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SAMENVATTING

Verscheidene onlangs verschenen publicaties (Doyle 1975

en Basar 1975) handelen over toepassing van het Wiener-filter bij

de schatting van evoked responses t.b.v. een verdere verbetering

van de signaal-ruis verhouding na middelen. Dit filter wordt, naar

een ide~ van Walter (1969), bepaald uit het gemiddelde van, zeg

N-stuks vermogensdichtheidspectra van de responsies ~n uit het

vermogensdichtheidspectrum van het signaal, gevonden na middeling

van de N responsies. Dit filter wordt vervolgens toegepast op het

reeds gemiddelde signaal.

Omdat evoked responses meestal zijn opgebouwd uit gedempte

oscillaties met, naarmate de frequentie toeneemt, korter wordende

uitslingertijd, gaf deze op stationaire signalen geente Wiener

filtering vooral voor hogere frequenties geen succesvolle resulta

ten. In dit verslag wordt een concept gegeven voor een benadering

van een tijdvariant "Wiener"-filter, dat beter aangepast is aan

niet-stationaire signalen. De grondgedachte luidt als voIgt:

==~=== Wanneer de signalen worden gefilterd met aaneen

sluitende, steeds breder-wordende bandfilters kan men in de diverse

bandgefilterde signalen met toenemende frequentie een steeds korter

wordende signaal-observatie-tijd toelaten teneinde een schatting

van het vermogensdichtheidspectrum te verkrijgen (invers verband

tussen de frequentie- en tijdbreedte van de bandfilters) .Door de

bandgefilterde,(niet-stationaire)signalen in meerdere tijdsegmenten

te verdelen en hierin stationariteit te veronderstellen, wordt

het mogelijk per segment een Wiener-filter te definieren. De aldus

ontstane set Wiener-filters wordt op de corresponderende tijdseg

menten van de bandgefilterde signalen toegepast; door sommatie van

deze segmenten over frequentie en tijd vindt reconstructie plaats

van het aldus tijvariant "Wiener"-gefilterde gemiddelde =====
De door Doyle en Walter voorgestelde methode om een filter

te schatten wordt in combinatie met de bandfiltering en segmentatie

erg omslachtig. Daarom wordt een alternatieve methode ter vergaring

van de benodigde kennis omtrent signaal en ruis voorgesteld, die

on-line verwerking van de diverse signalen door een mini-computer

als b.v. een PDP 11/34 mogelijk maakt. Voorgestelde tijvariante met

hode geeft t.o.v. het tijdinvariante filter een aanzienlijke verbe

tering te zien ten aanzien van kortdurende signaalcomponenten. De

methode levert een verbeterde signaal-ruis verhouding op, die des

gewenst mogelijkheid biedt met minder responsies een gelijkwaardige

schatting van het gezocht signaal te verkrijgen.
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SUMMARY

Several recent publications (Doyle 1975 and Basar 1975)

are dealing with the application of Wiener-filtering ·after averaging

for an improved estimation of evoked responses. According to an idea

of Walter (1969) this filter is deducted from the average of e.g. N

powerdensity-spectra of the N-responses and from the powerdensity

spectrum of the averaged signal. This filter is applied to the averaged

signal.

Since evoked responses are mostly composed of damped oscil

lations with a shorter signal-duration as the frequency rises, this

filter, meant for stationary signals, was not very succesful with

respect to the fast oscillations. In this report a concept is given for

an approximation of a time-varying "Wiener"-filter, that is better ad

justed to non-stationary signals. The basic idea is as follows:

===== When the signals are filtered with a set of linked

expanding bandfilters it is possible to observe the bandfiltered signalE

for the estimation of the powerdensity-spectrum for a shorter while

as the frequency rises (inverse relationship between frequency-and

time-width of the bandfilters). By dividing the (non-stationary) band

filtered signals in more time-segments and by assuming stationarity

in it, it is possible to define a Wiener-filter per time-segment. The

set of Wiener-filters thus made is applied to the corresponding time

segments of the bandfiltered signals; by summation of the segments over

frequency and time the reconstruction is made of the thus time-varying

"Wiener"-filtered signal. ======
The method proposed by Walter and Doyle to estimate a filter

becomes very cumbrous in combination with the bandfiltering and time

segmentation. Therefore an alternative method to get the appropriated

knowledge of signal and noise is proposed which allows on-line processin<

of the various signals by a mini-computer as e.g. a PDP 11/34. Proposed

method of time-varying filtering shows a remarkable improvement with

respect to the short signal-components compared to the normal Wiener

filtering. The method delivers an improved signal to noise ratio which

permits us to get an equivalent estimation of the wanted signal with

less responses.
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INLEIDING

De laatste decennia heeft het onderzoek naar

cerebrale evoked responses met de opkomst van relatief steeds

goedkoper wordende digitale verwerkingsapparatuur een hoge

vlucht genomen. Vanuit het E.E.G. bleken met behulp van

middelingstechnieken responses te ontdekken op diverse stimuli

zoals visuele, auditieve en somato-sensibele (zelfs op reuk

prikkels). Deze responses bleken klinisch van belang in civerse

medische specialismen als respectievelijk de oogheelkunde,

het K.N.O.-specialisme en de Neurologie (zie lit 2 ).

Figuur 1 laat mogelijke visuele,auditieve en somato-sensibele
ISIS'S

evoked responses (V.E.R. ,- A.E.R. , en S.E.R. ) zien zoals

H.Gastaut c.s.(1967) deze registreerden op verschillende

plaatsen op de schedel: evoked responses tonen een duidelijk

impuls-responsie-karakter. Visuele, auditieve en somato

sensibele responses verschillen behalve in de wijze van opwekken

ook daarin,dat de afleidplaatsen op de schedel anders liggen

en dat de bandbreedtes respectievelijk enige tientallen,

enige honderden en circa honderd Herz bedragen. De amplitude

van bedoelde responses is min of meer evenredig met de

stimulus-intensiteit maar kan in geval van de S.E.R. (prikkeling

met blokvormige stroompulsjes) natuurlijk niet onbeperkt

opgevoerd worden. Hiermee samen hangt vanzelf de signaal

ruisverhouding, die i.g.v. de "snellen componenten van de

S.E.R. (zie lit. 2 ) zelfs tot -40 dB kan dalen. Reden

waarom schatting van dergelijke responses m.b.v. middelings

technieken (signaal-ruisverhoudingsverbetering volgens de wortel

uit het aantal records) meestal een zeer groot aantal (enkele

honderden) records c.q. stimuli vraagt. De aannamen bij het

middelen zijn:

- de response onderhoudt een vaste tijdrelatie met de stimulus

de ruis is niet gecorreleerd met de stimulus

de ruis is additief.
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--- Ten aanzien van dit laatste punt dienen de

experimenten van Sayers (1974, zie lit. 1 ) vermeld: een

willekeurig stuk E.E.G. bleek, indien de fase-informatie

ervan werd gecorrigeerd voor de fase-informatie gevonden

uit een duidelijk A.E.R., evoked-response- achtige vormen

aan te nemeni Sayers ver~laart de A.E.R. dan ook vanuit

een soort synchronisatie-effect, getriggerd door een stimulus.

Ook Van Holst publiceerde in 1939 reeds een artikel over

zijn bevindingen met fysiologische oscillatiesystemen waar

multiplicatieve effecten optraden, terwijl Spekreyse (1966)

en Tielen (1969) bij V.E.R.'s en A.E.R:
s

dUidelijke

modulatie-patronen waarnamen. In dat geval leveren lineaire

filterprocedures (zoals de middelings techniek er ook een is)

niet zonder meer het beoogde resultaat.---

In de laatste 10 jaar zijn er diverse pogingen

gedaan om na deze middelingsprocedure alsnog een signaal

ruisverhoudingsverbeterende techniek toe te passen in de

vorm van (a posteriori) Wiener-filteren (1969: Walter,1975:Doyle)

Dit om een betere schatting van de response te verkrijgen,

maar ook om eventueel een reductie van het aantal benodigde

records c.q. stimuli te bewerkstelligen. Het daaruit voort

vloeiende kortere experiment is niet aIleen aangenamer voor

de proefpersoon of patient maar is ook in die zin beter, dat

de experimenteerco~ditiesdan minder kans hebben te veranderen

(zie lit.2) .Dat deze op stationaire signalen geente Wiener

filterprocedure geen optimale resultaten onlevert is een

gevolg van het niet-stationaire karakter van het signaal zelf

en van de niet-stationaire aard van de ruis: typische E.E.G.

ritme's (a,B en v b.v.) ,overgangen hiertussen, laagfrequente

pulsaties van oogbewegingen en randomoptredende transienten

t.g.v. spieractiviteiten. De pogingen daarna van Basar (1975) om

(subjectief) selectief te gaan middelen leverden ook geen

opzienbarende verbeteringen op t.a.v. de signaal-ruisverhouding.
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De opdracht van dit afstudeeronderzoek was dan ook

het nagaan van de bruikbaarheid van a posteriori Wiener-filteren

bij evoked responses,eventueel in combinatie met een objectieve

manier van selectief middelen. Al snel werd duidelijk, dat deze

tijdinvariante Wiener-filtering geen optimale resultaten kan af

werpen:het ontwikkelen en uittesten van een tijdvariante versie

van het Wiener-filter dat beter zou zijn aangepast aan niet

stationaire signalen lag dan ook voor de hand. Aldus in grote

lijnen de trend van dit verslag.
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HOOFDSTUK I

Technieken voor de verbetering van signaal-ruis verhouding.

I,l Inleiding

Bij het optreden van signaal en ruis kunnen zich

situaties voordoen varierend van

- signaal stochastisch en ruis stochastisch

tot

signaal deterministisch en ruis stochastisch.

Als voorbeeld voor het eerste geval geldt o.a.

de telecornrnunicatie, voor het laatste b.v. de radar-detectie.

Evoked responses bevinden zich ergens in het tussenliggende

gebied: de gezochte signaalvorm is ruwweg bekend, maar kan

aanzienlijke fluctuaties vertonen (intra- en interindividueel,

b.v. bij ziekte beelden) .

Het probleem van optimale scheiding van signaal en

ruis kan uiteraard aIleen aangepakt worden na adequate beschrij

ving van zowel signaal als ruis, in het vervolg opgevat als

2~Q~h~2!!2~h~ Y~E!~9~1~~· Het gedrag van dergelijke variabelen

kan op statistische wijze worden beschreven (zie lit. 3) •

Uitgaande van kansdichtheidsfuncties kunnen b.v. de volgende

begrippen worden gehanteerd:

Ensemble-momenten:

"f1 ens +0:> nx ( t 1 = f x. p (x, t 1)' dx
- -eo

(1)

Hier stelt het symbool E ensemble-middeling voor en

wordt E [~n(tl~ het nde moment genoemd. Voor het eerste moment

noteren we:

Gemiddelde:

( la)
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Voor het tweede moment, indien gecorrigeerd voor het

gerniddelde, staat:

Variantie

Correlatie-functies, onder te verdelen in:

Autocorrelatie-functie

en de

Kruiscorrelatie-functie:

Is een stochastisch proces 2~~~!2~~!E' d.w.z.

invariant voor verschuiving van de tijd-as, dan staat het

symbool E ook voor tijdmiddeling over ~~n ensemble-element.

Is het proces ~E929!2~h, dan zijn bovendien aIle ensemble- en

tijdgemiddelden aan elkaar gelijk,b.v.

tiJ'd~2(t) ens= ~2(t)

De auto- en kruiscorrelatiefuncties zijn dan slechts

een functie van het beschouwde tijdY~E2~~lJ T, b.v.

of ook:

(lb)

(2a)

( 2b)

(3 )

( 4a)
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Als m ~O, dan geldt voor de variantie:x

( 4b)

2
a

XX

+T
: lim 1 f x(t). xit) dt

T-+oo 2T -T
(5)

Beschouwen we x(t) als de spanning over een weerstand

van 1 ohm, dan valt voor het gemiddelde vermogen te schrijven:

~2(t)tijd
+T

= 1 im 1 f I~ ( t) 1
2 d t

T-+ro 2T -T
(6 )

rn.a.w. : in een stochastisch stationair en ergodisch proces,

met gerniddelde nul, zijn de variantie en ~ (0) een rnaat voor--------- --xx ---
het :l~Il!.i.9-~e}~~.Y~.r.~~g~~_ (U i t (5) en ( 6}) .

