uitgevoerd over de overeenkomstige stimuluspresentaties

binnen de habituatie-series. Bij deze methode, ook weI de

korte termijnhabituatie genoemd, bestaat de kans dat een

eventueel aanwezige lange termijnhabituatie de resultaten

nadelig zal beinvloeden.
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2. DE OPDRACHT

Al ettelijke jaren doet men bij de subfaculteit Psychologie

van de Katholieke Hogeschool in Tilburg, in het byzonder bij

de vakgroep Fysiologie en Fysiologische Psychologie,

onderzoek naar EEG-signalen, die gekoppeld zijn aan bepaalde

gebeurtenissen ("events"), zoals het indrukken van een knop

of het presenteren van een geluid. Deze

gebeurtenis-gekoppelde signalen, ook weI "event-related

potentials" of ERP's genoemd, zijn echter klein t.o.v. de

"spontane" EEG-aktiviteit. Deze spontane EEG-aktiviteit

noemt men ook weI het achtergrond-EEG.

Als we nu de ERP opvatten als een signaal' en het

achtergrond-EEG als de toegevoegde ruis, dan kunnen we

m.b.v. een middelingstechniek over een aantal metingen,

"trials", de signaal-ruisverhouding verbeteren. Deze

middelingstechniek wordt dan ook veelvuldig toegepast. Er

kleven echter twee nadelen aan deze middelingstechniek en

dat zijn:

1. Een ERP kan nu nooit aan een unieke, slechts

eenmaal optredende, gedragsmaat worden gekoppeld.

2. Systematische veranderingen in de ERP-maten over

de tijd gaan verloren, zoals bijvoorbeeld

habituatie-effekten.

Vanwege deze twee nadelen is het noodzaak geworden om ERP's

op single trialbasis te analyseren. AIleen op deze manier

kan men zich dan een duidelijk beeld vormen van bijv. de

habituatie-effekten in de ERP. Deze single-trial-analyse

vormt nu het hoofdbestanddeel van de afstudeeropdracht.

Woestenburg heeft in zijn proefschrift (1983) twee methoden

beschreven om ERP's te analyseren, zodat eventuele
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habituatie-effekten gevonden kunnen worden. Deze twee

methoden zijn:

1. Het Statistische Wiener Filter en

2. De OPTA-methode: Orthogonal Polynomial Trend

Analysis.

De eerste methode bepaalt nog steeds een gemiddelde over 5 a

6 trials en is daarom geen echte single-trial-analyse. De

opdracht bestaat uit de analyse van de OPTA-methode. Als

hoofdpunt zullen de daarbij gedane aannamen geverifieerd

dienen te worden. Vooral aan de stationariteitaanname van

het achtergrond-EEG zal byzondere aandacht moeten worden

geschonken. Bij een eventuele bruikbaarheid van de methode,

zal deze ontwikkeld en getest moeten worden, met behulp van

gesynthetiseerde signalen.

De in het kader van dit project te ontwikkelen programmatuur

moet opgenomen worden in de reeds ontwikkelde pakketten en

aansluiten bij de binnen de S.P.W. (subfaculteit

psychologische wetenschappen) gangbare programmatuur

conceptie.
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3. STATIONARITEIT VAN HET ACHTERGROND-E.E.G.

We gaan ervan uit, dat we het gemeten ruwe EEG kunnen

splitsen in een signaalkomponent, de ERP, en een

ruiskomponent, het achtergrond-EEG. Bij de middelingsmethode

veronderstelt men dat de signaalkomponent invariant is, dat

wil zeggen is voor aIle trials hetzelfde. Onder een trial

verstaan we de data welke tijdens een tijdinterval worden

geregistreerd. Als we met habituatie-effekten te maken

hebben dan is de signaalkomponent niet invariant. In

algemene vorm ziet dat er als voIgt uit:

s.(t) + n.(t)
1 1

x.(t)= gemeten signaal i e trial
1

S.(t)= signaalkomponent van i e trial
1

n.(t)= ruiskomponent van i e trial
1

Een aanname die bij de OPTA-methode gemaakt wordt, is dat

het achtergrond-EEG een stationair karakter heeft. Deze

stationariteitaanname wordt overigens bij vrijwel aIle

verwerkingsmethoden gemaakt. Voordat we de OPTA-methode gaan

analyseren, zullen we deze stationariteitaanname aan een

nader onderzoek gaan onderwerpen.

In veel literatuur over EEG-metingen wordt verondersteld dat

het achtergrond-EEG een stationair karakter over 1 seconde

vertoont [Kawabata, 1973].Woestenburg heeft in zijn

proefschrift deze aanname, zonder enige verificatie

overgenomen en uitgebreid tot een groter tijdinterval. Een

bewijs voor de aanname is niet in de literatuur

teruggevonden. Daarom zal in dit hoofdstuk worden onderzocht

of er inderdaad aan de stationariteitsvoorwaarde is voldaan.

Daarvoor hebben we twee rnethoden gebruikt, die worden

besproken in de paragrafen 3.1 en 3.2.
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3.1 Definities stationariteit

In de statistiek tracht men uit waarnemingen van een

stochastische variabele x, gegevens omtrent de

waarschijnlijkheidsverdeling p(x,t) te krijgen. Men kan met

behulp van deze waarnemingen schattingen maken van

belangrijke parameters, zoals het gemiddelde i en de

variantie a.

Stel we hebben een stochastisch proces ~(t). Hiervan willen

we de verwachting op een zeker tijdstip t bepalen. Om deze

verwachting te kunnen bepalen, moeten we dan de beschikking

hebben over een ensemble-realisatie op dat tijdstip t:

x t (t),x2 (t), ... ,xi(t), .. xk(t) • Het ensemble-gemiddelde

1~

x(t)= kL~(t) is dan een schatting voor de verwachting

E {x(t)} .

Vele stochastische processen hebben een stationair karakter.

Eykhoff [1976] geeft de volgende definitie voor stationaire

stochastische processen:

"Een stochastisch proces !,.(t) is stationair, indien

voor aIle kansdichtheidsfunkties p(x,t), welke ~(t)

bepalen geldt, dat voor iedere i en T en ieder

N-tal t 1 ,t2 , •• ,t i , •. t N voldaan is aan:

P(x1,t1+T;x2,t2+T; ..• ;xN,tN+T) =

= P(x1,t1;x2,t2;···;xN,tN)·"

Dit betekent dat een stationair proces invariant is voor een

verschuiving van de tijdas, d.w.z. dat de statistische

eigenschappen van x(t) niet in de tijd veranderen.
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Om hieraan te voldoen is het noodzakelijk dat ieder moment

op aIle tijdstippen t hetzelfde is en verder dat elk

joint moment op ieder willekeurig tijdstip t slechts

afhankelijk is van de verschuivingstijd T. Als aan deze

voorwaarden voldaan is, dan spreken we van een sterk

stationair proces (m.a.w. het proces is stationair in de

strikte zin.)

Om deze voorwaarden voor aIle mowenten na te gaan, is een

onmogelijke zaak. Daarom gebruikt men meestal in de praktijk

een ietwat afgezwakte definitie voor de stationariteit, we

spreken dan van stationariteit in de brede zin. Een

stochastisch proces is stationair in de brede zin als geldt

[Bendat & Piersol, 1971; Cohen & Sances Jr., 1977]:

t
j

, en

aIle t.,t., en T.
1 J

x(t) = ,u(t)=

Rx(t,T) =

1. x(t.) = x(t.), voor aIle t. en
1 J 1

2. R (t., t. +7.) = R (t., t .+T) voor
x 1 1 X J J

Hierin geldt voor het eerste moment

~ ~ xk(t) en voor ?et jointmoment

1
N I X k ( t ) X k (t+ T ), met 1 ~ k ~ N.

k

In figuur 3.1 wordt dit weergegeven.

Stationariteit in de brede zin vloeit voort uit het feit,

dat van een normaal verdeeld signaal de statitische

eigenschappen volledig beschreven worden door het eerste

moment en het joint moment (tweede moment).
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Figuur 3.1 Stochastisch proces x(t)
(Overgenomen uit Bendat & Piersol, 1971)

3.2 Eerste methode stationariteitstest: F-test

3.2.1 Korte beschrijving van de methode

Stel we hebben een stochastisch proces ~(t). Hiervan willen

we bepalen of het een stationair karakter bezit. We vinden

het voldoende als we kunnen aantonen dat dit proces

stationaire eigenschappen in de brede zin bezit. We hoeven

dus slechts na te gaan of:

1. de ensemblegemiddelden op de verschillende

tijdstippen niet signifikant van elkaar

verschillen, en of
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2. de autokorrelatie funkties op de verschillende

tijdstippen niet signifikant van elkaar

verschillen.

Het al dan niet signifikant verschillend zijn van de

gemiddelden kan men bepalen met behulp van een

variantie-analyse. Deze variantie-analyse wordt in de

volgende paragraaf nader beschreven.

Funkties vergelijken is echter veel gekompliceerder.

Hiervoor is geen statistische toets bekend. We kunnen dit

probleem op lossen door in plaats van de volledige

autokorrelatiefunktie, de autokorrelaties voor enkele

verschuivingstijden T te nemen. Hiervoor kan dan op de

zelfde manier als voor de gemiddelden een variantie-analyse

uitgevoerd worden.

3.2.2 De variantie-analyse

Wanneer men de beschikking heeft over een k-tal series met

ieder N waarnemingen (zie figuur 3.2), dan kan men de N

ensemblegemiddelden met elkaar vergelijken. Met behulp van

de variantie-analyse kan men toetsen op de nulhypothese

(3.2)

Deze analyse bepaalt in feite de verhouding tussen twee

varianties. De eerste variantie wordt bepaald door de

variantie tussen de N ensemblegemiddelden, de tweede

variantie is de som van de varianties op elk tijdstip. In
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Figuur 3.2 De k series met ieder N waarnemingen

formulevorm ziet dit er dan als voIgt uit:

(3.3a)

(3.3b)

(3.3c)

(3.3d)
__1__ -,,-
(N-l) J~

i

1\2
q =

b

1
I~fl·= k x.

J i 1j

1 ~
p, = N L fl·

j J

1 ~

1\2 2 ----- L.J - )2a = St = (N-l) ( flj - flt j

Hierin is x ..= de je waarneming van de i e serie, met
1J

1 ~ i ~ k en 1 ~ j ~ N

Met behulp van de vergeIijkingen 3.3c en 3.3d bepalen we dan

de F-waarde:
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(3.4)

Uit een vergelijking van deze berekende F-waarde met de

waarde uit een F-tabel [b.v. Pearson & Hartley, 1954] blijkt

of deze weI of niet signifikant is. Ais nu de berekende

F-waarde signifikant is, m.a.w. groter is dan de

overeenkomstige waarde uit de F-tabel, dan zal men de

nulhypothese Ho (3.1) moeten verwerpen. De verschillen

tussen de gemeten waarden op de verschillende tijdstippen

zijn dan groter dan kan worden verklaard als gevolg van de

toevallige fouten binnen de tijdstippen.