De karakterisering van signaal- en/of ruis eigenschap

pen hoeft niet tot het tijddornein beperkt te blijven. Vaak is

het zinvol om in het frequentie-domein te werken, o.a. vanwege

de ornzetting van convolutie aangegeven met (*) naar

verrnenigvuldiging aangeduid door (.}. De Fourier-transformatie

forrnules luiden:

+00 -jwt

X(w) = f x(t}.e .dt = F~(t)J [v sJ (7 )
-<X>

en

+00 jwt
-l[X(wU [v]x (t) ~ 1 f X(w) .e . dw : F (8 )

2rr -00

Per definitie geldt voor het Y~~~Q~~£29!~h~h~!9§E~~~E2~:

(9 )

en



- 13 -

Omdat ~xx(,l =~xx(-Tl valt af te leiden, dat voor het

vermogensdichtheidspectrum ook geldt:

<P (w) c:: 1 IX(w)12xx -
T

Als laatste dient het ~~~2E~~~ E~~ E~E§~Y~1 vermeld

te worden dat zegt, dat van een signaal het vermogen, beschre

yen in tijddomeintermen gelijk is aan het vermogen, beschreven

in frequentiedomeintermen. In formule:

( 11

1
, 1
1m -

T~oo 2T

+T
J

-T
x 2 (t).dt = 1

21T -00

J
<pxx(w). d w (12

1,2 Wienerfiltering-------------

Stel, dat een signaal x(t) is samengesteld uit een

gezocht signaal set) (~S(w) ) en ~~~!i!~Y~ ruis ~(t)

(0-0 N ( w) ) me t :

- s (t): stationair en E [s (t[] = 0

- n (t): stationair en E [n (to = 0

Uit onderstaande figuur is dan een optimaal filter h(t)

af te leiden, ~f~~~~~1!j~ van de eisen,die men stelt aan het

foutsignaal f (t) (0--0 F (w)):

Sew)

~

+1'

+ X(w)
H(w) ..., ,

+

F' (w)

y (w)

N(w)

Er geldt:

F(w) = yew) - sew)

en

F(w) = Sew) .[H(w)-!l +H(w) .N(w)

(13

(14
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Uitdrukking (14) komt overeen met de volgende

figuur:

F(w}

1'---_(}_

H(w}-1
S(w} +

~

\+

H w

Ais men als criterium voor optimaliteit van het

filter H(w} kiest voor een minimale gemiddelde effectieve

waarde van het foutsignaal(N. Wiener, lit. 3 en 4}

dan dient de volgende integraal zo klein mogelijk te zijn:

f (t f2 t i j d = '1' ( 0 1 = 1
ff 2Tf

+co
J ~ ff (w). dw

-co
OS)

Indien we veronderstellen, dat s(t) en n(t}

2~g~~2~~~1~~~9 zijn voIgt:

1
21f

Hiervoor kunnen we schrijven:

f(t}2 tijd = . 1
2if

+00
_coJ ~(W).H(-W}·(~ss(w}+~nn(w») -~ss(W}.(AH(W}+

A

+ AH (- W)) + <jiss (wJ. dw

Stel A2 = ~ (w) +~ (w)ss nn
dan gaat vergelijking (17) over in:

07 )

1
2Tf

J

(18)
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De Y~2!~ bijdrage binnen de integraal wordt

geleverd door ~ (w)- ~ (w) /A 2 • De waarde van de integraalss ss
is minimaal als:

AH(w)- ~ (w)/A = 0ss

Hieruit voIgt:

en dus de uite~ndelijke uitdrukking voor het

~!~~~E!!l:!~E:

r-----------------------i
I I
I H(w} = ~ss(w} I

I I
I I

I ~ss(w}+ ~nn(w} :
L I

(19 )

(20)

(21)

H(w) is reeel en even en heeft dus een impuls

responsie, die eveneens reeel en even is, en dus dus al v66r

t=O begint. Als zodanig is het filter H(w} dan ook fysisch

niet realiseerbaar. Bij verwerking in een digitale rekenmachine

( zie o.a. appendix r over Discrete Fourier-Transformatie)

vervalt dit bezwaar.

Bij gebruik van het Wiener-filter ter verbetering

van de signaal-ruis verhouding wordt uiteindelijk de effectieve

waarde van de fout:

1
2'll'

+00

J [<fl (w).~ (w) J. dwss nn-00
<f? (w}+<f? (w)ss nn

(22)

Merk op, dat het filter slechts "foutloos"

discrimineert, als set) en ~(t) geen gemeenschappelijke

frequentiecomponenten bevatten.
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Veronderstel een stochastisch, stationair,

ongecorreleerd en ergodisch (ruis)proces ~(t) met E[¥(t] =0,

dan geldt:

gemiddeld vermogen

(2

l/lnn Cr) = 0 voor 1" ':f 0

•Wanneer we een N-tal representaties van dit ruis-

proces optellen, vinden we voor het gemiddelde van ~(t) met:

N
5(t) = 1 L ~k (t)

N k=l

(24

en voor de variantie:

(2

Omdat de ruis 2~g~~2EE~1~~E~ verondersteld is zijn in

bovenstaande uitdrukking (25) de kruistermen (correlatie-functies)

gelijk aan nul zodat:

=_l_E ~l (t)~
N2 - -

(26

Uit de aanname van stationariteit voIgt dat:

• Het symbool N geeft het hele verslag door het aantal keren aan,

dat gemiddeld wordt.

(27
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Uiteindelijk geldt dan voor de variantte

( 27a)

m. ;l • w. cl90.~ 9-~ _mJ-9-~~.1~~g3P~~c5·c:1~r_e ..!~ _h_e~ _<;[e:.rnj.~<:!~1.<i~! r.uJ1?2~~rJfl9g~n
!!let_~e!l_ £_a~t..9!: .~ _g~£e.?~c_e~r_d~

Wanneer nu een signaa1 ~k(t) is samengeste1d uit een

deterministisch signaal s(t) en additieve ruts nk(t):

dan vinden we na N maa1 middelen:

N
N

~N (t) = 1 ~k(t) = s(t)+ 1 L: .!lk(t)
N R=l N k=l

(28)

(29)

met lim ~N(t) s(t)
N-+ro

A1s signaa1 en ruis ongecorre1eerd zijn ge1dt voor

~~n ensemble-element ~k(t):

(30)

Hiermee correspondeert een signaal- ruis - Y~!:~~.9_e.!13':

verh9uding volgens:

(31 )

Na N rnaa1 midde1en vinden we voor het vermogen van het

gemidde1de signaal (ruis volgens vergelijking 23):

(12 + (j2/N
s n

(32)



- 18 -

Dit houdt in, dat het ensemble-gemiddelde ~t)

een signaal-ruis-y~~~o3~E~verhouding,gegeven door

siN (33)

heeft, die ~~n_ !~c_t.9!: _~ !:>~t~!: _is dan die in ~~n enkel

ensemble-element.

--- In E.E.G. signalen (c.q.-ruis) zien we vaak duidelijke

ritmes (a' B en~J b.v.): Om na te gaan, hoe de onderdrukking van

het ruisvermogen door middeling verloopt, als de ruts w~l

gecorreleerd is (ruis niet volgens verg.23), doen we het vol

gende gedachte-experiment, toegespitst op evoked responses.---

Veronderstel, dat een bepaalde stimulus een deter

ministische responsie s(t) oproept, ~~d~!~e! en ~~g~~~r~~!~e~?

! :o_..Y:.. .?e:. .9~c_o!~e~~e~d~ achtergrondruis !! (t). De stimulus

wordt N maal aangeboden met een interstimulustijd Tk:

T vast

6k variabel

(34)

Als de responsieduur korter is dan Tk' vinden we na

N maal middelen:

N-1 k
~(Nt) = s(t) + 1 t g(t+kT + E ~)

N k=O v=O

iS(tf- 1\- T~
.~\Jvv

2

(35)
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Ruchkin (lit. 6 1 is voor de variantie

achtergrondruis te schr1jven (zie ook

(J~
n =

N-1
L

k=O
N-1 ~LEE. (t+kT+
m-=O

N

k m
~=O 8v ) • g(t+mT+ ~=O

N

e0=0 (36)

Ret symbool E staat hier voor middeling over

e , e en oyer n(tl. Omdat e en e ongecorreleerd zijn met
v ~ - v p

de achtergrondruis geeft middel~n over a(t) (vergelijk-bok

uitdrukking 4a):

N-l
= 1 4

N2. k=O

N-1
L

m:O
E~nn ((k-m) T+ k 2: eL v=O v

(37)

Voor een nadere analyse van (37) schrijven we voor ~ (,)nn

'!' nn (,) ;::: (38)

Door de frequentie-integratie (38) en de middeling

over de e en e te verwisselen resulteert (37) in:
v 11

2 N-l N-1
(J_=1. r E

n N2
k=O m=O

(39)

Volgens Ruchkin geldt dat:

E [;j2TIf{ ~=oev - ~=oe~~ = ~ (fIJ k-m

als k>m

= ~ (fIJ m-k

als m>k

= 1 als m=k

(40)
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met

Z (f) ;:::: /0'> P (~kl e j2 7Tf ek
_00

(41)

en Z (f)· de complex toegevoegde van Z (f) •

Invullen van (40) in (39), de volgorde van integratie

en dubbele sommatie verwisselen en de dubbele somrnatie tot

een enkele terug brengen resulteert uiteindelijk in:

,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I 2
I G_;:::: f+oo K(fl~ (f) df (42)
I n _00 nn
I

I

: met
1
I

I N-1 . )
: K(f) ;:::: 1:. +!. r (l-~).r Z(f)ke J2 7T fkT+ Z(f)·k e-j27TfkT : (43)
INN k=l N \ IL ,

De functie K(f) fungeert dus als weegfunctie voor

het ruisverrnogenspectrum ~ (w). Parameters in deze zijn:
nn

N: aantal te middelen ensemble's

T: als E[e~l=o op te vatten als de gemiddelde inter

stimulustijd

p(e k ): Kansdichtheidsfunctie voorek

Ter verduidelijking volgen nu voorbeelden van

verdelingen voor eK

= 0

als

als

Ie I
k

Ie I
k

~T
m

(44)

Z (f)

Vergelijking (41) gaat dan over in:

= sin 27TfTm
(45)
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Het effect van deze sincfunctie or K(fI is te zien

in figuur 3a voor N ~2 en 5.

--- Groter maken van Tmbij constante T geeft een "snellere"

demping van de oscillatie rond de waarde liN. De schaalfactor

langs de frequentie-as wordt door T bepaald. Kleiner maken

van Tmgeeft een opslingering van de osciIIatie te zien. ---

2) verdeling met ~ = 0 (zie fig.3b)

(46)

Voor vergeIijking (41) voIgt nu:

Z(f) = constant.

De osciIIaties rond liN (zie fig.3a) zijn nu ongedempt

en geven K(fl het aanzien van een "kamfil ter"; de breedte van.

de "kampieken" is evenredig met l/N.--- Deze verdeling van ek
is op te vatten als een uniforme verdeling, beschreven onder 1),

met Tmis 0: .!<~~t_ 9~e!,~~n_~~~ p~~i-?~~e_k_ ~-t:.iE\.?~e-!~~ ~ ---

--f(Hz)

4 6
T T

: I

t'
c

1

Voor de evaluatie van de ruis-onderdrukking als functie

van N in deze twee gevalIen, gaan we ui t van ~~a}!>~n§!'le_~uj.§_

met een ~~~t!,_a]-~_~r~9~eE~:i:.e_ f c ' De .!?~nii!?~e.§:~te van deze ruis
norrnaliseren \-re m'.b. t .de interstimulustijd T en deze wordt dan

gegeven door f T(zie onderstaand figuurtje) .Nernen we de centralex
frequentie in-een locaal maximum van K (f) voorbij de "hoofdlob"

(f >2/T), dan ggeft het quotient van ruisverrnogen na en voor rnid-c - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -, - - -- ---- - - ,- _.
~~~i_n9' _ c:.~s_ !~~~~i_e_ .Y~I2 YJ_ voor diverse waarden van Trn/T het volgende

verloop t~ zien(fig.4). De bandbreedte fxT is steeds 0,1.

cf>nn(f)
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1
N

T IT=0,125
m

i Tm/T=O: periodiek
o, ll------'lc,~---~-____1 stimuleren,,,,,,, , ,

O 0 " Tm/T=0,5, 1 "'---------'------~
2 10 100

1

figuur 4

Merk op, dat bij Y~Fj9~~~~_~~i~~J~F~P_ (Tm/T=Ol pas een