Om de juiste waarde in de F-tabel terug te kunnen vinden

moeten we het aantal vrijheidsgraden weten, waaruit de

gebruikte varianties zijn berekend. Deze zijn:

v =
1

v =
2

N-1

N(k-1)
(3.5a)

(3.5b)

3.3 Tweede methode stationariteitstest: KS-test

3.3.1 Korte beschrijving van de methode

Deze methode werd beschreven door McEwen [1975].

Er wordt gebruik gemaakt van de Kolmogorov-Smirnov test, die

in de volgende paragraaf nader wordt omschreven.
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Volgens Papoulis [1965] is een stochastisch proces X(t)

volledig vastgelegd, als zijn n-de orde verdelingsfunktie:

F(x1,X2,···,xn;t1,t2,···,tn)=

P{X(t1)~x1'···,X(tn)~xn} (3.6)

bekend is voor iedere n en elke set sampletijden

t 1 ' ... , t .
n

Stel we hebben een bandbegrensd signaal [x1 ,x1 ,···, x 1T ]

over het tijdsinterval [O,2T] tot onze beschikking. Of schoon

een eksakte vaststelling van stationariteit in de brede zin

van x(t) in het gegeven interval niet mogelijk is, kunnen we

waardevolle scpattingen van deze statistische eigenschappen

verkrijgen door het gebruik van sommige

hypothese-test-procedures [McEwen, 1975].

Of we de set [x" .•. ,xLT ] kunnen beschouwen als een set

samples afkomstig uit een, in de brede zin, stationaire

funktie, kunnen we vaststellen door de verdelingsfunkties

van de amplituden en de vermogensspectra (of equivalent de

autokorrelatiefunkties) van de subsets [xl' .. · ,xT ] en

[XT~1, ... ,xlT] met elkaar te vergelijken. Voor het

vergelijken van deze verdelingsfunkties maken we gebruik van

de Kolmogorov-Smirnov test. am deze test te kunnen uitvoeren

dienen we voor beide subsets zowel de cumulatieve amplitude

als de cumulatieve vermogensverdelingfunkties te bepalen.

Als de verdelingsfunkties van de beide subsets niet

signifikant van elkaar verschillen, dan mogen we het

oorspronkelijke signaal [x 1 , ... ,x 2T] beschouwen als een

ensemble-element van een stochastisch proces, welk, in de

brede zin, stationair is over het interval [O,2T].

am de cumulatieve verdelingsfunkties van het signaal
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[~, ••• ,XT ], resp. [xT+1' ..• ,x 1T ], te bepalen, verdelen we de

amplitude- cq. de vermogensas in verschillende klassen.

Voor de klassebreedte b kiezen we meestal een afgeronde

waarde, welke ongeveer gelijk is aan [Bosch et al.,1980]:

b =
x -x.max ml.n

Nk ' met Nk = V (aantal waarnemingen).

We bepalen nu met behulp van deze klassen de histogrammen

van de subsets. Stel nu dat iedere klasse i n. samples bevat
l.

en dat n = max(n.). Dan moeten we ervoor zorgen dat geldt:max i l.

n. 12
Iil. < D V T (3 . 7 )max

waarin D het signifikantie-niveau voorstelt, zie

par.3.3.2.

Normaliter is de x-variabele in de Kolmogorov-Smirnov test

continuo Door ervoor te zorgen dat aan bovengenoemde

voorwaarde is voldaan kunnen we nu de x-variabele in de K-S

test in diskrete stappen laten verlopen en weI van.

klassegrens tot klassegrens.

3.3.2 De Kolmogorov-Smirnov test

De Kolmogorov-Smirnov test (KS test) is een test gebaseerd

op de empirische verdelingsfunktie(s). We onderscheiden twee

soorten KS tests:

1. de goodness of fit test, en de

2. two sample test.

De eerste soort zullen we hier niet bespreken, daar deze een
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empirisch bepaalde funktie vergelijkt met een theoretische.

Bij de tweede methode vergelijkt men twee empirisch bepaalde

verdelingsfunkties met elkaar. Deze is dus geschikt om de

verdelingsfunkties van de beide subsets, zoals beschreven in

de vorige paragraaf, met elkaar te vergelijken.

Stel we hebben de volgende signaalreeks gemeten,

Xl' Xl'···' Xn · We willen nu de cumulatieve

verdelingsfunktie U(x)= P(Xj ~ x) met onze meetgegevens

benaderen:

F (x)=
n

1~

nLu(x-x.), met u(x)=] 01
j J I

x > 0

x < o.
(3.8)

Stel voorts dat we de beschikking hebben over een tweede

signaalreeks Yl' Y!, ... ,~. We

willen nu de nulhypothese H : U(x)=V(x) testen, waarin

V(x)= P(~ ~ x). De bijbehorende empirische

verdelingsfunkties zijn resp. Fn(x) en Gm(x). Hierop wordt

nu de volgende statistische bewerking uitgevoerd:

(3.9)

De nul hypothese wordt aangenomen, indien D2 voldoende klein

is. In figuur 3.3 is een voorbeeld gegeven hoe twee

empirisch bepaalde cumulatieve verdelingsfunkties met elkaar

vergeleken worden.
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1.11
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1.11

F1guur 3.3 Illustrat1e b1j de KS-test

De aangegeven afstand d is de max1male afstand tussen

de twee emp1r1sche verdel1ngsfunkt1es F (x) en G (x). Als
n m

deze d groter is dan de getabelleerde D vermen1gvuld1gd met

de wortel u1t (m+n)/mn dan moeten we de aulhypothese H
o

verwerpen.

3.4 Het testen van beide methoden

Voordat we de beide metboden kunnen gaan toepassen moeten we

ze eerst op bun korrektbeid testen. Daarvoor is bet

noodzakelijk om beide methoden toe te passen op signalen

waarvan bekend is of ze stationair of niet-stationair zijn.

3.4.1 De gebruikte testsignalen

Het is bekend dat witte ruis stationair is. Witte ruis is

aangemaakt m.b.v een, op de VAX aanwezige, randomgenerator

en een beschikbare subroutine Gaus. Deze randomgenerator

heeft een herhalingsfrequentie van 2 tot de macht 32, en

genereert getallen tussen 0 en 1. De subroutine Gaus neemt

hiervan 12 opeenvolgende getallen, telt deze bij elkaar op

en trekt er vervolgens 6 vanaf. Hierdoor ligt het gemiddelde

rond nul. Op deze manier voIgt de gevonden gesynthetiseerde
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ruis ongeveer een normale verdeling.

Om de zo gevormde data overeen te laten stemmen met de

beschikbare meetgegevens hebben we de amplitude van de

gesynthetiseerde ruis vermenigvuldigd met een faktor, zodat

deze van dezelfde ordegrootte is als de amplitude van de

gemeten EEG-data. Om dezelfde reden hebben ook 84 trials

aangemaakt die ieder 6 kanalen bevatten en waarvan de data

"gesampled" is met een frequentie van 100 Hz. De tijdsduur

van een trial is 5.8 sekonden. Deze is gelijk gemaakt aan de

tijdsduur minus de ykpulsduur van de beschikbare data,

fixatietrials genoemd (zie paragraaf 3.5).Dit is gedaan met

het oog op de vergelijkbaarheid van de gesynthetiseerde ruis

met de fixatietrials voor de eerste methode.

De registraties van de fixatietrials zijn opgenomen met

behulp van een filter. Dit praktische filter heeft een

tijdkonstante van 30 sekonden en een afsnijfrequentie aan de

bovenzijde van 30 Hz. Daarom hebben we voor de

vergelijkbaarheid ook gebruik gemaakt van gesynthetiseerde

ruis in het frequentiegebied 0 - 30 Hz. We hebben hiervoor

gebruik gemaakt van een software-filter, waarvan de

overdrachtskarakteristieken zijn weergegeven in fig. 3.4 .

...
fllter.1

....·L~·~-.....~·~-\:~·~I_-llI-:t"':·~~..~·L-~·
,_.1IIaI

Figuur 3.4 Filterkarakteristiek filter 1
( O. - 30. Hz)

Een ander testsignaal wordt gevormd door gesynthetiseerde
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ruis in het frequentiegebied van 2.5 - 30. Hz. Deze ruis is

gefilterd met behulp van filter 2 (fig. 3.5). Een verklaring

voor het gebruik van dit filter wordt gegeven in par.3.4.2.

I••

fIU.... 1

I ......Ii;
: J13 ....

....
~·L~·~~a.~·~-'!:~·~...- ..-:=t'-:=·~"""'..~·~"-:=IL.

,_.a.3

Figuur 3.5 Filterkarakteristiek filter 2
( 2.5 - 30. Hz)

Als laatste testsignaal hebben we de data van een

CNV-experiment gebruikt. Tengevolge van de daarin aanwezige

evoked potentials en de langzame CNV-golf is het signaal

niet stationair. We verwachten dat beide tests voor deze

CNV-data aan zullen tonen dat deze data inderdaad niet

stationaire eigenschappen vertonen.

3.4.2 Testresultaten van de F-test

Om zeker te zijn dat de te vergelijken trials onafhankelijk

van elkaar zijn. hebben we de trials in drie groepen

verdeeld: deel 1, deel 2 en deel 3. Hierdoor liggen tussen

twee opeenvolgende trials minimaal 30 sekonden. We hebben de

methode ook toegepast op aIle trials. We hebben dan echter

niet de zekerheid dat de trials onafhankelijk van elkaar

zij n.

Als we de resultaten van de niet-gefilterde,
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gesynthetiseerde ruistrials bekijken (tab. 3.1), dan zien we

dat bij de vergelijking van de gemiddelden geen enkele

verwerping optreedt. Echter voor kanaal 6 zien we dat de

berekende F-waarde slechts .001 lager is dan de kritieke

F-waarde.

HO: /l(t i ) ~ konstant HO: R( t i , T"O) .. konstant1 )

kan aIle dee1 1 deel 2 dee1 3 alle deel 1 deel 2 deel 3

1 0.792 0.884 0.838 0.947 1.010 0.954 1.003 1.003
• • 1.0722 0.963 0.994 0.849 1.027 1.148 1.132 0.953

•3 0.971 0.956 0.936 0.967 1.079 0.991 1.041 1.139
• • •4 0.966 0.943 0.958 1.048 1.142 0.997 1.134 1.118
• • 1.0335 1.043 1.048 0.949 1.038 1.180 1.097 0.955

6 1.062 1.078 0.974 1.078 1.065 1.022 0.991 0.967

.F-cr 1.087 1.079 1.079 1.079 1.087 1.079 1.079 1.079

• berekende F-waarde niet-signifikant

1) Tijdvertraging T in aantal samples

Tabel 3.1 Resultaten F-test niet-gefilterde synthetische ruis

Deze kritieke F-waarde is echter slechts een benadering,

omdat deze voor het gebruikte aantal vrijheidsgraden niet

getabelleerd staat. Voor de benadering zijn de volgende

benaderingsformules gebruikt [Statistisch Compendium, Bosch

& Kamps] :

x2 1 r-
u)2= ( VI (2 l! ) + (3.10a)l! 2

2
l!1 XI1. / vI

(3.10b)F = ---2----
l!2 XL2 / l!2

u= konstante afhankelijk van betrouwbaarheidsgrens

Als we de resultaten bekijken van de variantie-analyse

ui tgevoerd op autokorrelaties voor T =0, dan wordt de

nulhypothese, dat de autokorrelaties voor T =0 gelijk zij n,

in verschillende gevallen verworpen. De F-waarden bij deze

verwerpingen liggen binnen 10% van de kritieke F-waarde, en

zijn dus nog grensgevallen.

Als we deze variantie-analyse ook toepassen op de data van
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de gesynthetiseerde, gefilterde trials dan levert dat de

volgende resultaten (zie tab. 3.2 en 3.3). Het vergelijken

van de ensemblegemiddelden levert voor de "filter 1-trials"

slechts twee overschrijdingen van de kritieke F-waarden.

Deze overschrijdingen zijn slechts minimaal. Bij het

vergelijken van de autokorrelaties voor T=O krijgen we weer

meer verwerpingen. Oak hier blijven de overschreden waarden

binnen ongeveer 10% van de kritieke F-waarden. De resultaten

van de "filter 2-trials" zijn sterk overeenkomstig (tab.

3.3).

HO: ,u(t i ) = konstant HO: R(t i , T =0) = konstant1 y

kan alle deel 1 deel 2 deel 3 alle deel 1 deel 2 deel 3

1 0.820 0.908 0.844 0.875 1.013 1.072 0.983 0.931

1.018 * *2 0.969 1.030 0.783 1.184 1.085 0.975 1.067

0.909 *
3 1.059 0.931 0.928 1.083 0.946 0.955 1.228

1.027 *
4 0.920 0.922 0.847 1.054 0.968 1.077 1.122

* 0.986 1.0075 1.027 1.108 0.975 1.062 1.067 1.035
*6 0.994 1.050 0.955 1.080 1.037 0.947 1.065 0.923

F-cr 1.087 1.079 1.079 1.079 1.087 1.079 1.079 1.079

* berekende F-waarde n~et-s~gn~fikant

1) Tijdvertraging T in aantal samples

Tabel 3.2 Resultaten F-test gesynthetiseerde, gefilterde ruis (Filter 1)

HO: ,u(t i ) = konstant HO: R(t i' T =0) = konstant 1 )

kan alle deel 1 deel 2 deel 3 alle deel 1 deel 2 deel 3
1 1.013 1.071 0.959 1.011 0.986 0.981 1.017 0.983

* 1.165* *2 1.008 1.232 1.043 1.047 1.026 1.081 1.040
* * *3 1.117 1.194 1.000 0.963 1.065 1.118 1.026 1.002

4 0.905 0.848 0.846 0.911 1.009 0.975 1.043 1.052
1.008 *5 0.985 0.803 1.092 0.975 0.912 1.004 0.963

6 0.928 * 1.103*0.830 0.856 0.953 1.109 1.010 1.061
IF-cr 1.087 1.079 1.079 1.079 1.087 1.079 1.079 1.079

* berekende F-waarde niet-signifikant

1) Tijdvertraging T in aantal samples

Tabel 3.3 Resultaten F-test gesynthetiseerde, gefilterde ruis (Filter 2)

Vervolgens zijn de niet-stationaire data (van het

CNV-experiment) geanalyseerd. De resultaten hiervan z1Jn

duidelijk (tab. 3.4). In 21 van de 24 gevallen verwerpt de

variantie-analyse de gestelde nulhypothese, dat de

ensemble-gemiddelden op ieder willekeurig tijdstip gelijk
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zijn. We zien ook dat de F-waarden van kanaal 4

(=C'3-afleiding) duidelijk groter zijn dan de F-waarden van

HO : f.J (t i) '" konstant H
O

: R(t i , T=O) .. konstant1 )

kan alle deel 1 deel 2 deel 3 alle deel 1 dee1 2 deel 3
1 1.996· 0.974 1.064 0.977 1.850" 1.013

.. *1.587 1.084
* * * * * * * *2 2.240 1.176 1.211 1.084 2.010 1.236 1.590 1.235
* * * * * * * *3 5.147 1.946 1.751 3.000 2.520 1.432 1.206 2.046
* * * * * * * *4 4.760 1.700 1.696 2.853 2.861 1.461 1.385 2.060
* * * * * * * *5 8.051 3.691 1.873 4.481 2.799 1.623 1.348 1.985

F-cr 1.091 1.077 1.077 1.077 1.091 1.077 1.077 1.077
* berekende F-waarde niet-signifikant

1) Tijdvertraging T in aantal samples

Tabel 3.4 Resultaten F-test CNV-trials

kanaal 1 (=F3-afleiding). Dit vindt hoogstwaarschijnlijk

zijn oorzaak in het feit dat de CNV en de EP centraal (C'3)

veel duidelijker aanwezig zijn dan frontaal (F3). Bij het

vergelijken van de autokorrelaties voor T=O is het aantal

verwerpingen zelfs nag toegenomen. Ten opzichte van de

F-waarden gevonden bij de ensemblegemiddelden zijn de hier

gevonden F-waarden weI wat kleiner, maar zeker nog

signifikant. Er zijn nu echter weI een paar verwerpingen die

hun F-waarde binnen 10% van de kritieke F-waarde hebben

liggen. Ret totale resultaat van deze test uitgevoerd op de

CNV-data is overduidelijk: deze data zijn niet stationair.

3.4.3 Testresultaten van de KS-test

Wanneer we deze testsignalen ook gebruiken om de tweede

methode te testen, dan leidt dit tot de volgende resultaten

(tab. 3.5). Vanwege de grote hoeveelheid uit te voeren tests

(504) wordt het aantal verwerpingen van de gestelde

nul hypothese aangegeven in procenten. De gestelde

nulhypothesen zijn dat de amplitudeverdelingsfunkties,
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respectievelijk de vermogensverdelingsfunkties gelijk zijn.

Bij de gesynthetiseerde, ongefilterde ruis blijkt dat bij de

amplitudetests in 3.4% en bij de vermogenstests in 4.6% van

de uitgevoerde toetsen tot een verwerping van de

nul hypothese leidt. Bij de gefilterde versie echter (Filter

1: 0- 30 Hz) treedt in 11.7% van de amplitudetests een

Soort trial Amplitude Frequentie

Gesynthetiseerde

ruis (504)

Ongefll terd 3.37 4.56

Fll ter 1 11.71 1.59

Fll ter 2 0.00 0.40

Korte fixatie

trials (84) 91.67 23.81

CNV-trials (39) 71.79 2.56

Lange fixatie

trials (20)

part 1 - part 2 90.0 15.0

part 1 - part 3 95.0 30.0

part 1 - part 4 90.0 25.0

part 2 - part 3 90.0 5.0

part 2 - part 4 100.0 15.0

part 3 - part 4 90.0 10.0

Tabel 3.5 Aantal verwerpingen in procenten

door Kolmogorov-Smirnov-test

verwerping Op. Dat niveau ligt echter duidelijk boven de

gestelde 5% betrouwbaarheidsgrens. Wat hiervan de oorzaak
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is, is niet zonder meer duidelijk. Twee mogelijke oorzaken

kunnen we weI aangeven.

Als we een trial bekijken welke met behulp van filter 1 is

aangemaakt (fig.3.6), dan lijkt het alsof er een sinusvorm

in het signaal verweven zit. Dit zou er op kunnen dUiden,

dat het gebruikte filter niet goed is. Als we echter de

karakteristieken van dit filter (fig. 3.5) bekijken, dan

zijn daar geen vreemde eigenschappen aan te ontdekken ....

Figuur 3.6 Gesynthetiseerde ruistrial m.b.v. filter 1

Een andere oorzaak kan zijn dat de lage frequenties nu een

grotere bijdrage in de cumulatieve amplitudeverdelingen

hebben, waardoor er tussen de beide verdelingen een

signifikant verschil ontstaat. Dit kunnen we het beste

illustreren aan de hand van figuur 3.7.

Hier voegen we aan een signaal een sinusvorm met lage

frequentie toe. Hierdoor komen de amplituden van het eerste

deel van het signaal gemiddeld iets boven nul te liggen, de

amplituden van het tweede deel komen gemiddeld onder het

nulniveau te liggen. Tengevolge van deze lichte verschuiving

kan er bij het vergelijken van de cumulatieve

amplitudeverdelingsfunkties een signifikant verschil tussen
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Figuur 3.7 Invloed van de lage frequenties op de
Kolmogorov-Smirnov test.

beiden optreden. Deze toegevoegde sinus zal echter bij de

beide vermogensverdelingsfunkties een evengrote bijdrage

leveren. Om de invloed van deze lage frequenties te kunnen

nagaan is het tweede filter ontworpen. Ais we nu de

resultaten bekijken van de KS-test voor de

amplitudeverdelingen dan is het aantal verwerpingen

drastisch verminderd. Bij de vermogenstests is het aantal

verwerpingen weI verminderd, maar niet zo sterk als bij de

amplitudetests.