~~~~~~~_reductievan de variantie optreedt (fc is

gecentreerd in een "kampiek" 1 als de breedte van de

kampiek(enl, die omgekeerd evenredig is met N, ~~~i~~~

wordt als de bandbreedte van de ruis (hier: als liN < 0,1)---

Ter verduidelijking van de situatie optredend

bij periodiek stimuleren, volgt hieronder (fig.5 een

soort-gelijke grafiek, met de bandbreedte f .T als
x

parameter. T IT is hierbij steeds gelijk aan O.
m

figuur 5

ITm/T = ol
periodiek stimuleren

f . T= 0 , 05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - x

L.ll'------T.:'--~-~---j,,,,, ,,,
o, 0 1"---- ---L- '~ f . T~oo

2 10 100 x

1

--..~ N
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--- Nerk op, da,t :pas :tn de liJniet"'s~tuatie llaarin f
x

•T + ex>

(vlak ruisspectrum, ruis volgens verg.23) bij periodiek

stimuleren een variantie-onderdrukking met liN optreedt.---

3) Normale verdeling volgens:

- (Tk-T) 2
P('k) ~ 1 . e 2~2

cr)/2rr

In dit geval geldt voor vergelijking (41]:

-~(2'ITf~12
Z(f) ;:::: e

(47)

(48)

Nemen we voor de uniforme ~n de normale verdeling een

zelfde waarde voor IT (b.v. 1/11 sec, overeenkomend met een Tm
van 1 sec) dan resulteert dit in de twee hieronder staande

functies Z(f) (verg.45 en 48):

-2 o

figuur 6

3

Vanwege het ontbreken van " z ijlobben" in Z(f) bij een

normale verdeling, verloopt in K(f) de demping van de oscillatie

rond de waarde liN optimaal:
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1,0

figuur 7

K(f)

0'=1/13

0,5

0,2

."'-_------------N=2

N=5

2 1+ 6

Tk(SeC)

4/T 8/T
a, 0 '----------t----.---~.__-___+_--...._-~t__-___+_--_+_--

I;pf(Hz)
1 2

Merk Op, dat nu voor f > 4/T zelfs in geval van sterk gee
correleerde ruis, wanneer f x •T -+0 ('¥nn (T) '" cos 2'11'f c T) een

onderdrukking van het ruisvermogen volgens l/N optreedt.---

Ten aanzien van ongecorreleerde (witte) ruis

ruis volgens verg.23) nog het volgende;

omdat dan geldt dat

~ (f) = ~nn nn

is vergelijking(42)te schrijven als:

0-2. = 1 /X> ~ df + ~ • ir (f) -l~.df
00 nn nn -00 -

n N N

(49)

(50)

Onafhankelijk van het stimulatie-patroon geldt nu

ook (zie verge 27a) dat:



a2. =
n

1 a2 =
N n
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{51)

Blijkbaar is de laatste term in vergelijking(50) gelijk aan nul:

de functie K(f) - liN moet,geintegreerd van -00 tot +~ over de

frequentie,~~~~.~?_~~~ opleveren. Ret ~~!~15!:~~ van K(f) ,b.v. snelle

dempinq van de oscillatie rond liN maar hoge pieken voor lage fre

quenties of b.v. geleidelijke demning van bedoelde oscillatie maar

Minder prominente laagfrequente opslingeringen,wordt bepaald door

de gekozen interstimulus-verdelinq en de standaard-deviatie ervan.

Deze keuze dient gemaakt te worden aan de hand van de gewenste

onderdrukking van de laagst te verwachten ruis-frequenties. Mede

bepalend in deze is de onderqrens van de interstimulus-tijd(bij de

S.E.R. b.v. 3 sec., zie lit.2).

--- Als voornaamste punt tens lotte valt uit dit alles te

concluderen, dat, als g~~Q~~~~e~~9~ ~~~~e~9£~n~~~~1~

te verwachten is (bij E.E.G.-ruis zeker het geval, denk

aan de diverse ritmes!) p~~:!:~cli_elc_§t~l!!~J~~~~l~_ai_~e:._r_a§~Il

vanwege de dan mogelijkerwijs optredende onderdrukking

met een factor kleiner dan l/N.===
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I, 4 _~_1~~e:.l}E<J~~~c:_~n}~!<_~~ ~_r:~_s~~~ :!:o~!_~i~~~r_-! :!:l_t~~~n_.

Afleiding volgens Walter (1969) en Doyle (1975).

Behalve dat middelen een signaal oplevert met een

verbeterde S!N verhouding (vergelijking 33) ,geeft het middelen

ook een mogelijkheid om tijdens of na de procedure kennis

omtrent signaal en ruis op te doen. Deze kennis kan dan,

in een bepaalde vorm gegoten, een op het gemiddelde signaal toe

te passen filter bepalen.

Stel, dat we een N-tal ensemble-elementen van een

staionair proces ~(t) hebben. ~(t) bestaat uit een stationair

signaal s(t) en additieve ongecorreleerde stationaire ruis n(t).

Bovendien zijn signaal en ruis ongecorreleerd verondersteld en

moet gelden dat E[S(t] = 0 en E[.!!(tD = O. We vinden dan voor

het vermogensdichtheidspectrum van het gemiddelde signaal ~(t) :

~-(f)
xx = ~ (f)+ 1~ (f)

ss N nn
(52)

(53)

De N-stuks vermogensdichtheidspectra van de afzonder

lijke ensemble-elementen ~k(t) = s(t)+~k(t) geven na middelen:

N
= 1 r ~ (f) = ~ (f) +~ (f)

N xXk ss nn
k=l

In beeld:
+

xl (t)o-o XI (f) ----7 ~ xx I = ~ +~+ ss nlnl
.!!I (t)

+ ~2 (t)o-o X2(f)----7~ = ~ +~+ : xx2 SSI n2 n 2
.!!2 (t) ,,

s (t) .------,--?{)f:-----

X
N
' (f) ---7 ~ : = ~ +~

xXN ss ~11"N

1- - - -1- - N- - - - - - - -:
I ~ (f)=lI: ~ (f) I

I xXN N
k
=l Xfk

I
I I

>: ~-(f)=~ (f)+l~ (f):
I xx ss N nn I

- - - - - - - - - - - - - _I

~~ (t)c>--o

1 N
= s(tl+ 1 L .!!k(t)

N k=l

X(f) ----

T+.!!N (t)

x(t)
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Uit vergelijking (521 en (531 valt af te leiden:

ep ( f 1 = N •~- ( f J - 1 • ~ ( f )
ss N-1 xx N-l xXN

(54 )

In paragraaf 2 was voor het Wiener-filter gevonden

(vergelijking (2111:

H(f) ~ ~ (f)
ss

(55)

~ (f} + 4\ (fJss nn

Walter (19691 combineerde (541 en (55) en vond

hieruit een a posterior! te gebruiken Wiener-filter:

(56)

Y (t)

2
<fJ

SS

4> +~ss nn

(4) +1 ~ ).
ss N nn

4> + 14>
ss N nn

l--------------------------------------~

: H( f) <=~~ ~xx (f ) - _1_ • 4> xx (f) lV ~xx (f ) :
I Walter N-1 N-1 N N I
I I,_ . . .J

~(~)-LH(f)walter x(t)tt F~l( H(f)walter) =
~ ~

Echter, het vermogensdichtheidspectrum van het op

deze manier gefilterde signaal gaat in de limietsituatie,

als N+ro, niet over in ~ (fJ, zoals uit bovenstaande- - - - ss
configuratie moge blijken. Reden hiervoor is het feit, dat het

Wiener-filter H(f) (uit vergelijking 55) ~~g~ is aangepast

aan de situatie ontstaan p~_de middelingsprocedure, aldus

Doyle (1975). Na aanpassing gaat uitdrukking (55) over in:

H(f) = q> (f)
ss

(57)

4\ (f)+ lq> (fJ
ss N nn

Uit vergelijking (52),(54) en (57) vond Doyle:

,------------------------- - ------1
I I

H ( f) D 1 ::: N • 4>- ( f ) - 1 • 4> (f ) I

oy e N-1 xx N-l xXN I
I
I

4>xx(f) I
1 I
1_ _ I

(58)
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Dit filter hewerkt ~n het gemiddelde stgnaal ~(t)

alsnog een opt!rnale scheid1ng van signaal en nog resterende

ruis terwijl geldt:

Voor het vermogensdichtheidspectrum van het gefilterde

signaal yetI geldt immers:

(59)

lP ( f) :=; (lP ( f 1+ 1 lP ( f I) .
yy \ ss N nn

~ ss (f)

lP (£1+ H (f)
ss N nn

(60)

en dit gaat voor N ~~wel over in lPss(f).

- 1 Kalman-filter

Zoals hel concept van het Wienerfilter voort-vloeit

uit lllinimaliscring van het tijdgemiddelde (in principe v::m

t== - a> tot + IX» van de kwadratische fout, ontstaan bij scheiding

van stationair signaal en rUis, zo komt men, na bemonstering

van een gemeten signaal door <:>:p!:-!.n:a_l~~~t}~ van de If scheiding

signaal-ruis" ~~J] _l:?.e~~~s~~~~n...9_ !~!. _b~I.!l~n_s!~r_i.!l<I tot het

Kalman-filter. In principe worden signaal en ruis hier

beschreven in terrnen van toestandsvariabelen. Een nieuwe

schatting van het gezochte signaal wordt gevonden door

"updating" van de oude schatting aan de hand van een nieuwe

observatie: het Kalma-filter kan dan ook makkelijk aan het

geval van .!l~~~:~~~!~n~~~t~~~_aangepastworden. Door de

tijdverslindende berekeningsprocedure van de parameters,

nodig voor adequate beschrijving van signaal en ruis, lijkt

het Kalman-filter (nog) niet bruikbaar bij klinische-on~ine

-toepassingen op het gebied van evoked responses.
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- 2 t1atched-filter

Oezc ftltertechniek, waarbij i.cr.v. witte ruis de impuls

responsie van het filter gelijk is aan s(-t), laat als het ware

" het signaal zichzelf opzoeken " (convolutie in tijd-domein) te

midden van de ruis; in feite is deze techniek dan ook aIleen

bruikbaar voor detectie van een (bekende) signaalvorm, niet voor

reconstructie.

s(t)
figuur 8

-T ~ (t)1'--------g_(t) ~

,,(t) g(t) ~

>
y(t) = g(t)*~(t)

Met vrucht kan deze methode dan ook b.v. toegepast worden

bij het detecteren van actie-potentialen; voor een schatting

van evoked potentials echter lukt deze methode niet,vanwege de

onbekende signaalvorm en het onvermogen van de methode

tot reconstructie.
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HOOFDSTUK II

"Wiener"~ilter,aangepastaan niet-stationaire signalen

Voor een nadere analyse van de bru1kbaarheid van de

in hoofdstuk Iter sprake gekomen technieken voor evoked

responses dienen we eerst de aard van signaal en ruis in

kwestie te bekijken (zie ook het 1nleidende hoofdstuk

van dit verslag) .

- Signaal: is in principe de impulsresponsie van een

~ysiologisch ·systeem en uit gedempte oscillaties
opgebouwd te denken: is dus typisch niet

stationair van karakter

- Ruis: samengesteld uit drie typen:

a)E.E.G.: vanwege het voorkomen van verschillende

ritmes (b.v. a-,S- en ~-ritme: gecorreleerde

ruis) en overgangen hier-tussen is dit type

ruts zeker ~~~!_~~t~~~~~~~!~~~i~. Door de meestal
tijdens een langdurige experiment optredende

trend in het E.E.G. van de proefpersoon

( b.v. van B-ritme via a-spindels naar a-ritme,

eventueel gevolgd door typische doezel- of slaap-

patronen) is deze ruis ook zeker niet ergodisch.
------------

b}E.M.G.: door de random optredende "hoogfrequente"

transienten afkomstig van b. v. nek- of kaakspieren

is deze ruis duidelijk E~~~~~~~~op~!~van aard.

clE.O.G.: laagfrequente « 1 Hz ), langdurige

(> 1 s ) potentialen afkomstig van oogbewegingen,

random optredend: is dus typisch ~~~t_~~a!!~n3!~~

ru1s.
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De effecten van het niet-ergodtsch zijn van de ruis

op middelen en eventueel Wiener-f11teren zijn moeilijk na

te gaan. Door selectiefrniddelen kan echter min of meer over

"ergodiciteit" gewaakt worden ( zie Roofdstuk Resultaten

en Conclusies 1. Daarom ~~p~~k~~ we ons tot het ~!~~ ~~~tj~~~iF_

zijn van zowel signaal als ruis. In volgorde vanrelevantie

vinden we dan:

1 ) tijdvariantie in signaal.