We hebben de tweede methode ook uitgevoerd met de CNV-data.

Dit om weer te testen of de tweede illethode onderkent wanneer

een signaal niet-stationaire eigenschappen bezit. Bij het

vergelijken van de amplitudeverdelingen blijkt dat in 71.8%

van de uitgevoerde tests er een signifikant verschil tussen

de beide verdelingen bestaat. Bij het vergelijken van de

vermogensspectra treedt slechts in 2.6% van de uitgevoerde

tests een signifikant verschil Ope Dit lijkt in eerste

instantie vreemd, want aIleen in het eerste deel is de EP
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aanwezig. Als we echter van beide subsets de

vermogensspectra bekijken (fig. 3.8), dan blijken deze geen

grote verschillen te vertonen •

...
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F1guur 3.8 Amp11tude- en vermogensverde11ngsfunkt1es

van beide subsets van een CNV-tr1al.

3.5 Een benadering van het achtergrond-EEG

We willen onderzoeken of het achtergrond-EEG dat bij elke
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meting aanwezig is een stationair karakter heeft. Daarvoor

zouden we graag dit achtergrond-EEG tot onze beschikking

willen hebben. Dit is echter niet mogelijk, want ERP en

achtergrond-EEG zijn niet gescheiden beschikbaar. Daarom

hebben we gebruik gemaakt van een benadering, het zgn.

fixatie-EEG. Tijdens een experiment dient de proefpersoon

namelijk de ogen te fixeren op een vast punt. Hierdoor is

een benadering van het achtergrond-EEG met fixatie-EEG

aannemelijk. In hoeverre deze benadering echter ook korrekt

is kunnen we niet zeggen.

3.5.1 De fixatietrials

We hebben twee soorten fixatietrials tot onze beschikking.

Kortweg aangeduid met korte en lange fixatietrials. De

fixatietrials zijn als voIgt geregistreerd:

Aan de proefpersoon wordt verzocht zich te concentreren op

een fixatiepunt gedurende een trial. Bij de korte trials is

dat 6.14 seconden, bij de langere 25 seconden. Na afloop van

een trial kan de proefpersoon zich gedurende 6 seconden

resp. 10 seconden ontspannen om daarna zich opnieuw te

concentreren voor een nieuwe trial. Deze ontspanningsperiode

wordt voldoende geacht voor de proefpersoon, om bij de

aanvang van een nieuwe trial voldoende hersteld te zijn van

de inspanning gedaan bij de vorige registratie. Hiermee

nemen we impliciet aan dat de trials onafhankelijk van

elkaar zijn.

De rechtvaardiging van deze aanname is echter niet voor de

hand liggend. Bij de registraties is namelijk gebruik

gemaakt van een bandfilter met een tijdconstante van 30
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seconden en een afsnijfrequentie van 30 Hz. Ten gevolge van

de tijdconstante van 30 seconden is het zelfs mogelijk dat

tot 30 seconden na afloop van een registratie, deze

nog een andere registratie beinvloedt. We kunnen nu

verschillende dingen doen.

We kunnen als eerste verifieren of de trials inderdaad

onafhankelijk van elkaar zijn. Deze verificatie stuit al

snel op problemen. Volgens o.a. Bendat & Piersol [1976] zijn

twee tijdseries onafhankelijk van elkaar als geldt dat:

1) de data een normale verdeling volgen, en

2) de twee tijdseries ongekorreleerd zijn.

Nu blijkt dat de data van een fixatietrial niet normaal

verdeeld zijn. Hierdoor heeft een test op ongekorreleerdheid

geen zin. Een andere methode om de onafhankelijkheid van

dataseries te test en is in de literatuur niet gevonden.

Als tweede mogelijkheid zouden we de data opnieuw kunnen

filteren met een bandfilter waarvan de tijdconstante dan

maximaal 6 seconden moet bedragen. Hierdoor kan er geen

afhankelijkheid meer tussen twee opeenvolgende trials

bestaan. Deze methode is echter niet realistisch, want we

willen namelijk bepalen of het achtergrond-EEG een

niet-stationair karakter over zijn totale frequentiebereik

heeft. Daarbij merken we ook nog op dat de experimenten,

zoals die worden uitgevoerd, op soortgelijke wijze worden

geregistreerd als de beschikbare fixatietrials.

Als we het vermogensspectrum van een fixatietrial bekijken

(figuur 3.9), dan zien we dat de frequenties beneden 1/6 Hz

aanzienlijk verzwakt zijn. Hieruit zouden we kunnen

konkluderen dat de afhankelijkheid tussen twee opeenvolgende

trials minimaal is en dat daardoor aan de eis van
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onafhankelijkheid tussen de trials voldaan is.
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Figuur 3.9 Vermogensspectrum korte fixatietrial

Links: Frequentie O. - 2. Hz

Rechts: Frequentie O. - 50. Hz

Een andere mogelijkhied is de geregistreerde trials in

enkele groepen te verdelen, zodat de daarin voorkomende

trials zek~r onafhankelijk van elkaar zijn. Daartoe verdelen

we het aantal trials in drie groepen. In groep 1 plaatsen we

trial 1 , trial 4, trial 7 enz. en in groep 2 trial 2, trial

5, trial 8 enz •. De overige trials zijn dan in groep 3

gelegen. Hierdoor liggen er tussen twee opeenvolgende trials

in een groep minimaal 30 seconden, zodat ze zeker

onafhankelijk zijn.

3.5.2 De resultaten van de beide tests

Alhoewel de F-waarden van de eerste methode in het geval van

een stationair signaal (nl.bij de gesynthetiseerde ruis)

grenswaarden oplevert, hebben we deze methode toch toegepast

op de fixatietrials (tab. 3.6). Mede doordat de verwerpingen

bij een niet-stationair signaal (het CNV) weI gepaard gaan

met dUidelijk signifikante F-waarden, kan deze methode toch
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een aanduiding geven over de stationariteit van de

fixatietrials. Ouidelijke konklusies over de stationariteit

kunnen we echter bij voorbaat al niet maken.

HO: /l(t i ) = konstant HO: R(ti,T= 0) = konstant1 )

kan a11e deel 1 dee1 2 dee1 3 alle deel 1 dee1 2 deel 3
• • •1 0.839 0.950 0.831 0.726 1.536 1.150 1.340 0.859
• • •2 0.779 0.806 0.838 0.640 1.705 1.227 1.511 0.929
• • 1.265· •3 0.809 0.632 0.901 0.730 1.737 1.461 1.147
• • 1.287·4 0.925 0.827 0.977 0.848 1.467 1.254 0.816

• • • •5 1.273 0.926 0.852 1.019 1.624 1.244 1.347 0.860
• • •6 0.886 0.818 0.864 0.789 1.489 1.093 1.152 0.899

F-cr 1.087 1.079 1.079 1.079 1.087 1.079 1.079 1.079

• berekende P-waarde n1et-s1gn1f1kant

1) Tijdvertraging T in aanta1 samples

Tabe1 3.6 Resu1taten F-test korte fixatietria1s

We zien dat bij het vergelijken van de ensemblegemiddelden

slechts in een geval een verwerping optreedt. Echter bij het

vergelijken van de autokorrelaties voor verschuivingstijd

T=O krijgen we in 19 van de 24 uitgevoerde ~ests een

verwerping. Het merendeel van deze verwerpingen zijn

gebaseerd op duidelijk signifikante F-waarden (20% tot 60%

boven de kritieke grenswaarde).

Ais we de tweede methode toepassen op onze korte

fixatietrials, dan valt ons direkt het groot aantal

verwerpingen op, zowel bij de amplitudetests als bij de

vermogenstests (tab 3.7). Oat wil dus zeggen dat het

vermeende achtergrond-EEG in het korte tijdinterval een

niet-stationair karakter vertoont. Om het effekt van een

groter tijdinterval te kunnen bekijken, hebben we deze

tweede methode ook toegepast op de langere fixatietrials.

Oeze lange fixatietrials hebben we opgesplitst in vier

subsets. AIle verdelingen van deze subsets hebben we weer

onderling vergeleken met de KS-test. Zoals we zien (tab.

3.7) komen de resultaten van deze lange fixatietrials goed

overeen met de gevonden resultaten van de korte
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fixatietrials.

3.6 Bespreking resultaten stationariteitsonderzoek

Er zijn twee methoden gebruikt om de stationariteit van

achtergrond-EEG te onderzoeken. Beide methoden zijn eerst

getest m.b.v. zowel stationaire als niet-stationaire

signalen. De eerste methode geeft duidelijk aan wanneer het

geteste signaal een niet-stationair karakter heeft. Heeft

het te testen signaal echter stationaire eigenschappen, dan

kunnen we met deze methode geen uitspraak doen. De tweede

methode geeft voor beide signalen duidelijke resultaten.

M.b.v. de tweede methode hebben we aangetoond dat het

geregistreerde fixatie-EEG niet-stationair is. Dit zou dus

betekenen dat, indien de benadering van het achtergrond-EEG

met het fixatie-EEG goed is, niet voldaan is aan de

stationariteitaanname van het achtergrond-EEG. Dit zou dan

ook gelden voo~ dezelfde aanname bij de meeste andere

gebruikelijke EEG-verwerkingsmethoden, zoals bijv. de

middelingsprocedure. Omdat het achtergrond-EEG afhankelijk

blijkt te zijn van de taak die een proefpersoon krijgt

opgedragen, weten we niet of de door ons veronderstelde

benadering van het achtergrond-EEG korrekt is. Het

achtergrond-EEG, zoals tijdens een experiment voorkomt,is

echter nooit aIleen beschikbaar, zodat dit niet getest kan

worden en we het dus altijd zullen moeten benaderen.

We weten niet wat de invloed zal zijn, van het eventueel

niet-stationair zijn van het achtergrond-EEG, op de

OPTA-methode. Daarom hebben we in overleg besloten om de

OPTA-methode te ontwikkelen. Er zal dan nagegaan moeten

worden wat de eventuele invloed is op deze methode van het
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4. DE OPTA-METHODE

De OPTA-methode is een in de statistiek gebruikelijke

methode om trends in waarnemingen te beschrijven. Deze

methode is door Woestenburg [1983] beschreven voor het

frequentiedomein. OPTA staat voor Orthogonale Polynomiale

Trend Analyse. Voordat we nader ingaan op deze methode,

zullen we eerst de begrippen polynoomanalyse en de

orthogonale versie daarvan bespreken.

4.1 Polynoomanalyse

Stel we hebben op bepaalde, bekende tijdstippen teen

signaal u(t) gemeten. Aan de hand van deze metingen willen

we nu het verloop van het signaal u als funktie van de tijd

t bepalen. Een benadering voor dit verloop kunnen we

verkrijgen door gebruik te maken van het polynoomregressie

model:

+ ••• + (4.1)

De onafhankelijke variabele x komt overeen met de tijd t in

onze veronderstelling en de te schatten variabele y met de

gemeten waarden van het signaal u(t). Met behulp van relatie

4.1 is het mogelijk om bijna elke funktie te benaderen. De

polynoomfunktie is een eenvoudige som van lineaire,

kwadratische, kubische en hogere machtstermen. Door de

eenvoud van de funktie is een benadering van het signaal

vrij gemakkkelijk te maken.
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OPMERKINGEN:

De hogere machtstermen kunnen ervoor zorgen dat de verkregen

getallen ~e groot of te klein worden voor verwerking m.b.v.

een computer. Verder is de benadering van het gemeten

signaal aIleen geldig in het gebied dat ligt in het gemeten

en voor de schatting gebruikte datagebied. Extrapolatie is

dan ook af te raden.

4.2 Orthogonale polynoomanalyse

Bewezen kan worden dat een gewoon polynoom

m
+ .•. + a x·m (4.2)

altijd uitgedrukt kan worden in een polynoom waarvan de

termen onafhankelijk van elkaar zijn [Anderson & Houseman,

1942]. Dit biedt voordelen boven de gewone regressie

methoden, doordat nu elke regressie-coefficient

onafhankelijk van de andere kan worden berekend. Ook is het

hierdoor mogelijk om elke regressie-coefficient met behulp

van een step-up procedure te testen op signifikantie.

Polynoom 4.2 kan nu dus in orthogonale vorm worden

geschreven:

a Zm m
(4.3)

In het byzondere geval dat de waarden van de onafhankelijke

variabele x equidistant gelegen zijn kan men, afhankelijk

van het aantal meetpunten n, de polynoomcoefficienten z van

het orthogonale polynoom eenvoudig bepalen. We transformeren

de x-waarden zodanig dat ze de waarden 1,2, ... ,n krijgen.

Dit is een lineaire transformatie. De z-coefficienten worden

dan als voIgt bepaald [Pearson & Hartley, 1954]:
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(4.4)

n
2

- 1 }
12

- 3n
2

-7 }(x-x) 20

{
- 2

..1.2 (x-x) -

{
- 3..1.

3
(x-x) -

{
- 4

..1.4 (x-x) -
2 2 2 }- 2 3n - 13 3(n - l)(n -9)

(x-x) 14 + 560

..1.
5

{(X-X)5- (x-x)3 5(n~~7) + (x-x) 15n4_~gg~2+407}

{

242
1 (_-)6_ (x--x)4 5(3n -31) +( _-)2 (5n -110n +329) +

A 6 x x 44 x x 176

2 2 2 }+ 5(n -l)(n -9)(n -25)
14784

z =
3

z =
5

z =6

z =
2

z =
4

waarin X het gemiddelde van de x-variabele is. De

A's, welke afhankelijk zijn van n, zijn zo gekozen dat aIle

waarden van de z-coefficienten integers zijn. We merken op

dat elke z-coefficient zelf weer een polynoom is van x en

weI van de i-de orde voor z . We kunnen vergelijking (4.3)

ook in een vektorvorm schrijven:

i: = ~O + a TZ met (4.5)

z =

zll ,z21'··· ,zm1

z12 ,z22' ... , zm2

n meet

punten

zln'z2n'····'zmn

me orde
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De z-coefficienten zijn zo gekonstrueerd dat geldt

(4.5a)

Met andere woorden het inwendig produkt van twee kolommen

uit de Z-matrix is nul. Dat betekent dus dat de termen van

vergelijking (4.3) onafhankelijk van elkaar zijn, zie ook

tabel 4.1.

De z-coefficienten en de A-waarden kan men in diverse

tabellenboeken terugvinden. Ais we nu de z-coefficienten

voor een bepaalde n bekijken, dan zien we dat voor elke

andere x-waarde er een andere z-coefficient bestaat. Deze

z-coefficienten vormen een tabel voor een bepaalde n) bijv.

voor n=7 vinden we tabel 4.1.

x zl z2 z3 z4 z5 z6 zl z2 z1 z 3 z2 z 3 z4z 6

1 -3 5 -1 3 -1 1 -15 3 -5 3
2 -2 0 1 -7 4 -6 0 -2 0 42
3 -1 -3 1 1 -5 15 3 -1 -3 15
4 0 -4 0 6 0 -20 0 0 0 -120
5 1 -3 -1 1 5 15 -3 -1 3 15
6 2 0 -1 -7 -4 -6 0 -2 0 42
7 3 5 1 3 1 1 15 3 5 3

30m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabel 4.1 Linkerzljde : getabelleerde z-waarden, de Z-matrix
Rechterzijde: l11ustratle van de onafhankelijke

termen.

De som van elke kolom in de Z-matrix is nul. Voor de even

kolommen in de Z-matrix is de bovenste helft gelijk aan de

onderste helft, maar dan in omgekeerde volgorde. Voor de

oneven kolommen in de Z-matrix geldt dit ook, aIleen heeft

er dan ook nog een tekenwisseling plaatsgevonden.

De regressie-coefficienten (de as in vgl. 4.3) worden

bepaald met behulp van de gemeten y-waarden en de

z-coefficienten:
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I (Yi)i -a= = Y0 n
L (y i z1i)

0'= i
1 r 2

i (zli)

L (Yizmi )i
am= L 2

i (zmi)

In vektorvorm ziet dat er als voIgt uit:

(4.6)

a = (4.6a)

Deze regressie-coefficienten komen rechtstreeks voort uit de

kleinste kwadratenmethode. De kwadratensom van de

afwijkingen van de gemeten y-waarden t.o.v. de

regressiecurve is:

n
L

k=l
- a -o

Deze is minimaal voor de waarden die m.b.v. vgl. 4.6

berekend zijn.

Het testen of de .waarde van een regressiecoefficient

signifikant is, geschiedt met behulp van een step-up

procedure en een daaraan gekoppelde F-test. Daartoe wordt

gebruik gemaakt van de volgende vergelijkingen:

( L zikYk
)2

k (4.8a)88 (a. ) = 21 L zik
k

M8(a i ) = 88(a.)/1 (4.8b)
1

n i

L - 2 L 88 (aj ) (4.8c)res(a.) = (y -y) -
I k=l k j=l
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res( (1'. )
1

n-i-l

MS(res«(1'.))
1

(4.8d)

(4.8e)

De step-up procedure bepaalt eerst of (1'1 signifikant is,

vervol gens wordt (1'2 op signifikantie getest, enzovoorts. Bij

de gevolgde step-up procedure is het gebruikelijk om te

stoppen wanneer men twee opeenvolgende

regressiecoefficienten heeft berekend, welke niet

signifikant zijn. De twee laatst berekende en de volgende,

nog niet berekende, regressiecoefficienten worden dan nul

gemaakt. Wanneer een niet-signifikante regressiecoefficient

wordt gevolgd door een signifikante dan gaat men gewoon door

met de step-up procedure. De niet-signifikante coefficient

behoudt dan zijn berekende waarde. Vaak gaat men bij de

gevolgde step-up prDcedure niet verder dan het berekenen van

de vijfde term. Dit ts meestal ruim voldoende. De meeste

tabellenboeken geven dan ook slechts de z-coefficienten tot

en met de vijfde graad.

Wanneer nu met behulp van de gemeten y-waarden de

regressiecoefficienten zijn bepaald, kan men met behulp van

vergelijking (4.3) een schatting verkrijgen van elke gemeten

y-waarde. We vullen daartoe gewoon de berekende regressie

en de getabelleerde z-coefficienten in.

4.3 Het ERP-model voor habituatie

Het signaalmodel bij de klassieke middelingsmethode

veronderstelt dat een ERP-tijdserie bestaat uit een

invariant signaal s(t) en random ruis n(t):
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, met t=l, 2 , , T en
i= 1,2, ,Ntr (4.9)
Ntr= aantal trials

Ter verduidelijking: met de ruis in het signaalmodel wordt

het achtergrond-EEG bedoeld.

Wanneer er sprake is van snelveranderende processen, zoals

habituatie, dan mogen we het signaal set) niet meer als

invariant beschouwen. Oat betekent dus dat de klassieke

middelingsmethode ongeschikt is voor habituatie-onderzoek.

In het nu volgende signaalmodel is het signaal weI

afhankelijk van het trialnummer:

, met t=l, 2 , , T en
i=1,2, ,Ntr (4.10)
Ntr= aantal trials

Oe door Woestenburg beschreven orthogonale polynomiale

trendanalyse wordt uitgevoerd in het frequentiedomein. Oat

houdt in dat we in plaats van. reeele, nu complexe signalen

tot onze beschikking hebben. We kunnen het signaalmodel ook

naar het frequentiedomein transformeren:

, met w;-=O ,1 , , T /2 en

i= 1,2, Ntr (4.11)

Ntr= aantal trials

Hierin is:

X.(jw)= FFT van
1

S.(jw)= FFT van
1

Ni (jW)= FFT van

x.(t) (= het ruwe EEG),
1

de signaalterm (= het ERP) en

de ruisterm (= het achtergrond-EEG)

Vanuit dit signaalmodel wordt de OPTA-methode toegepast.
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4.4 Beschrijving van de OPTA-methode

Op het signaalmodel (vgl. 4.11) kunnen we een orthogonale

polynomiale trendanalyse uitvoeren. We kunnen de signaalterm

in dit model met een orthogonaal polynoom beschrijven, en

weI als voIgt:

X(jw) + a1 (j'w)zl + a2 (jw)z2 +

an (jw) zn

• .• +

(4.12 )

Hierdoor wordt vgl. 4.11 als voIgt:

X.(jw) =
1

X(jw) + a 1 (jw)zl + a 2 (jw)z2 +

a (jw)z + N
1
o(jW)

n n

• •• +

(4.13)

Voor de regressiecoefficienten, bepaald m.b.v vgl.4.6a,

heeft dit als gevolg, dat deze nu ook een complexe vorm

aannemen:

(4.14)waarin
ZT Z

~(jW)=[X1(jw),X2(jW), .. ,XNtr(jw)]T

a(jwl =

Om de F-waarden te kunnen berekenen moeten we weer de

beschikking hebben over de diverse kwadratensommen en het

desbetreffende residu. Deze zien er nu als voIgt uit:

SS(ak(ju,l»)
I~ zkiXi (jw) /2

(4.15)= 2[: Zki
1

MS(ak(jw) ) = SS (a
k

(jw) ) /2
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Ntr 2.
res(ll' (jw»= ) IX. (j£tJ)=X(jUJ)1 -

k ~ 1

k

1:
j=l

SS(ll'.(jw)
J

res( ll'k(jw»

2(Ntr-k-1)

e . d . dHierin geldt voor zki= de k kolom uit de Z-matr1x, e 1n ex

i komt overeen met de i
e

trial.