2) tijdvariantie in ruis door random optredende

transN~nten•

3} tijdvariantie in ruis door overgangen tussen

ritmes

4} tijdvariantie in ruis door laagfrequente . signalen

t.g.v. oogbewegingen.

Ter ondervanging van deze niet-stationaritciten dienen we

het volgende te bedenken:

Ad 1) inherent aan het karakter van het signaal: is niets aan

te doen

Ad 2) door geschikte opname-techniek ( zie lit. 2 ) en kort

experimenteren enigszins te voorkomen, maar ~~~g_~~~~

~~t}j? Eventuele laagdoorlaatfiltering heeft zijn

terugslag op b.v. de hoog-frequente vroege komponenten

van de somato-sensibele evoked response

Ad 3) door te zorgen voor een alerte toestand van de proef

persoon en een kort experiment is deze tijdvariantie

in ruis min of meer te voorkomen.

Ad 4) te ondervangen door hoogdoorlaat-filtering of eventueel

niveau-detectie ( de amplitude van bedoelde Sl0Y\C<~Q.V1

is meestal zeer veel groter dan van E.E.G. of E.M.G. ).

Als belangrijke punten resteren voornamelijk de onder

punt 1) en 2) aangehaalde niet-stationariteiten. Ret effect

van deze twee op middelen en (a posteriori) Wiener-filteren·

zal dan ook in de volgende paragraaf worden nageqaan.
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11,2 Effecten van tijd-variantie op middelen en Wienerfilteren.
----------------------------------------------------

- Effecten op middelen.

Als het signaal s(t) als functie van de tijd ~~~~~

beschreven kan worden, wordt het door middelen niet vervormd: er

geldt immers ( zie Hfdst I, 3, (29)):

lim !. ~ [s (t) +!!k (t~ = s (t)
N.-+oo N k=l

~~j~~~~~~~tj~_!~_h~!_~i3~~~~levert dus geen problemen.

(1)

Ten aanzien van niet-stationariteiten in de ruis zoals

bedoeld in de vorige paragraaf onder punt 2) het volgende:

in geval van zeer kort durende transienten treedt een

amplitude-onderdrukking op,die naar N gaat: de kans dat in

een ensemble nog een transient op het zelfde tijdstip optreedt

wordt dan immers zeer klein. Hoewel de breedte van de E.M.G.

transienten t.o.v. de record-lengte niet zonder meer verwaar

loosbaar is geldt voor deze fenomenen een soortgelijke redenatie:

de amplitude ervan wordt door middelen met een factor tussen N en

iN gereduceerd. Vanuit dit standpunt leveren deze transienten

dan ook geen problemen.

- Effecten op Wienerfilteren.

Het is zonder meer duidelijk, dat tijdvariantie hier

weI problemen geeft: een vermogensdichtheidspectrum is aIleen

eenduidig bepaald bij stationaire signalen,een misschatting ervan

heeft uiteraard zijn terugslag op een er uit te berekenen filter.

Veronderstellen we voor de eenvoud "witte" statio

naire rU~:~n(f) = C. Beschouwen we als ~!i~~~rj3~!_~~~~a31_~~~L

b.v. het product van een van -00 tot +00 voortdurende cosinus y(t)

(met frequentie f O) en een cosinus-kwadraat tijdomhullende w(t) :



s(t

r
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T'

figuur 9

--~) t

De Fourier-getransformeerde van dit signaal s(t) bevat dan

frequenties hoger en lager als fa vanwege de convolutie met

de spectrale representatie van de tijdomhullende:

S(f) = Y(f)*W(f}. Voor het vermogensdichtheidspectrwn geldt:

~ss(f) = 1
T

T y(t) .w(t) .e-j27Tft dt 2
!

o
( 2)

Zouden we echter de observatietijd ~~~~~~ maken dan T,

b.v.T', dan zou ~ (fJ, gevonden na Fourier-transformatiess
van het signaal ter lengte T', een factor TIT' 9~~~~gewaar-

deerd worden. Het hieruit bepaalde Wiener-filter volgens

If (f) = 1

1 + C
~ ss (f)

( 3)

zou dan alle frequentie-componenten van Y(f)*W(f) ~~~~e!~

onderdrukken. DUidelijk is, dat in dit geval:

lim H(f)T = 0
T-+co

Omdat bij evoked responses geldt, dat de uitslinger

tijd van de samenstellende gedempte oscillaties korter wordt

bij hoger wordende frequenties, worden, bij eenmaal gekozen T,

als gevolg hiervan de hogere frequenties ten onrechte meer

onderdrukt dan de lagere.

(4 )
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Niet-stationariteiten in ruis geven uiteraard deze1fde

prob1emen bij de bepa1ing van vermogensdichtheidspectra: kort

durende transienten worden ondergewaardeerd en zijn de oorzaak

van te groot uitva11ende Wiener-fi1ter-coefficienten.In dat ge

val ge1dt:

lim H(f)T = 1
T~oo

( 5)

Uit het voorafgaande moge duide1ijk geworden zijn dat

i.g.v. tijdvariantie in signaa1 en ruis berekeningen van vermogens-
~--------~-------------------

dichtheidspectra aan de hand van Fourier-getransformeerden van

signa1en met een ~~e~tE~~r~_~eE~~e_resu1teertin ~~!~~k~~~~g~_

Wiener-fi1ter-coefficienten(zie verg.4 en 5). In de vo1gende

paragrafen wordt nagegaan hoe tot een meer verantwoorde bepa1ing

ervan gekomen kan worden.

11,3

Beschouwen we van een reel signaa1 x(t) de autocorre1atie

functie a1s !~n_c~i_e_~a~ _d~ _t.! id_:_

(deze gaat over in ~ (~) a1s x(t) stationair is) •xx
Fourier-transformatie met betrekking tot T 1evert het !!i~.-_

~f~~~~~~il~ ~~!~~~~n~~~~~t~~~~sE~c~E~~
- _. - -- _. -- -- -' -- -- - - - - -- _. -- - - - - - - -

I J

: <I> (w,t)d~f Elx~t). foox(t+T)e-jwTd~:
I xx . 00 ~ I
1 =-_ ____________ _" J

Uitwerken 1evert ons:

( 6)

(7 )

(8 )

Het symboo1 E staat hier voor midde1ing over frequentie en tijd.

Duide1ijk is dat:

• . t
f(w,t) = x(t) .X(w) .e]W [r2/H~ ( 9)
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f(w,t) kan worden opgevat als een complexe functie,

die de vermogensdichtheidverdeling in tijd- en fre

quentie-domein aangeeft

Belangrijk zijn de volgende eigenschappen:

-00

+00
I f(w,t) dt

+00 ;()
= X(w). I :/(t)e- J -wt .dt =

-01>

x (w) • X (-w)

Omdat x(t) reeel is, geldt dat X(-w) = X"(w} zodat

+00
I f(w,t) dt = Ix(w) 1 2

-00

Er valt te bewijzen dat eveneens geldt:

+00
I f(w,t) dw = Ix(t} 1

2
: ~ij9~fEc:.n~~llIk_ ~eE~0.9'~~

-." [v2]

(10)

(ll )

+00
=== 1 If (w,t) .dw.dt

"'2"1f - ex>

(12)

Kennis van een dergelijke functie f(w,t} in geval van

signaal en ruis zou ons in staat stellen een tijdafhankelijk
" ,.Wiener-filter te construeren volgens:

H(w,t) = ~ (w,t)ss

~ (w , t) +~ (w , t )
ss nn

(13)

Het in combinatie met middelen te gebruiken "Wienerl~

filter volgens Doyle luidt dan:

H(w,t) = ...!i.-J -- l.
N-l \ N

(14 )

Een dergelijk filter is in staat om de problemen van

niet-stationariteiten in signaal en ruis te ondervangen en een

optimale scheiding van signaal en ( resterende ) ruis te

verwezenlijken.
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De voor de berekening van het filter benodigde tijdafhankelijke

vermogensdichtheidspectra kunnen in principe op twee manieren

bepaald worden:

I) Met gebruikmaking van een tijdvensterbank:

~~~~<?.<Ie_nE9J..9~~~~~d_sF~~~r_u~_e~~_t!-j~~iE~~r'y~1(verg (10))

I
/

/

J
/

/

figuur 10

L
F

1
F

1
F

1
F

----'» t

II) Met gebruikmaking van een filterbank:

~!:Ld_a_fE~~k_e}!-j~_~e-.!"~~~~~ _p_e!,_ ~r~g~e.E!!-e.3~e~e_d_ (verg (11»)

x (t) ,XTV7;IDY\f-----....J Ix (t)1 2 I--~>
f ' : : .' :" : 1

)

figuur 11
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t

figuur 12

>

,
J,

I
I

I
-d

I-_

I "

""'-"'.,
,/ ~~,

/ I '- , _

/ ~w
I

/

Ix(t)12

Bij methode I is w de"continue"variabele, bij methode II

de tijd. In de limietsituatie(tijdintervallen ~O en breedte

van de filters ~O) leveren beide methodes ~(w,t) Ope

!n_ ~!l_e_ C!n~e.F~ _g~y~~l_e!l_resul teren ~~T!.a.9-~!:.:hn.9~I} van ~ (w, t)

vanwege de in het beschouwde (tijd- of frequentie)gebied

veronderstelde "stationariteit".

Waarom de tijd- en frequentiesegmentatie, zoals

voorgesteld onder methode I en II in vorige paragraaf,

~~~~~~~l~~~~r~9 !~t~~~i~!_gemaakt kan worden zal in deze

paragraaf worden uiteen gezet.

Wanneer we van een stochastisch signaal ~(t) in

een tijd T door Fourier-transformatie het vermogensdich~

heidspectrum ~~~a~~~n_volgens:

~~x (w , T) = 1 IX (w) I 2
if

(15 )

waarin

T . t
J x(t)e- Jw dt

o -
(16 )

met ~(t): stationair

dan kan bewezen worden (zie lit. 9 en 11):

(17 )
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= <l> (w)*"T .(~in WT/ 2 )2
xx \ wT/ 2

(18)

Hierbij stelt ~ (w) het ~~~te_ spectrum van het stochastischexx
stationaire signaal ~(t) voor. Na inverse Fourier-transformatie

volgt uit (18):

= '¥ (-r). {l_ru }
xx T

= a

als ITI<T

als jTI>T

(19 )

Hierbij stelt '¥ (T) de echte autocorrelatie functie van x(t)xx - - ---
voor. In beeld:

figuur 13

+1-1!.1
"l'

Uit vergelijking (18) en (19) volgt, dat pas bij 2~ejE~i3

!~~g~_observatietijdT het ~~~~~a~~~ vermogensdichtheid

spectrum ~s (w,t) of de geschatte auto-correlatiefunctie
xx -- - - - ---

'¥~x(T,T) overgaan in respectievelijk het ~~~t~ spectrum

of de echte autocorrelatiefunctie.

Methode.I (zie blz.36) dient dus met de nodige om

zichtigheid gehanteerd te worden, evenals methode II. De band

gefilterde signalen dienen bij deze laatste methode alsnog ge

segmenteerd en Fourier-getransformeerd te worden teneinde de voor

het"Wiener"-filter benodigde spectra te berekenen. Combineren

van de twee methoden ligt dan ook voor de hand.

--- bij gebruik van een filterbank, waarbij de bandfilters met

oplopende frequentie §~~~d~_~~e§~~worden, vinden we impuls

responsies die §t~~d~_~9f~e~_worden (invers verband tussen

frequentie- en tijdbreedte,zie ook Hfdstk III,3) .
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In geval van witte ruis krijgen we dan aan de uitgangen

van de diverse bandfilters signalen te zien met autocorre

latie-functies die steeds korter worden.Uit vergelijkinq(19)

is dan in te zien, dat we, om gelijkwaardige schattingen van

IV of ~ te verkriJ'qen,biJ' een signaal uit een bandfilterxx xx -
met E9~e:.r_e_ ~~n_t_r~.!~ !"~e_q~~~1::.i_e_de observatietijd T ~9;:t.e_r_

kunnen maken dan bij een signaal uit een bandfilter met !~g~r~

~~n~~~~e_~~eg~e~~~e~ Als observatietijd zouden we b.v. de

duur (zie Hfdstk.III) van de corresponderende bandfilterimpul

responsies kunnen nemen ===

Definieren we een set bandfilters, waarvan de impulsresponsies

steeds een factor 2 korter wordt (digitaal het makkelijkst te

verwezenlijken), dan kunnen we met oplopende frequentie-band

een steeds 2 maal zo intensieve tijdsegmentatie plegen. De

bandbreedte wordt dan steeds 2 maal zo groot zodat geldt:

--- Tijdsegmentatie maal filterbreedte is constant ---

t

figuur 14

vergelijk ook fig.16

Passen we deze filter-en tijdsegmentatieprocedure

(in ieder segment gevolgd door een bepaling van een spectrum,

aldus in dat segment "stationariteit" veronderstellend) toe op

signaal en ruis, dan kunnen we !~p~~a~~~ip9_een tijdvariant

"Wiener"-filter berekenen volgens vergelijking 13. Dit filter

bestaat dan uit een set Wiener-filters, die ieder op de correspon

derende (gefilterde en gesegmenteerde) signalen toegepast dienen

te worden. Reconstructie van het aldus tijdvariant "Wiener"-ge

fil terde signaal geschiedt door ..§~~_a~!.e_ ~v_e!: ~~e_q~e_n!~e_ ~n_ !:.ij~_

van de set Wiener-gefilterde signalen(zie fig. IS).
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Figuur 16 toont een voorbeeld van een benadering van

~xx(w,t): in de x-richting staat de tijd uit (van -0,5 tot +0,5 sec,

stimulus op t = 0), in de y-richting de frequentie (logaritmisch).