Ook het bepalen van de F-waarden dient nu aan de complexe

schrijfwijze te worden aangepast. Het aantal vrijheidsgraden

voor zowel teller als noemer zijn met 2 vermenigvuldigd. Dit

komt omdat we nu zowel een reeel als een imaginair deel

moeten afschatten.

F(2,2(Ntr-k-l) = (4.16)

De uitdrukkingen voor de signifikantiegrenzen wijken af van

de door Woestenburg opgegeven grenzen. Zij stemmen weI

overeen met in de literatuur [Freund & Minton,1979]

beschreven grenzen, met dien verstande dat deze zijn

aangepast aan de complexe schrijfwijze.

We maken verder ook gebruik van de in de statistiek

gebruikelijke step-up procedure, zoals in paragraaf 4.2

beschreven, dit in tegenstelling tot Woestenburg. Deze

berekent de eerste vijf regressiecoefficienten en test ze

vervolgens op signifikantie. Wanneer een

regressiecoefficient niet signifikant is, stelt hij deze

nul. AIle signifikante regressiecoefficienten worden door

hem in de orthogonale vergelijking gebruikt.
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Met behulp van vgl. 4.12 kunnen we nu per trial voor elke

frequentiekomponent een schatting maken. Als we dit doen

voor aIle frequentiekomponenten, dan krijgen we voor die

trial een schatting in het frequentiedomein. Na

terugtransformatie naar het tijddomein hebben we dan een

schatting van de ERP verkregen.

OPMERKING: We maken gebruik van de Fast Fourier

Transformatie om van het tijd- naar het frequentiedomein te

gaan. Het aantal punten waarvoor men de FFT uitvoert moet

een macht van twee zijn. Als het aantal samples van de

tijdreeks waarover we de OPTA-methode willen uitvoeren niet

gelijk is aan een macht van twee, dan wordt het aantal

punten aangevuld met nullen tot de eerstvolgende macht van

twee. Verder is het gebruikelijk om een window over de data

te plaatsen, wanneer er gebruik gemaakt wordt van FFT

[Bergland,1971]. Het door ons gebruikte window is het zgn.

"Tukey's interim data window". Het ziet er als voIgt uit:

:tr
N
10

,~
9N N
10

Figuur 4.1. Tukey's interim data window.

Dit window kan men op de volgende manier beschrijven [Otnes

& Enochson,1978]:

2_I cos ((5 n t)/T)

UT/ 2 (t)- 1

o

4T/10~ Itj ~ T/2

Itl< 4T/10

It I > T/2
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5. HET TESTEN VAN DE OPTA-METHODE

5.1 Het signaalmodel

Als signaalmodel nemen we de gemiddelde EP van de al eerder

gebruikte CNV-trials (zie fig. 5.1). M.b.v. deze EP hebben
... ERP

S
t ...h......".~----J\-r-----'7""i
j

-4. ......-------.....-,.-------:0 ..
" ....&~

Figuur 5.1. Gemiddelde EP uit een CNV-experiment.
Tijdas: 0.-0.45 [51. Amplitude-as: -6.0- 6.0 [~v).

we drie sets trials gevormd. Elke set bestaat uit 8 trials,

waarin het signaal op de volgende manier is veranderd:

set 1. Voor elke nieuw te vormen trial is de amplitude

vermenigvuldigd met een faktor 0.9.

set 2. De amplitude kent hetzelfde verloop als bij de

eerste set, aIleen is de amplitude nu

tweemaal zo groote

set 3. De eerste vier trials zijn dezelfde als bij de

eerste set. De laatste vier trials zijn

gelijk aan de vierde trial.

Op deze manier zijn er drie habituatie-modellen gekreeerd.

Bij de eerste set trials strekt de habituatie zich volledig

uit over aIle 8 trials. Datzelfde geldt voor de tweede set

trials. De amplituden in de tweede set zijn tweemaal zo

hoog als de amplituden in de eerste set. Dit is gedaan om te

onderzoeken of de detektie van habituatie afhankelijk is van

de absolute verschillen in amplituden. Bij de derde set
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trials verdwijnt het habituatie-effekt na de vierde trial.

Deze set kan daardoor een indruk geven, wat de invloed is

wanneer er trials meegenomen worden waarin de habituatie is

verdwenen.

Met behulp van de al genoemde gesynthetiseerde ruistrials

(filter 1) en de data van de korte fixatietrials (zoals

beschreven in paragraaf 3.5) hebben we nu twee verschillende

soorten "ruistrials" aangemaakt. Deze bestaan uit een van de

hiervoor genoemde sets, waarop dan ruis in de vorm van

gesynthetiseerde ruis of fixatie-EEG is gesuperponeerd. We

hebben dit gedaan voor verschillende signaal-ruis

verhoudingen, respectievelijk 0, 3 en 10 dB. Op deze manier

hebben we 18 sets "ruistrials" gekreeerd.

We gebruiken deze twee soorten "ruis"-trials om te kunnen

onderzoeken wat de invloed is van het eventueel

niet-stationair zijn van het achtergrond-EEG. Het

fixatie-EEG, waarvan we aangetoond hebben dat het

niet-stationaire eigenschappen bezit, beschouwen we

namelijk, zoals eerder vermeld, als een benadering van het

tijdens een experiment optredende achtergrond-EEG. Van de

gesynthetiseerde ruistrials is aangetoond dat ze weI

stationaire eigenschappen bezitten.

5.2 De resultaten

We gaan nu de resultaten bekijken van de OPTA-methode voor

de hiervoor beschreven gevallen. We vergelijken de

resultaten verkregen met de OPTA-methode met de resultaten

volgens de klassieke middelingsmethode. Om deze vergelijking

te maken, hebben we de kwadratische fout bepaald ten
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opzichte van het oorspronkelijke signaalmodel voor zowel de

OPTA-methode als de middelingsmethode. Dit is op de volgende

manier gedaan:

( s(i) - S(i))2 (5.1)

waarin r = kwadratische fout,

s(i)= signaal op tijdstip i,

~(i)= het geschatte signaal

Als eerste hebben we beide methoden toegepast op de drie

sets trials zonder dat er ruis op gesuperponeerd is. De

kwadratische fout die veroorzaakt wordt door de OPTA-methode

is dUidelijk kleiner dan die welke veroorzaakt wordt door de

middelingsmethode (zie tab~ 5.1). De kwadratische fout van

SET I SET 2 SET 3

KWADRATISCHE FOOT KWADRATISCHE FOOT KWADRATISCHE FOUT

Trial OPTA MEAN OPTA MEAN OPTA MEAN

I o.326E-14 O.669E-12 O.130E-13 o.268E-11 O.548E-14 O.335E-12

2 O.320E-14 O.29IE-12 O.128E-13 O.116E-11 O.29IE-14 O.898E-13

3 O.271E-14 O.814E-13 O.I08E-13 O.325E-12 O.225E-14 O.210E-14

4 o.190E-14 O.297E-14 O.76IE-14 o.119E-13 O.839E-14 O.342E-13

5 O.157E-14 o.24lE-13 O.629E-14 O.963E-13 O.206E-14 O.342E-13

6 O.137E-14 o.120E-12 O.548E-14 O.478E-12 O.478E-14 -O.342E-13

7 o.11lE-14 O.270E-12 O.444E-14 ·O.I08E-11 O.296E-14 O.342E-13

8 O.988E-15 O.458E-12 O.395E-14 o.183E-11 O.370E-14 O.342E-13

Tabel 5.1 Vergelijking kwadratische fout t.g.v. OPTA-methode en t.g.v. middelings

methode wanneer er geen ruis aanwezig is.

de tweede set trials is, zoals verwacht, precies 4x zo groot

als de kwadratische fout van de eerste set trials. In figuur

5.2 is de oorspronkelijke eerste set trials afgebeeld. Ook

is de volgens de OPTA-methode geschatte set trials in

dezelfde figuur afgebeeld. Het verschil tussen de

oorspronkelijke en de mb.v. de OPTA-methode geschatte data

is nauwelijks te zien. Tevens is ter vergelijking bij de
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eerste, vierde en achtste trial het gemiddelde getekend.

Voor de eerste resp. achtste trial is dit gemiddelde kleiner

resp. groter dan het model.

ERPIZ... -----

r,_ ..r~
Figuur 5.2. Habituatie-effekt voor eerste set trials zonder ruis.

Bij de trials I, 4 en 8 is het gemiddelde over aIle

8 trials weergegeven.

We voegen nu aan de drie sets trials zoveel ruis toe zodat

de signaal-ruisverhouding 0, 3 of 10 dB bedraagt.

5.2.1 Gesynthetiseerde ruis als "achtergrond-EEG II

Als eerste voegen we de gesynthetiseerde ruis toe, zodat de

signaal-ruisverhouding voor de eerste trial 0 dB bedraagt.