Ook aangegeven ZlJn de gebruikte, overlappende bandfilters Gr tim

GV (Gr van 2 - 8 Hz, Grr van 4 - 16 Hz,enz). Een tijdsegment uit

het uit het Gr filter komend signaal is blijkbaar ~~n seconde lang

(van -0,5 tot +0,5), de tijdsegmenten corresponderend met Grrzijn

dan uiteraard een h~lve seconde lang (het eerste segment van -0,5

tot 0,0 en het tweede van 0,0 tot 0,5). ZO verdergaand vinden we

in het uit Gv komende signaal zelfs een 16-voudige segmentatie naar

eenheden van 1/16 seconde.

Met enige goede wil is in deze figuur ook het "impuls

responsie-karakter" van de onderhavige somato-sensibele evoked res

ponse te zien m~t de nog resterende ruis. De samenstellende oscil

laties beginnen op t = a en slingeren voor ~a3~~~ frequenties !~~

g~~ uit dan voor ~~~e~~. Zouden we het tijdvariante vermogensdicht

heidspectrum van het uiteindelijk "Wiener"-gefilterde signaal in

een soortgelijke drie-dimensionale voorstelling weergeven als fig.16,

dan zou v66r t = a voor aIle frequenties het vermogen sterk onder

drukt moeten zijn; hetzelfde zou gelden voor"het gebied achter de

oscillaties". In het gebied van de oscillaties z~lf zou gediscri

mineerd zijn tussen signaal en ruis.

Een groot bezwaar tegen de geschetste procedure is

het feit dat t.b.v. de berekening van ~ (w,t)-- het gemiddelde
xXN

van aIle N-stuks afzonderlijke verrnogensdichtheidspectra -- deze

f ilter- en segmentatieprocedure !.l~ i~d~.fg_~tl:I!!u_lJl'§'_h_ef"l.la_aJ.,g _d_igllt_

te worden. ~--(w,t) wordt eenmalig bepaald. Uit deze twee spectra- - - - - - - xx
kan de tijdvariante versie van het Wiener-filter volgens Doyle

worden berekend. Vanwege de tijdverslindende berekeningsprocedure

is een (eventueel gewenste) "on-line" toepassing van deze filter

procedure vrijwillig onmogelijk. Daarom wordt in de volgende para

graaf een anders te berekenen a posteriori Wiener-filter afgeleid

dat althans dit bezwaar niet heeft.

Om verwarring te voorkomen wordt het in deze paragraaf

af te leiden Wiener-filter met H2(f) aangegeven, het door Doyle

afgeleide filter met Hl(f) .-- voor de tijdvariante versies wordt

dit H2(f,t) en HICf,t) --
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Veronderstel, dat we uit een N-tal ensemble

elementen van een stochastisch, stationair, ergodisch en

ongecorreleerd ruisproces met E~ (to = 0 een signaal

~l (t) samenstellen volgens:

n' (t) (20)

met N even

dan geldt:

= E [nJ~t)j_ E ~2~t~ + -E@N~t~ = 0

daar ELgk(t2] =0 verondersteld wordt.

Voorts geldt ook:

(21)

(22)

(23)E en' (t)~ ~ E[n1~t) _n2~tl + _nN~tlLJ
Uit het ongecorreleerde en stationaire karakter

voIgt dan, analoog met de situatie in hoofdstuk I,3,~23) tim (27):

i - - - - - - - -[- -]~ i
, 0 2 , = 1 E n 2 I
I n - - I
I - N I1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

m.a.w.: het vermogen van het signaal ~'(t) is door de

procedure gegeven door vergelijking (20) met een factor N

gereduceerd t.o.v. het vermogen van de ensemble-elementen

~k(t), identiek met de situatie, optredend bij puur middelen.

Voor het vermogensdichtheidspectrm ~ , ,(f) van dit signaaln n
n' (t) geldt dan:

,----- - ---- - - ---r
I I
Icfl, ,(f) = 1cfl (f)1
Inn N nn I
1- ,

Wanneer we nu in vergelijking (20) bij ieder

ensemble-element ~k(t} een deterministisch signaal s(t}

optellen volgens:

(24)

( 25)
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met N even

dan kunnen we in verg.(24) en

respectievelijk rr~ en ~~~(w),

set) verdwijnt. x xx

We vinden dus voor het vermogensdichtheidspectrum van het
~

volgens (26) verkregen signaal x(t):

(26)

~~~(f) =
xx

1 ~ (f)
- nn
N

(27)

N
Uit ~(t)::::; , E nk(tl + s(t1 vOlgt (zie Hfdst 1,4,(521:

N kr=;l

~-(f) = ~. (f) + 1 ~ (f) (28)
xx ss N nn

Voor het a posteriori op x(t) toe te passen Wiener-filter

gold ( Hfdst I , 4 , ( 57 ) ):

H(f) =
~ (f)
ss

~ (f)+ 1~ (f)
ss N nn

(29 )

Het uiteindelijk uit vergelijking (27) ,(28) en (29) af te

leiden Wiener-filter luidt dan:

1------------ ....
I I

I ~ ~~ (f)
I Hz (f) = 1- ---:....x.:..:x__
I I
I ~xx (f) I
L ~ ...J

(30 )
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figuur 17

In beeld:
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De tijdvariante uitvoering van dit Wienerfilter:

H 2 (f,t) = 1-
q> '\>'\> (f, t)
xx

b-(f,t)xx

( 31 )

Duidelijk is, dat de bandfilter-segmentatie- en spectrabere

keningsprocedure slechts tw~~maal uitgevoerd hoeft te worden

«N+1) maal bij het filter HI (f,t» ---

Later zal blijken (Hfdstk III,S) dat geschetste methode verbeterd

kan worden door meer als tweemaal bedoelde procedure uit ~e__~Qe~en~
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HOOFDSTUK III

." "Praktische uitvoering van een tijdvariant Wiener-filter

111,1 Inleiding

Uit de vorige paragrafen is duidelijk geworden,

dat naarmate de frequentie- en tijdsegmentatie intensiever

wordt een steeds betere benadering van een tijdafhankelijk

vermogensdichtheidspectrum mogelijk is. In het kader van

de daar voorgestelde tijdsegmentatie (evenredig met de lengte

van een steeds korter-wordende impulsresponsie van in fre

quentie steeds breder-wordende filtersI is het t.b.v. een

verantwoorde filter-keuze interessant na te gaan, wat het

product van tijd- en frequentie-breedte voor diverse typen

filters oplevert~ In paragraaf 2 wordt een maat voor frequent ie

en tijdbreedte besproken en voor diverse filters het product

van deze bekeken ( relatie van Gabor ). In paragraaf 3 wordt

een soortgelijke beschouwing gehouden voor asymmetrische

filters met de respectieve frequentie- en tijdbreedte.

Paragraaf 4 handelt over tijdsegmentatie aan de hand van een

impulsresponsie van een filter met gegeven frequentie-breedte.

Het voordeel van gebruik van ( overlappende )tijdsegmenten

komt eveneens aan de orde. Paragraaf 5 gaat in op de uit

deze tijdsegmenten bepaalde vermogensdichtheidspectra en

een variantie-beschouwing hierover. Op dit punt worden de twee

verschillende Wiener-filters HI en H2 bekeken.

Ook worden methodes besproken om de varianties in de bepaling

van de spectra te reduceren teneinde een meer verantwoorde

schatting van de diverse Wiener-filter-coefficienten

te verkrijgen. Tenslotte wordt in paragraaf 6 nog gesproken

over het toepassen van de diverse filters en over de

reconstructie van het gefilterde signaal.

·vanwege de gewenste fase-ongevoeligheid zijn deze filters

steeds re~el.
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I1I,2 Frequentie- en tijdbreedte; relatie van Gabor__________________ L... _

Zij g(t) de reele impulsresponsie van een filter

G(w) ,dan geldt als

g(t) = g(-t)

dat

Is ~(t) de Hilbert-getransformeerde van g(t) dan

geldt voor de Fourier-getransformeerde ervan:

(1)

( 2a)

(2b)

-G(w) = -j.G(w) als w>O

= 0 w=O (3)

= +j.G(w) w<O

Bekijken we het analytische signaal g' (t) :

g' (t) = g(t)+j~(t)

dan geldt voor de Fourier-getransformeerde hiervan:

(4)

G' (w) = 2 G(w) als w>O

= G(w) w=O (5)

= 0 w<O

~~~ _d_e~ !~i_t.!~ 3~.!<!.t_:

=De omhullende van een signaal g (t) is gelijk aan de modulus

van g(t)+jg(t)=

In formule:

(t) I d§f Ig(t)+j~(t) I = Ig'(t)1 (6 )g envelope -



- 46 -

bovenstaande betrekkingen

1

Ter verduidelijking van

en defini ties ~!!~.9_e_y'o_o.!"~E?-el<!ell"';

- Stel g(t) = cos wot

dan: G(w) = o(w+wp)+o(w-wQ)
2

I

I
I

. I

-Wo

: figuur U
I
I

-I--------L.----__

wQ

Voor de Hilbert-getransformeerde geldt:

~(t) = sin wot

met: G(w) = j{o{w+wp)-o(w-wQ)
2

j

Iwo
I
I

Voor de omhullende van de functie g(t) n.l. Ig' (t)\

uiteindelijk:

Voor

met

het analytisch signaal g' (t)

g' (t) = cos wot+jsin wot

G' (w) = 0 (w -w a)

vinden we:

------J~-lWo
vinden we

figuur 19

---.,).~ t

~g(t)

1

U-2

Wo WO+WI

figuur 20
.i
2

Wo WO+wI

0

-wo

-wo
~(t) = ~.sin w1t.sin wot

7T wIt

g(t) = ~.sinwlt.coS wot
7T wIt

Voor de Hilbert getransformeerde geldt:

- Voor een £~c_h!:~o~l~i_g_!>~Ild%!~t_e.!"_G(w)met een centrale

frequentie Wo en bandbreedte 2~, vinden we voor de impuls

responsie:
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Via het analytische signaal g(t)+jg(t) voIgt nu voor de

omhullende van de oorspronkelijke functie g(t) :

~.sin Wlt.{COS wot+j sin wot} I = I~·sin WIt I
'IT WIt 'IT wlt

figuur 21
I g' (t) I

g (t)

--- De eis hierbij is, dat wO>wI---

- In het algemeen:

Is een banddoorlaatfilter G(w) te schrijven als

~ @c(w-wo)+Gc(w+w o] met Gc(w) symmetrisch rond w=O,

dan geldt:

met G'(w)=F@'(tI]

en voor de omhullende:

m.a.w.: de tijdomhullende van een ~~~~l~l~ ~aE~~i}~~~ is

~~~~h~~~eJ~j~_vande centrale frequentie wOo

Gaan we van de tijd-omhullende een ~~E~ voor de

p~~e§t~ van de_e~n3!ilter-impulsresponsieafleiden,

dan kunnen we volstaan met het beschouwen van het

corresponderende filter, gecentreerd rond w = O.

•weer moet gelden, dat Wo minstens even groot is als de halve

breedte van Gc(w) .



- 48 -

Voor ~e_ t_iid_b~~e5i!~ _v5i~ 9~ _oE1~~!e.Ede_ def inieren

we ( Gabor, 1946 ):

v~
+00

a ' = f Ig'(t)l~t~dt - 11'2
t t

_00

+«>
met P = f ]g' (t) 1

2 dt
_00

+00
en 11 ' = 1 f Ig' (t) I~t.dtt P _00

Op analoge wijze kan een frequentie breedte a f
worden gedefinieerd. Bewezen kan worden ( Gabor, 1946 )

dat voor het product van deze frequent ie- en tijdbreedte,

geldt:

(7 )

( 8)

(9 )

vorm

r---------,
I

laf.a' ~ 1 I

t 'ii1T I
1- I

Het gelijkteken
-ax2

e

geldt i.g.v. omhullenden van de .

(l 0)

Figuur 22 toont diverse typen laagdoorlaatfilters

met hun impulsresponsies ( in arbitraire eenheden ).

De gestippelde lijnen geven het ~~~~~~~~ van de diverse

frequent ie- en tijdomhullenden aan. Ook is voor de diverse

filters het product van a f en at berekend. Ten overvloede

zij nog vermeld, dat deze waarden 66k gelden voor aIle uit

deze configuratie af te.leiden bandfilters.

Vanwege het relatief grote af - at product bij

rechthoekige (band)filters laat gebruik ervan g~~~ erg

!~t~~s~~y~ tijd en/of frequentie-segmentatie toe. ~~~~~ zijn

driehoekige of cosinus-kwadraat (band) filters: gebruik ervan

impliceert echter weI overlappende frequentie-segmenten

(dit, om het volledige frequentie-gebied met een factor een

te kunnen wegen). De ~~~§~_!~t~~~!~y~_~~q~ep~~~!~ zou geoorloofd

zijn bij gebruik van Gaussi~che filters. Hiermee is echter

moeilijk een totale weging met een factor een te realiseren,

zodat uiteidelijk de digitaal makkelijk te verwezenlijken

cosinus-kwadraat filters de voorkeur verdienen.
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Willen we aan de uitgangen van de bandfilters steeds

een 2 maal (digitaal het makkelijkst te verwezenlijken)

zo intensiey~ !~j~~~~m~~ta!i~J zoals voorgesteld in Hfdstk II,

dan dienen de opeen-volgende bandfilters steeds een

f ,!c_t'2r _ ~w~~ _b~~g~~ te worden z ie fig 14 : het product van

frequent ie- en tijdsegmentatie is dan constant) •

Behalve in geval van rechthoekige filters

resulteert deze wens in een set overlappende asymmetrische

filters als b.v. hieronder getekend:

1
G(w) figuur 23

Dcrgclijkc C\symmetrische bandfilters zijn niet eenvou<1iq door

reele modulatie uit een laagdoorlaatfilter af te leiden.

Gaan we b.v. uit van de volgende configuratie:

figuur 24

_w

I

met G (w) een aSYmmetrisch filter, gecentreerd rond w=O.c
Dan kunnen we Gc(w} schrijven als de som van een even. functie

G (w) en een oneven functie G (w) volgens:e ----- 0
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Voor de invers-Fouriergetransformeerde van G (Ul) kunnen wec
schrijven:

(12 )

mE't

en

(13 )

(14 )

Hierbij zijn g (t) en g (t) reeel ene 0

g (-t)
e

-g (-t)
o

(15 )

(16 )

figuur 25

Het gewenste bandfilter G(w) ziet er als voIgt uit:

1

--"-------'----.L-~-l___t__'__:-~
--~~ w

Met de configuratie Gc(w) voor ogen kunnen we schrijven:

Invers-Fouriertransformeren Ievert:

-Ir::: -:l J'wIt -J'wIt
get) = F L9(w~ = gc(t)e +gc(-t)e

In combinatie met (12), (15) en (16) kunnen we hiervoor

noteren:

,- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - I
: get) = ge(t) .cos wIt-go(t} .sin WIt I
L ...1

(17 )

(18 )

(19 )
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Merk op, dat de impulsresponsie van het bandfilter G(w)

een reele, even functie is: uit een complexe

~mY~~~~~~P~E~~~gc(t) volgens (12), (15) en (16) valt

door complexe modulatie (19) een reeel bandfilter
-------

met reele impulsresponsie af te leiden. Voorwaarde

hiervoor is, dat de modulatie frequentie minstens

even groot is als de halve breedte van Gc(w) ---

In figuur26 is deze complexe modulatie in beeld

gebracht. Merk op, dat gc(-t) = gc~ (t) zodat vergelijking (18)

ook te schrijven is als:

Als G (w) reeel en symmetrisch is, geldt dat g* (t) = g (t)c c c
zodat (20) dan overgaat in een reele modulatie.

De tijdomhullende van de impulsresponsie van een asymmetrisch

bandfilter kan nu als voIgt worden afgeleid: het analytisch Sig7

naal g' (t) ,afkomstig van g(t), heeft als Fourier-getransformeerde:

F 13' (t)l = G .( w-w 1 )- ~ c
Invers-Fouriertransformeren Ievert:

=De ~~~~I.~~d~_v~~~Ltl_wordt dus gegeven door Igc(t) .e
jW1t

/

~~~~d!g_~n~~o~~ met de situatie van symmetrische filters.=

Figuur 27 Iaat enkele concrete asymmetrische

bandfilters met hun impulsresponsie zien; de streepjesIijn

geeft het kwadraat van de omhullende aan. Weergegeven zijn ook

de bijbehorende waarden van crt en cr f .

(21)

(22 )
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figuur 26
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Voor het rechthoekig filter is ook de situatie

van een tweemaal zo breed filter ( 4-16 Hz ) getekend met

de corresponderende impulsresponsie (gearceerd: gelijk

vormig aan de impulsresponsie van het 2-8 Hz filter) •

Voor de 0t en crf van de asymmetrische driehoekige- en

cosinuskwadraat-filters staat:

o t .0 f I = 0, 95 .(0 t ·0 f> I
cos 2 driehoek

Reden om uiteindelijk een set cosinus-kwadraat-filters

voor de frequentie-segmentatie te kiezen.

Figuur 28 tens lotte laat de gekozen set cosinus

kwadraat-filters zien.

(24)

Een set aaneensluitende bandfilters levert

een set signalen op, die gesommeerd over de tijd, het

originele signaal geven. Per signaal is de frequentie-

inhoud nauwkeurig bepaald (0 buiten de doorgelaten frequenties) .

Nemen we uit zoln deelsignaal een willekeurig tijdsegment,

dan betekent dit in het frequentie-domein een convolutie

met de Fourier-getransformeerde van dit tijdvenster: de

frequentie-inhoud strekt zich uit tot buiten de door het

filter doorgelaten band. Indien een rechthoekig venster wordt

gebruikt, worden, door het sinc-functie-karakter van de spec

trale pendant van dit tijdvenster, in principe zelfs oneindiq

hoge frequenties geintroduceerd.

Convolutie met een minder brede functie dan een sincfunctie

heeft het gunstige effect, dat minder frequenties worden

geintroduceerd buiten het door het filter doorgelaten gebied.
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Met paragraaf 2 van dit hoofdstuk en figuur 22

voor ogen ligt de keuze van cosinus-kwadraat-vensters in

feite voor de hand. Een venster met een dergelijke vorm en

een totale breedte van b.v. ~~n seconde levert in het

frequentie-domein een functie op waarvan de "hoofdlob" in

totaal 4 Hz breed is: dit betekent een "verbreding" van de

orginele frequentie-inhoud van het gebandfilterde signaal

met ~~~!~s~~ 2 Hz (bij een soort gelijk venster van 0,5

seconde breedte tenminste 4 HZ, enz ). Om ook in het

tijddomein een totale weging met e~n te krijgen dienen deze

tijdvensters half-overlappend te zijn, zodat in feite

tweemaal zo intensief gesegmenteerd wordt als bij gebruik

van rechthoekige (niet overlappende )tijdvensters van dezelfde

totaal-breedte.

Voor een keuze van de lengte van de tijdsegmenten

in de verschillende frequentie-banden maken we gebruik van

de in dit hoofdstuk afgeleide maat voor de duur van een impuls

responsie ( zie paragraaf 1 ). Voor een asymmetrisch cosinus

kwadraat-filter als getekend in figuur 27 geldt (2 - 8 Hz band):

{Jf ~ 4,5 Hz

at % 0,1 sec

Zouden we als ondergrens voor een adequate schatting van een

vermogensdichtheidspectrum tenminste 6a t aanhouden, dan resul

teert dit in tijdsegmenten (in deze band) van tenminste 0,6 sec.

--- Bedenken we dat de observatietijd omgekeerd evenredig is

met de frequentie-resolutie (zie o.a. Appendix I) ,dan vin

den we met steeds 2 maal zo intensief wordende tijdsegmen

tatie in de corresponderende spectra een steeds 2 maal ver

slechterende frequentie-resolutie. Echter ook de bandbreedte

neemt steeds een factor 2 toe zodat het aantal mee te nemen
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Hierbij dient bedacht te worden, dat door het gebruik

van tijdvensters de frequentie-inhoud van een tijdsegment door

loopt tot de hoogste (c.q. laagste) door het filter doorgelaten

frequentie, _v~~m~~r_d~~,!J~.3~ _v_e!:..mj.~d_eEc!) met de frequentie-in

houd van het tijdvenster. In concreto: nemen we b.v. in de 2 - 8 Hz

band een segmentatie naar eenheden van ~~n seconde(~100t)' dan

loopt de frequentie-inhoud bij gebruik van cosinus-kwadraatvensters

door van OHz tot tenminste 10Hz. In de 4 - 16 Hz band loopt de

frequentie-inhoud van een tijdsegment van een halve seconde (%10o t )

bij gebruik van dezelfde vensters van OHz tot tenminste 20Hz, enz ...

Bekijken we ter verduidelijking figuur 29: we zien een na

50 maal middelen gevonden S.E.R. na filtering in de 4 - 16 Hz band.

De gemiddelde responsie begint op t = 0 en loopt tot 0,5 sec.

Om 9~~~ _~~ly_e_ seconde !ll~~ f;~_n_ ~e_ ~uQ~e!l_w_e9'~~dienen tenminste

~~i~_ overlappende tijdsegmenten van ~ep_~a!v~_~e~~n9~ genomen te

worden. Van deze drie segmenten zijn de daaronder weergegeven

spectra te berekenen. Na bandfiltering met GV (32 - 128 Hz) vin

den we het onderste weergegeven signaal: om de ~~~v~_s~~oE~~met

~~n_ !:~ ~u_n~e_n_ ~e-9~~ moe ten nu ~E~Y~I2tie_n segmenten van 1 Ll~ _s~g9Jl9-~

genomen worden. De hieruit te berekenen spectra zijn weer daaronder

weergegeven. Figuur 30 tens lotte laat dezelfde S.E.R. zien zoals

gevonden aan de uitgang van het 2 - 8 Hz filter. Door de procedure

van tweevoudige segmentatie en spectra-berekening (daaronder weer

gegeven) voor iedere responsie te doen wordt het mogelijk in deze

band twee daaronder weerqegeven Wiener-filters te berekenen. Merk

op, dat de frequentie-inhoud van de Wiener-filters groter is dan

van het corresponderende bandfilter.