(Voor de achtste trial in de eerste twee sets trials

bedraagt deze dan ongeveer -7.3 dB en voor de derde set

ongeveer -3.7 dB). We zien nu (tab 5.2) dat de kwadratische

fouten van de eerste twee sets trials weer een faktor vier

verschillen. Verder merken we op dat de kwadratische fout

bij de eerste twee sets trials veroorzaakt door de

OPTA-methode kleiner zijn dan die fout t.g.v. de
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SET 1 SET 2 SET 3

KWADRATISCHE FOUT KWADRATISCHE FOUT KWADRATISCHE FOUT

'I'r1al OPTA MEAN OPTA MEAN OPTA MEAN

1 O.l71E-ll O.153E-ll O.683E-ll O.610E-ll o.159E-ll o.131E-U

2 O.146E-ll o.128E-ll O.586E-ll o.514E-ll O.145E-ll o.120E-ll

3 O.1l9E-ll o.120E-ll o.477E-ll o.480E-ll o.123E-ll o.124E-ll

4 O.123E-ll O.124E-ll o.492E-ll o.495E-ll o.134E-ll o.139E-ll

5 O.139E-ll o.136E-ll O.556E-ll O.545E-ll O.142E-11 o.139E-ll

6 O.148E-ll O.155E-ll O.591E-ll O.621E-ll O.142E-ll O.139E-ll

7 O.196E-ll O.179E-ll o.783E-ll o.715E-ll O.182E-ll o.139E-ll

8 o.280E-ll o.205E-ll O.1l2E-I0 O.822E-U o.265E-ll o.139E-ll

Tabel 5.2 Verge11jk1ng kwadrat1sche fout t.g.v. OPTA-methode en t.g.v. middelings

methode b1j de gesynthet1seerde ruis en s1gnaal-ruisverhouding 0 dB.

middelingsprocedure. Bij de vierde of vijfde trial zien we

dat de resultaten van de middelingsprocedure beter zijn dan

die van de OPTA-methode. Dit is niet zo verwonderlijk omdat

ten gevolge van het signaalverloop het gemiddelde ongeveer

gelijk zal zijn aan het signaal van de vierde of vijfde

trial. Echter het verschil tussen de kwadratische fouten die

optreden bij resp. de OPTA-methode en de middelingsmethode

is daar slechts minimaal. Bij de overige trials is het

verschil wat groter in het voordeel van de OPTA-methode. Als

we de kwadratische fouten van de derde set trials bekijken,

dan blijkt daaruit dat de klassieke middelingsmethode

globaal een iets beter resultaat geeft. In figuur 5.3a zijn

de schattingen (m.b.v. de OPTA-methode) verkregen voor de

eerste set trials afgebeeld sarnen met het bijbehorende "ruwe

EEG" (het model en de ruis) en het gemiddelde over de set

trials. Figuur 5.3b toont hetzelfde voor de derde set

trials. Beide figuren bevatten aIleen de resultaten van de

eerste, vierde en achtste trial.
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Figuur 5.3a Links: Set 1 met gesynthetiseerde ruis (S/N= 0 dB).

Midden: oorspronkelijke signaal en de OPTA-schatting.

Rechts: oorspronkelijke signaal en het gemiddelde.

Tijdas: O. - 0.45 [5]. Amplitude-as: -10.0- 10.0 [~V].

M.b.v. de gesynthetiseerde ruistrials en de drie sets trials

maken we nu "ruistrials" aan, waarin de

signaal-ruisverhouding 3 dB bedraagt voor de eerste trial

(Voor de achtste trial zijn dan de signaal-ruisverhoudingen

resp. -4.3,-4.3 en -0.6 dB). We krijgen dan de volgende

resultaten (tab. 5.3). Ook hier zien we weer voor de eerste

twee sets trials dat de OPTA-methode over het algemeen wat

betere resultaten oplevert. Bij de derde set blijkt weer de
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Figuur 5.3b Links: Set 3 met gesynthetiseerde ruis (S/N= 0 dB).

Midden: oorspronkelijke signaal en de OPTA-schatting.

Rechts: oorspronkelijke signaal en het gemiddelde.

Tijdas: O. - 0.45 [s]. Amplitude-as: -10.0- 10.0 [~V].

SET 1 SET 2 SET 3

KWADRATISCHE FOUT KWADRATISCHE FOUT KWADRATISCHE FOUT

Trial OPTA MEAN OPTA MEAN OPTA MEAN

1 0.568E-12 0.887E-12 o.227E-ll 0.355E-ll 0.763E-12 0.624E-12

2 0.532E-12 0.592E-12 0.213E-ll 0.237E-ll 0.547E-12 0.463E-12

3 O.446E-12 O.459E-12 0.178E-ll o.184E-ll O.452E-12 0.451E-12

4 O.462E-12 O.450E-12 o.185E-ll o.180E-ll 0.550E-12 0.553E-12

5 O.521E-12 O.534E-12 O.208E-ll o.214E-ll 0.593E-12 0.553E-12

6 O.553E-12 O.687E-12 o.221E-ll O.275E-ll 0.552E-12 O.553E-12

7 O.736E-12 0.889E-12 O.294E-ll 0.355E-ll 0.670E-12 O.553E-12

8 o.1lOE-ll 0.1l2E-ll o.439E-ll O.450E-ll o.103E-ll 0.553E-12

Tabel 5.3 Vergelijking kwadratische fout t.g.v. OPTA-methode en t.g.v. middelings

methode bij gesynthetiseerde rUis en signaal-ruisverhouding 3 dB.
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middelingsmethode iets betere resultaten op te leveren. In

figuur 5.4 zijn de resultaten grafisch weergegeven voor de

eerste, vierde en achtste trial van de eerste set trials.

ERPI. +. 5TN•• NGI5E 13. dB
I.. I..

ERP1-GPTA
I..

ERPl-flEAN

4 ...r..=--------:r.:.=-------:o...
,-...~

4 ...r..=--------:..r..=-------:o... 4 ...f:.:--------:..r.:.=----~...
,-..w ,-..w

ERP1.+.5TN•• NGI5EI3. dB
I.. ... ERP1-GPTA

I..
ERPl-flEAN

4 ...r..=--------:..r..=-------:o...
~.... ......r..=--------:....".".....--~... ......t;....----:..;r:.:----~...

' __••011 .......w

ERP1.+.5TN•• NGI5EI3.dB
I..

•

ERP1-GPTA
I..

•
I..

ERPl-flEAN

•

4'"G,-----..:r..:----""'"l.
.......w

4 •.J:.=----,--r..:------:o.
r-...w

Figuur 5.4. Links: Set 1 met gesynthetiseerde ruis (SjN= 3 dB).

Midden: oorspronke1ijke signaal en de OPTA-schatting.

Rechts: oorspronkelijke signaal en het gemiddelde.

Tijdas: O. - 0.45 [s]. Amplitude-as: -10.0- 10.0 [~V].

Als de signaal-ruisverhouding 10 dB bedraagt, dan zien we

(tab. 5.4) dat nu de OPTA-methode ook bij de derde set

trials betere resultaten levert dan de middelingsprocedure.

Voor de eerste set trials zijn weer de resultaten van de

eerste, vierde en de achtste trial weergegeven in figuur

5.5.



62

SET 1 SET 2 SET 3

KWADRATISCHE FOUT KWADRATISCHE FOUT KWADRATISCHE FOUT

Trial OPTA MEAN OPTA MEAN OPTA MEAN

1 0.173E-12 0.653E-12 0.693E-12 0.261E-ll 0.178E-12 0.35lE-12

2 0.127E-12 0.312E-12 0.506E-12 o .125E-ll 0.1l2E-l2 0.l43E-12

3 0.949E-13 0.137E-12 0.380E-12 0.546E-12 0.101E-12 0.897E-13

4 0.979E-13 0.894E-13 0.392E-12 0.358E-12 0.148E-12 0.153E-12

5 o .1l8E-12 0.139E-12 0.474E-12 0.555E-12 0.140E-12 0.153E-12

6 0.141E-12 0.260E-12 0.564E-12 o .104E-ll
I

o .124E-12 0.l53E-12

7 0.201E-12 0.433E-12 0.803E-12 o .173E-ll

I
0.146E-12 0.153E-12

8 0.308E-12 0.643E-12 o.123E-ll o .257E-ll 0.238E-12 0.l53E-12

Tabel 5.4 Vergelijking kwadratische fout t.g.v. OPTA-methode en t.g.v. middelings

methode bij gesynthetiseerde ruis en signaal-ruisverhouding 10 dB.
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Figuur 5.5. Links: Set 1 met gesynthetiseerde ru1s (SINs 10 dB).

Midden: oorspronkelijke signaal en de OPTA-schatting.

Rechts: oorspronkel1jke signaal en het gemiddelde.

Tijdas: O. - 0.45 [sl. Amplitude-as: -10.0- 10.0 [~VI.
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5.2.2 Het fixatie-EEG als "achtergrond-EEG"

We hebben vervolgens op de sets trials uit paragraaf 5.1 het

fixatie-EEG als "achtergrond-EEG" gesuperponeerd. We hebben

daarvoor dezelfde signaal-ruisverhoudingen gebruikt als bij

de gesynthetiseerde ruistrials. Voor een

signaal-ruisverhouding van 0 dB zien we (tab. 5.5) dat nu

bij de eerste twee sets trials het verschil tussen

OPTA-methode en de middelingstechniek, wat betreft de

kwadratische fout slechts minimaal is. De gebruikelijke

middelingstechniek levert hier zelfs wat betere resultaten.

Dit in tegenstelling tot de resultaten verkregen bij de set

trials met de gesynthetiseerde ruis (tab. 5.1).

SET 1 SET 2 SET 3

..
KWADRATISCHE FOUT KWADRATISCHE FOUT KWADRATISCHE FOUT

Trial OPTA MEAN OPTA MEAN OPTA MEAN

1 O.806E-l2 O.769E-l2 o.322E-ll o.308E-ll o.611E-l2 O.60lE-l2

2 O.588E-l2 O.585E-l2 o.235E-ll O.234E-ll O.55lE-l2 O.55lE-l2

3 O.648E-l2 O.552E-l2 O.259E-ll O.22lE-ll O.650E-l2 O.640E-l2

4 O.807E-l2 O.635E-l2 O.323E-ll O.254E-ll O.853E-l2 O.833E-l2

5 O.964E-l2 O.802E-l2 O.385E-ll O.32lE-ll O.853E-l2 O.833E-l2

6 O.109E-ll O.103E-ll o.437E-ll O.4l2E-ll O.844E-l2 O.833E-l2

7 o.l24E-ll o.l30E-ll O.498E-ll o.520E-ll O.835E-l2 O.833E-l2

8 o.l54E-ll O.l60E-ll O.6l6E-ll O.640E-ll O.844E-l2 O.833E-l2

Tabel 5.5 Vergelijking kwadratische fout t.g.v. OPTA-methode en t.g.v. middelings

methode bij fixatie-EEG als achtergrond-EEG en signaal-ruisverhouding 0 dB.

Een soortgelijk beeld vertonen de resultaten van de trials

met signaal-ruisverhouding 3 dB (tab. 5.6).

Bij een signaal-ruisverhouding van 10 dB (tab 5.7) worden

met de OPTA-methode weer betere resultaten verkregen. De

kwadratische fout is dan bij de middelingsmethode voor de

eerste twee trials van elke set ongeveer een faktor twee

groter dan de kwadratische fout die de OPTA-methode
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oplevert.

SET 1 SET 2 SET 3

KWADRATISCHE FOUT KWADRATISCHE FOUT KWADRATISCHE FOUT

Tr1al OPTA MEAN OPTA MEAN OPTA MEAN

1 0.576E-12 0.570E-12 0.230E-ll o.228E-ll 0.343E-12 0.337E-12

2 0.310E-12 0.309E-12 0.124E-ll o.124E-ll o.211E-12 0.209E-12

3 0.212E-12 0.207E-12 0.849E-12 0.828E-12 0.234E-12 0.229E-12

4 0.235E-12 0.226E-12 0.942E-12 0.904E-12 0.367E-12 0.358E-12

5 0.345E-12 0.336E-12 o.138E-ll o.134E-ll 0.368E-12 0.358E-12

6 0.517E-12 0.512E-12 0.207E-ll 0.205E-ll 0.364E-12 0.358E-12

7 0.736E-12 0.735E-12 o.294E-ll o.294E-ll 0.360E-12 0.358E-12

8 0.995E-12 0.990E-12 0.398E-ll o.396E-ll 0.364E-12 0.358E-12

Tabel 5.6 Vergelijk1ng kwadratische fout t.g.v. OPTA-methode en t.g.v. middelings

methode b1j f1xat1e-EEG als achtergrond-EEG en s1gnaal-ru1sverhoud1ng 3 dB.

SET 1 SET 2 SET 3

KWADRATISCHE FOUT KWADRATISCHE FOUT KWADRATISCHE FOUT

Tr1al OPTA MEAN OPTA MEAN OPTA MEAN

1 0.291E-12 0.564E-12 0.1l6E-ll 0.226E-ll 0.198E-12 0.315E-12

2 0.134E-12 0.238E-12 0.537E-12 0.952E-12 0.718E-13 0.888E-13

3 0.648E-13 0.770E-13 0.259E-12 0.308E-12 0.305E-13 0.189E-13

4 0.553E-13 0.424E-13 0.221E-12 0.170E-12 0.546E-13 0.670E-13 I
5 0.862E-13 0.103E-12 0.345E-12 0.413E-12 0.424E-13 0.670E-13

6 0.144E-12 0.235E-12 0.577E-12 0.940E-12 0.392E-13 0.670E-13

7 0.221E-12 0.418E-12 0.883E-12 o.167E-ll 0.388E-13 0.670E-13

8 0.312E-12 0.636E-12 o.125E-ll 0.255E-ll 0.460E-13 0.670E-13

Tabel 5.7 Vergelijk1ng kwadratische fout t.g.v. OPTA-methode en t.g.v. m1ddelings

methode b1j f1xat1e-EEG als achtergrond-EEG en signaal-ruisverhouding 10 dB.

5.3 Bespreking van de resultaten

In tegenstelling tot de middelingstechniek levert de

OPTA-methode voor elke geregistreerde trial een geschatte
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trial. Ais we per trial de kwadratische fouten die

veroorzaakt worden door de OPTA-methode, vergelijken met de

kwadratische fouten die optreden bij de middelingsprocedure,
•

dan voldoet de OPTA-methode niet echt beter dan de

middelingstechniek. Dit geldt dan voor signaal-ruis

verhouding van 0 dB. Neemt de signaal-ruisverhouding toe dan

worden de resultaten behaald met de OPTA-methode dUidelijk

beter. In het geval dat er helemaal geen ruis aanwezig is

(zie fig. 5.2) zijn de schattingen van elke trial

afzonderlijk erg goed te noemen (zie tab. 5.1).AIs we m.b.v.

de OPTA-methode schattingen willen maken van de ERP's in

elke trial, dan zal het wenselijk zijn om vooraf een

schatting van de signaal-ruisverhouding te maken.

Het is bekend dat een gemiddelde over een klein aantal

trials «20) slechte resultaten oplevert. Bij slechte

signaal-ruisverhoudingen (0 dB) zijn de kwadratische fouten

van de OPTA-methode vergelijkbaar met de kwadratische fout

die het gemiddelde over aIle 8 trials oplevert. Ais we de

kwadratische fout als een kriterium nemen, dan levert de

OPTA-methode voor deze signaal-ruisverhouding ook slechte

resultaten. Om het gemiddelde te kunnen verbeteren neemt men

een groter aantal tri.als. De OPTA-methode is echter opgezet

om habituatie-effekten in het EEG zichtbaar te maken, en

deze habituatie-effekten treden slechts op in het begin van

een reeks trials. Na ongeveer 5 tot 12 trials treden er geen

habituatie-effekten meer op [Verbaten, 1981]. We zouden

natuurlijk meer trials kunnen afschatten met de

OPTA-methode. Dit houdt dus in dat we dan trials meenemen,

waarin het habituatie-effekt al verdwenen is. Deze situatie

hebben we gesimuleerd bij de derde set trials. Wanneer we de

kwadratische fout van de eerste set en de derde set trials

vergelijken, dan zien we dat dit niet tot verbeteringen

leidt.
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Een nadeel van de OPTA-methode is dat aIle geregistreerde

trials moeten worden meegenomen in de schatting. Dit vindt

zijn oorzaak in het feit dat de OPTA-methode gebruik maakt

van een orthogonaal polynoommodel. Een eis die daarbij

gesteld wordt is dat aIle meetpunten op gelijke afstand

liggen. Stel nu dat er een trial wordt geregistreerd, waarin

een oogbewegingsartefakt optreedt. We zullen dan deze trial

of mee moeten nemen, met aIle gevolgen van dien, of de

OPTA-methode over een kleiner aantal trials moeten

uitvoeren. Bij de middelingstechniek neemt men zo'n trial

niet mee in de procedure. Dit is daar toegestaan, omdat daar

het signaal in het ERP-model onveranderlijk wordt

verondersteld over de trials.

Tussen de resultaten, verkregen met de twee verschillende

modellen van het achtergrond-EEG (stationaire en

niet-stationaire ruis) zijn geen duidelijke verschillen aan

te geven. Voor het korte tijdinterval waarover de

OPTA-methode is uitgevoerd heeft het niet-stationair zijn

van het achtergrond-EEG geen aantoonbare invloed.
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6. KONKLUSIES

We hebben twee soorten stationariteitstesten geimplementeerd

en uitgetest. De eerste methode kan geen konkrete uitspraken

doen over de stationariteit van het te onderzoeken signaal.

M.b.v. de tweede methode kunnen we dat weI doen.

Met deze tweede methode hebben we aangetoond dat het zgn.

fixatie-EEG, dat we als een benadering van het

achtergrond-EEG beschouwen, niet stationair is. Indien de

benadering van het achtergrond-EEG met het fixatie-EEG goed

is, zou dit betekenen dat niet aan de stationariteitaanname

voldaan is. Die aanname wordt overigens bij vele

EEG-verwerkingsmethoden gedaan. Er bestaan echter twijfels

over de korrektheid van deze benadering. Zo is ondermeer

bekend dat het achtergrond-EEG afhankelijk is van de taak

die een proefpersoon krijgt opgedragen. Verder is niet

bekend wat de invloed is van het niet-stationair zijn van

het achtergrond-EEG op de EEG-verwerkingsmethoden, zoals bv.

de OPTA-methode.

Ondanks twijfels over de stationariteit van het

achtergrond-EEG is toch besloten om de OPTA-methode te

implementeren. M.b.v. twee verschillende benaderingen voor

het achtergrond-EEG (nl. stationaire gesynthetiseerde ruis

en het niet-stationaire fixatie-EEG), die gesuperponeerd

zijn op een model voor de ERP zijn schattingen uitgevoerd

voor verschillende signaal-ruisverhoudingen. Ret gebruik van

de methode, onder aanname van stationariteit levert voor

beide benaderingen vergelijkbare resultaten Ope

De resultaten van de OPTA-methode zijn over het algemeen

teleurstellend te noemen. Bij een signaal-ruisverhouding van

o dB zijn de kwadratische fouten van de schatting t.o.v. het
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model met de OPTA-methode vergelijkbaar met die van de

middelingsprocedure. De resultaten veranderen weI in het

voordeel van de OPTA-methode, wanneer de

signaal-ruisverhoudingen verbeteren. Of de, voor een goed

resultaat, benodigde signaal-ruisverhoudingen in de

praktijksituatie voorkomen, blijft vooralsnog een open

vraag.
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7. AANBEVELINGEN

Er kan nog geen uitspraak gedaan worden over de invloed van

het niet-stationair zijn van het achtergrond-EEG op de

OPTA-methode. Tot nu toe z1Jn er aIleen schattingen gemaakt

m.b.v. de OPTA-methode van signaalmodellen met een kort

tijdinterval (0.44s.). Mogelijk heeft het niet-stationair

zijn van het achtergrond-EEG over zo'n klein interval weinig

invloed. Wanneer data over een langere tijd verwerkt worden

zou dat meer invloed kunnen hebben. Een nader onderzoek zal

hiervoor nodig zijn.

Vervolgens zal de OPTA-methode nog verder uitgetest moeten

worden. Het is namelijk van belang te weten, aan welke

signaal-ruisverhoudingen het gemeten EEG moet voldoen, om

een goede schatting van de ERP te kunnen maken. Uit de

simulaties is gebleken dat dit tussen de 3 en 10 dB zal

liggen.

Zoals bekend zal een habituatie-effekt na een bepaald aantal

trials verdwijnen. Er zal nagegaan dienen te worden wat het

effekt is, als deze trials toch bij verwerking worden

meegenomen.
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