Schatten we van een stochastisch signaal ~(t)

in een tijd T het vermogensdichtheidspectrum volgens

(25 )

dan kan bewezen worden (zie lit. 9 en 11) dat voor de

variantie van dit geschatte spectrum geldt:

(26)
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Hierbij stelt ~ (w) het werkelijke spectrum van n(t) voor.nn -
-- Voor een deterministisch signaal s(t) is het geschatte

spectrum uiteraard gelijk aan het echte spectrum: de variantie

ervan is dan gelijk aan nul. Voor een stochastisch signaal

x(t) = s(t)+n(t) geldt dan, dat de variantie van het geschatte

~ermogensdic~theidspectrum~xx(w,T)S gelijk is aan het kwadraat

van het werkelijke ruisspectrum ~nn(w) ---

Bepalen we van een N-tal statistisch onafhankelijke

ruissignalen ter lengte T via Fourier-transformatie het

vermogensdichtheidspectrum, en middelen we deze N-spectra,

dan kan bewezen worden (zie lit. gen 11) -da-t geldt:

1 ~ (w~z- nnN
(27)

Bekijken we HI(W) en Hz(w):

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

HI (w) = N E- 1 ~ (w) 5 J I--. - XXN 1
N-l N ~xx(w)e

(28)

1 . __dan

HZ(w} =
1 -

5
~XX(w)

- - - - - - - - - - - - _I

(29)

dan vinden we in HI (w) voor de term ~ (w)s:
xXN

(30)

want ~ (w)s
xxN

5In Hz(w) vinden we voor de term ~~~(w) :

(31)



- 56 -

De variantie in de teller van de breuk in (29) is dus een f~~tQ~_~

g~~~e~ dan de variantie in de overeenkomstige teller in (28) 0

We kunnen echter de variantie in ~~~(w)s verkleinen door dit spectrum
xx ---------- "

t:l!et. _e~~~a)._i.9 na afloop van de al ternatieve middelingsprocedure te

schatten, maar door tl::l.~s_e?~_c_h_a.:t~~~~~. te doen en deze !:~ }nJ-~qeJ§!~o

Bekijken we bovo een experiment bestaande uit 50 stimuli

en evenzovele responsies: we zouden hovo na de eerste 10 responsies

al een spectrum kunnen maken,het tweede spectrum zouden we kunnen

halen uit de Il
de tim de 20ste responsie, het derde spectrum uit de

21
ste

tim de 30
ste

responsie enzo ~~_~~d9~~~~~_van deze spectra

(in dit geval 5 stuks) kunnen we een §l~l:!a_t!~I~9_van het ~~i~~J2e~!~u~

maken met een ~~~~a~~~~ die een factor 5 is g~~e~~c~~~~o

De variantie in de teller van (29) is dan nag steeds groter als
_0 _. _

in de teller van (28) en ~~(in aangehaald voorbeeld)~!~~m~~~, als

25 tussenschattingen gedaan worden (9~_cle_!-~e~ _r_e'§E~n~i_e~Lo §te_e.9-~

echter is bedoelde variantie g£o!~~ als in (28) 0

E~ ,!l~t. ~~g~~~e=n~ doen we in een experiment bestaande

uit N responsies M maal een tussenbepaling (N/M geheel) van bedoeld

spectrum, dan geldt na middeling van deze M-stuks spectra:

M
~~~ (w) s =1 L:~~ ~ (w) s =
:J~xM x xM i=1 i i

~ (w)s
nn
N/M

(32a)

(32b)

H2 (w) = 1 - 1 ~ (w)s
M_x_x---.:JM~--..-_

~-(w) S
xx

( 32c)

Voor de gemeenschappelijke term in Hl(W) en H2(W)

(33)

Laten we aannemen, dat we de variantie in de spectra

zoals gegeven in vergelijking (30) ,(32b) en (33) door nog nader

te bespreken maatregelen weten te reduceren met Kl,K2 en K3;

de vergelijkingen (30), (32b) en (33) gaan dan over in:

(34)
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= = =varl;-(w) 51= 1 ~ (W)~2LXX ~ _ ·_n_n~_

, K3 N

Qr.!! _e_eE_ !.I!-d-.!.E~ _t_e_ ~r_ij~~n_ van het effect van deze
varianties op de hieruit te berekenen Wiener-filters HI (w)

en H2 (w), y~:r;:..o_n9~r_s~~J1.e...!1_we_vQ..o-!"_d~~~n_v.Q,!d...l dat de

variantie in (36) 9~aJ~~n~~1~i~ is van de variantie in (34)

en (35); als maat voor de mogelijke fout in de berekening van

de filter-coefficienten nemen we de wortel uit de varianties

zoals gegeven door (34), (35) en (36).

Nemen we verder aan, dat N z6 groot is, dat N/(N-l)~l dan

vinden we voor HI (w) en H2 (w):

(35

(36

~ (w)s
HI ~ 1 - 1 xXN (37

N 4>-(w)Sxx

H2 = 1 - 1<IJ","'(w)SMxXM
) s<IJ-(wxx

(38

Bedenken we verder,dat i.h.a. voor een foutl geldt:

~(1 - -ba ) = (~a + ~b) ~ (39
a b'b

dan valt te berekenen, dat voor ~HI en ~H2 gelden

(~[II> (w)51= 1.4> (w)·---··-enz):
xXN J {KIN' nn

~HI~ <IJ +<IJ
55 nn

N<IJ +<IJ
55 nn ~

<IJ
nn

<IJ +<IJ
__5S nn

1

"li<jlT' +
(40)

<IJ [;1nn
N' .~~ ·;~i I

5S nn

(41 )
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Bedenken we, dat ~-- = ~ + l/N ~ , dan kunnen we m b txx ss nn . . .
de signaal-ruis vermogensverhouding drie interessante gevallen

onderscheiden:

a) liHI + 1/v'K"lN + 1/1K3 HI ~ 0

1~ »~ liH 2 + 1/IK2 M + 1/1K3 H2 - 0N nn 5S

b) liH I + 0 HI ~ 1

~ »1 ~ liH2 + 0 H2 ~ 1ss
N

nn

c) liHI 1 1 '" 1/2~ HI '"2lKI N' + 4lK3 i

'"<l> ~ 1 4>nn liH2 = 1 1 H2 '" 1/2ss ~~+
~N 2 2

--- Merk op, dat de fout in HI en H2 groter wordt naarmate

HI en H2 kleiner worden ---

Als we na de middelingsprocedure ~~nmalig 4>Xi(w)s

bepalen is K3 gelijk aan ~~n. ~§~_q~~o~_~~n~~~~

in 6HI en liH2 wordt dus veroorzaakt door de variantie

in ~__ (w)S! Reden te over om te proberen J'uist dezexx .
variantie te onderdrukken.

Reductie van de variantie in 4>__ (w)s door b.v. ~1'xx
stuks statistisch onafhankelijke ~~(w)s te middelen ligtx.x,

I. I.

voor de hand (vergelijk de vari~ntie onderdrukking in ~~~w)s).

Dan geldt:

varri_(w)£l = !,I4>nn l2
L XXM ' I ~1 l3/M'j

Het Wiener-filter H2 (w) gaat dan over in:

(42)

(43 )

Bedenken we,

dan is duidelijk, dat ~H2J~~

komend met c=O) ~

•
met c/b = (M'-l)/M'
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Er is echter nog een andere manier om de variantie

bij het schatten van spectra-te reduceren dan m.b.v. middelen.

Gaan we daartoe uit van de geschatte autocorrelatie-functie ~(T)S:

vermenigvuldigen we deze met een T-venster WeT) met qenormeerde

(zie lit 9 en 11) frequentie-breedte W, dan geldt voor de variantie

van de Fourier-getransformeerde van de dan ontstane autocorrelatie:

w =f 0 (44)

M.a.w.: de variantie van het aldus ontstane 9~~~~~~~~ spectrum,

~ aangegeven met ~'(w)s ~ is met een factor W gereduceerd.

Voorwaarde hiervoor is (zie lit. 9 en 11) dat het ongeeffende

spectrum constant is over de frequentie-breedte van het T

venster. In dat geval is n.l. de bias verwaarloosbaar ---

T
T

figuur 31- - -- - - --1
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Voor de genormeerde breedte W van de getekende vensters geldt:

W = _1_ T
To •

3
W = _.T

To

8
W = _.T

3T o

•
t.g.v. c;tochastische signalen

rechthoek

driehoek (Bartlett)

cos 2 (Tukey)
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--- De bias, optredend wanneer ~(W}s niet constant is

over de breedte van de spectrale pendant van het T-venster,

wordt voor de diverse vensters gegeven door (zie lit. 9 en 11):

B(w) = A.W2.Q~ ~(w)s

() wZ

--- Voorwaarde voor (45) is, dat ~(T)S snel naar nul gaat

buiten het venster. Er treedt dus ~~~n_bias op, als het

spectrum Yla~_ is; de ~~o~!~~~ vervorming treedt op bij een

".9~p!.e_k_t" spectrum ---

(45)

Duidelijk is, dat zonder extra voorzorgsmaatregelen

deze variantie-onderdru~~ingsprocedure~n_2n~_g~~a~ nauwelijks

vrucht kan afwerpen: een reductie met b.v. een factor 10 (Kl= K2=

Kg= 10)zou bij gebruik van een Bartlett-venster in de

band van 2-8 Hz resulteren in een To van 0,3 seconde:

-0,3

't-domein

1:-- 0,3

f-domein

_----.=-==""""'=---=............,,::::-oL- L __~
-10/3 10/3

£~

figuur 32

Het 10 Hz brede spectrum (i.g.v. witte ruis met een asymmetrisch

cosinus 4 -vormig verloop) zou door de convolutie met boven gete

kende figuur z~er ernstig vervormd worden. Dit effect kan voor

komen worden door "pre-whitening" van het spectrum. Omdat al onze
------------

signalen uit asymmetrische cosinus 2 -bandfilters komen ligt "pre-

whitening" met een ~~~c_t~~_Wi~)_ ~i_e _~eE1_iE~e.!~ _9~s}~U_s~-=-v.?~~~g_

verloop heeft voor de hand. Het dan onstane " vlakke" spectrum------
kan dan volgens de hier boven aangehaalde methode geeffend wor-

den . ..!il~ _C_O!~~c!:!:~ ~~o..!_d_e _f~~c_t!~ ~ twl_e..!1_h_e.!: _oP~sp~oEk_e.!:~.J~ _v_e!,:

!!I~9:~n_~~n5i~~}!l~ .!l~t_ 'lej~!(e~d~_s'p~c~~u.!!l_~~ (~Ls_.

•A is enigszins afhankelijk van de vorm van het venster.
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Een en ander is hieronder geillustreerd:
figuur 33

___~> w

na toepassen T-venster

T

[~xx(w)~W(w)J'
W(w)

------;:. w

Door dezelfde procedures toe te passen op de na
--.,.-.-5 5

middelen bepaalde spectra ~ (w) en ~~~(w) kunnen we tot een
xXN xXM

meer verantwoorde schatting van HI (w) en H2 (w) komen. Op

het uiteindelijk effect van de diverse variantie-onderdrukkingen

wordt ingegaan in het hoofdstuk Resultaten en Conclusies.

--- Opmerking:

voor de resolutie in het T-domein geldt:

~T = 1/2fs waarbij f s de bemonsteringsfrequentie per band

gefilterd signaal is. Duidelijk is dat To ~ ~T
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Het toepassen van een uiteindelijk geschat Wiener-filter

geschiedt door van het corresponderend signaal de frequentie-corn

ponenten te wegen met de filtercoefficienten. Dit betekent uiter

aard in het tijddomein een convolutie met de impulsresponsie van

het filter. De eventuele moeilijkheden die hierbij i.g.v. gebruik

van de Discrete Fourier-transformatie kunnen optreden komen in

Appendix r ter sprake,evenals een oplossing hiervoor.

Ten aanzien van de reconstructie van het tijdvariant

"Wiener"-gefilterde signaal door somrnatie over frequentie en tijd

van de afzonderlijke gefilterde tijdsegmenten wordt verwezen naar

de figuren 34 en 35.

===~iq~E3i: illustreert een mogelijke verwezenlijking van het

Filter H1(f,t) i.g.v. een 0,5 seconde durende response (de stimu

lus op t = a is aangegeven met een zwarte pijl). Het plaatje links

boven geeft in een quasi-drie-dimensionale voorstelling het ensem

ble responses weer (op de achtergrond) benevens het gemiddelde van

deze N-stuks responses (op de voorgrond). De aan het begin en eind

van de signalen toegevoegde nullen waarborgen een correct in- en

uitslingeren van de bandfilters (zie Appendix r onder periodieke

convolutie). De bandfiltering Gr tim Gv en tijdsegmentatie toeqe

past op de individuele responses (op de achterqrond) leveren ons

aan het einde van het experiment een set spectra $ {w)s. Deze. xx
procedure toegepast op het gemiddelde signaal (op deNvoorqrond)

resulteert in een set spectra ¢xiw)s, die gecombineerd met eerder

gevonden spectra even zo vele Wiener-filters oplevert (weergegeven

op het midden van de pagina, van boven naar beneden). Na toepas

sen van deze l~iener-filters op de corresponderende tijdsegmenten

(rechts op de pagina, van boven naar beneden) vindt reconstructie

van het tijdvariant "Wiener"-gefilterde signaal plaats door P~E

!£~9~~n_tJ.~-:bii~~ de tijdsegmenten i~ .Y2!<ro~~~.Y9-11 _tJjit op te tellen

en 99-~~~~de frequent ie-banden te somrneren.

=== .fi~u.ll~ _3-?.!. toont de methode Hz (f ,t). Op de achtergrond is nu

het signaal ~(t) (eventueel M-stuks van deze signalen) te zien i.p.v.

het hele ensemble van N responses. De hele procedure ter vergaring

van de voor de filters benodigde spectra behoeft nu slechts tw~~

(eventueel M+l) maal gedaan te worden.
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Verdere afwikkeling van de tijdvariante filtering geschiedt geheel

analoog aan methode HI (f,t) .

==== De getallen tussen haakjes in figuur 35 (b.v. linksboven(2048

qeven het aantal meegenomen data-punten weer indien met een fre

quentie van 1024 Hz bemonsterd wordt. Na bandfiltering met GI zien

we slechts 64 punten weergegeven (zie ook fig.30): de hoogste fre

quentie in een tijdsegment uit deze band is 9~~~v~~~ J9_~~, zodat

een bemonsterings-frequentie van 32 Hz ht~~ voldoende is (van t=-l

tot t=+l geeft dit de weerqegeven 64 punten~ Hutatis mutandum vin

den we na GIl uiteraard twee maal zo veel data-punten,enz.

Er dient nu weI rekening gehouden te worden met het feit dat,na

de sommatie in tijd, I2~r_ f!"~q1.!..eE!.i_e':~~I!.d_met een factor ~~e_e_ <I~j::...n_

!.~p~~e~E~ ~~~~ ~~§~~ om ~~~t~~ met een ~~19~~~~ frequentie

band te rechtvaardigen.====

Onderstaande tabel is beslist niet dogmatisch,doch

beoogt slechts een inzicht in de samenhanq van bedoelde groot

hedplI Ie qeven.

B~~~k~~_~e?p~n§~-~~j~: van t = 0 tot t = 0,5 seconde

1'9~1~ !2~~el<§!~ !~~~ent~§!-:.i!!l"!.o~<!: 2 - 128 Hertz

§§~o_z§!~ .p~l!!~n.?t~rj.~<J..s'::~F_e.9~eE~i~~ 1024 Hertz

~E:!Jlg"te_y-ap_ ~e_ ~~m.9~~t~~~~ _sl-g~aJ..§!~~ van t = -0,5 tot t = +0,5

seconde,aangevuld met 1024 "nullen" (= 1 s.) om vervor

ming bij de bandfiltering t.g.v. periodieke convolutie

te voorkomen (zie Appendix I).

E'~~CI.u_e~i:i~:r_e~~_u_t_i~_v§§~ _b_a.!1~fiJ~§!r_i~g: %0.5 hertz (door de

1024 toegevoegde nullen is er in het frequentie-domein

een factor twee geInterpoleerd,zie Appendix I).

g~~r~i~~e_Q~n~f~~t~I~: reele, asymmetrische cosinus 2-filters

Gr tim Gv:
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Gr Grr Grrr Grv GV

Laagst doorgelaten 2 Hz 4 Hz 8 Hz 16 Hz 32 Hz

frequentie

Centrale frequentie 4 Hz 8 Hz 16 Hz ,32 Hz 64 Hz

Hoogst doorgelaten 8 Hz 16 Hz 32 Hz 64 Hz 128 Hz

frequentie

Gekozen tijd-resolutie 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s
3"2" 64 128 256 '-

na bandfiltering
512

Lengte van de tijdseg- 1 s Is Is Is 1 s

men ten ( 10 I )
'2 4: 8 16

I
t

Aantal het 32 32 32 32 32punten van

symrn . cos -venster

Aantal punten per tijd- 64 64 64 64 64

segment ( incl. 32 toe-

gevoegde "nullen" om

later vervorming bij

periodieke cony. met

W.filter-impulsresp.

te voorkomen)

Frequentie-resolutie 0,5 Hz 1 Hz 2 Hz 4 Hz 8 Hz

per tijdsegment (door

de 32 toegevoegde "nul-

len" is met een factor

twee gelnterpoleerdl

Frequentie-inhoud per 0 Hz 0 Hz 0 Hz 0 Hz 0 Hz

tijdsegment
~ ~ ~ ~ ~

10 Hz 20 Hz 40 Hz 80 Hz 160 Hz

Aantal segmenten,nodig 2 3 5 9 17

om response met een

te wegen

Totale observatie-tijd - Is - Is - Is - 1 s - 1 s

I
2 4 8 16 32

I
~ot tot tot tot tot

Is 3s 5s 9 s 17s

L_--- 4 8 16 32
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HOOFDSTUK IV

Figuur 36 laat een typische Somato-sensibele Evoked

Response zien, gevonden ha middeling van 200 responses. Erg

duidelijk aanwezig is het zogenaamde "primaire complex" bestaande

uit de componenten 1, 2, 2' en 3 (zie lit.2), ondanks de nog

resterende ruis. Een indruk van deze ruis is te krijgen uit de rui

v66r het tijdstip van stimuleren (t = 0, aangegeven met gearceerde

pijle~. Bewerken we dit gemiddelde met de links bovenaan weerge

geven set bandfilters, dan vinden we de onder dat gemiddelde ge

tekende set van vijf signalen. Gesommeerd leveren deze 5 weer de

S.E.R. ===Duidelijk is in deze signalen te zien, dat de signaal

duur bij !:<2.e...!1~~§~<:!~ f;:~~~~i:.:i:.e.::-~C!!lsI_steeds 15-2~t~!"_wordt: deze

evoked response vertoont een typisch "impulsresponsie-karakter~==

Een tijdinvariant Wiener-filter, werkzaam van b.v. t = 0 tot

0,5 seconde, zal bij ~9~~~ wordende frequenties dan ook §~~e§~

~~~r_ !:e_n_~a.9~~e__ ~c~n_ b-E~t_ ~i3~~a)_ gaan discrimineren. Het klinisch

zo relevante primaire complex (zie lit.2) b.v.,dat voornamelijk

in de 32 - 128 Hz band aanwezig is, zal door de dan globaal 5

maal te groot genomen integratie-tijd (van t = 0 tot 0,5 seconde)

een factor 5 ondergewaardeerd worden (Hfdst 11,2). Dit effect

is te zien in figuur 37 in het bovenste plaatje, waar deze zelfde

S.E.R. (weergegeven met een stippellijn) is gefilterd met Hl (w) .

~e_eE _v_e~~ l=>§!~eE~ !~~~l!~~e21 _t~~.~.?i_t_p.!~~a}E~ ~o_mp-!-~~_ kan tijd

variant "WienerLfilteren geven zoals moge blijken uit de daaronder

getekende figuur. Hierin is dezelfde S.E.R. gefilterd met Hz(w,t).

Ondanks de spreiding in de filtercoefficienten (Hfdst.II~5) lijkt

in de diverse frequentie-banden na de signaalduur de ruis af

doende onderdrukt, terwijl daar juist deze spreiding het grootst

is (~ is daar waarschijnlijk «I/N.~ , verg. 40 en 41 HfdstIIss nn .
Ben indruk van de onderdrukking van_p~!~_ruis ( set) = 0) door mid-

delen aIleen en door middelen met a posteriori Wiener-filteren

is te verkrijgen uit figuur 38.
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figuur 37

Een S.E.R. (N = 200) na

filtering met HI (w)

(tijd!~variant filter)
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Uitgezet staat het ruisvermogen als functie van het aantal

keren middelen (N). Q~o~_m_i§~e~~~blijkteen Q~~~r~£~~~J~g ~o)g~~~

_f'! _ op te treden (verzameling punten rond gestippelde rechte) ,

door ..!.Tli4.d~!Ein_ ~n_l'1!e_n§~-=-fj.ltes~~(met H2 (w , t)) een onderdrukking

~~e_ 9:~o~~~_i~_d_ap _ti.._

1
" , ,. ,

'",
,,,.

'~" ,.,
" n ~

I'.
,
"

" ... ,
• ,.. .. .

100 •

figuur 38

2.10 1

Door de spreiding in de filter-coefficienten blijft er echter
;~~~~=ie~~~j~~~i~~;r;~;~~_-;v~~f--------- -~-- - - - - ---

Bedoelde spreiding is ook in tijdvariant'~iener"

gefilterde evoked responses op te merken. Deze manifesteert zich

dan (in een of meerdere frequentie-bande~als oscillaties in tijd

segmentenl~aar je mag verwachten dat het signaal s(t) klein is in

verhouding tot E(tf (de spreiding is het grootst, als s(t) = 0,

zie Hfdst.III,5 verge 40 en 41). Verduidelijkend" in deze kan fig

uur 39 werken: bovenaan is met een stippellijn een evoked response

-gevonden na 50 maal middelen- getekend evenals (met een getrokken

lijn) de met HI (w,t) gefilterde versie. De hooqfrequente ( >32 Hz)

opslingeringen na t ~0,35 seconde behoren ~~a~§~~~i~l~j~ nfet tot

de response, maar ~~~i~~~ in de gefilterde versie ~~~~~ij~~~ door

~is~~~~t!~~ ~~~ §~~!~n~~~fJ!~~r~_behorendbij de tijdsegmenten uit
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figuur 39

----- De S.E.R. na filtering met HI (w,t)

Dezelfde S.E.R. na filtering met H? (111,t)

met:

t>

" ,.
I VI 1\
'\ , I I

\ / IJ

-------~----- L +/__
\:;. \.J

,, ,,.
~

li1- =')J

I I
\ I
'I

----- Een S.E.R. (N = 50) na bandfiltering

(2 - 128 Hz)

Dezelfde S.E.R. na filtering

me t H 1 (w, t)
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de betrokken banden. In hfdst.III,5 verge 40 en 41 is gebleken,

dat de filter-coefficienten in ~2J~L (als ~nn ~ 0) ~~t~i~ een

g..r_o!-~~e_ ~I2r_ej9!~~ te zien geven dan in I:!l_CW]. Dit zou zich moeten

uiten in vaker voorkomende "niet verwachte oscillaties". Bekijken

we daartoe de e~~~n3!~ (B) van de drie signalen B,C en n in fig.39:

de stippellijn geeft (in aIle gevallen) de met H2 (w,t) qefilterde

versie van eerder aangehaalde response te zien, ~~_ge~~~k~~~~!~~

9~ _~e~_ !.Ill ~ ~i:) _9~~ ~1_t~!9~ _~e_r_s}_e_ waarbij ~~ ~ _1_ (qrootste spreiding) .

Practisch over de gehele duur van de response zien we nog reste

rende, niet weggefilterde ruis t.g.v. misgeschatte Wiener-filters:

dit effect wordt minder als we de spreiding in de filter-coefficien-- - - - - - --::.- - - - - - -
ten ~E=F_k_I~~~~~ door meerdere malen 01 maal) tussenbepalingen van

ruisspectra te doen en deze te middelen (zie blz.56). Duidelijk is

dit te zien in de twee onderste rC5nonses C en D met H = 5 en_ _ _ .lr.

~_=_~~ (maximale spreidings-onderdrukking omdat N = 50). In het

laatste geval is er nauwelijks verschil tussen de met H1(w,t) en

H2 (w,t) gefilterde signalen,terwijl ook de versie met M = 5 alles

zins redelijk te noemen is. Omdat de spreidings-onderdrukking vol

gens de wortel uit M gaat (Hfdst III,S verge 40 en 41) is het niet

erg practisch (reken-machinetijd) om M groter als b.v. 5 te maken,

een waarde die in onze experimenten bevredigend bleek. Herk ook

op, dat het p~~m~~~~~~~p}~~_vandeze S.E.R. in de gefilterde ver

sies E~C!.el.!tk_ ~~t_ 9s>~d_ ~~r_t~3~!!~~o_r.?.!<J~E.!~tf-!-.:

In voorgaande alinea is gesproken over tijdsegmenten

in banden, waar "waarschijnlijk nauwelijks of geen signaal s(t)

aanwez ig is". Q!t _~ap_ Ili~~ _~tFj.lct~~ -9_eJ9.!:-~t.!.-I~§~d_ ~q:r~d.§!~_ ~~d_a_t_ 9~_

~<::12~e__ey~~~<! _r~~p9.!!s~_.!1j.~~ _~e_k.§!~cl i§. Om di t bezwaar te omzeilen

gaan we uit van een ~~tJ!~ci~EiI_~e_t~~mi!!~s_tj.~~h_~:!:.9~~~~ ~1~'-.

Bekijken we daartoe in figuur 40 het bovenste plaatje: de getrok

ken lijn stelt een kunstmatige evoked response ( 2 - 128 Hz) voor,

opgebouwd uit 5 gedempte oscillaties. De gestippelde lijn geeft

het bandgefilterde ( 2 - 128 Hz) gemiddelde weer van 50 van deze

"responses", ieder in additieve zin"verontreinigd" met stationaire

ruis ~(t) met een bandbreedte van 150 Hz. Daaronder staan 5 met

H2 (w,t) gefilterde versies van dit gemiddelde met M = 5 en de

~aE~~n.!~e_-!~d~~i:i_e_f~<::~~~~ (= K 1 = K 2 = K 3 ) ~~_~a.!c::m_e!~~ ( bIz.

59 tim 61) .
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0,0

:'

--s(t)

- - - - ~ ( t) me t N = 50

I' ,50

(2 - 128 Hz)

~(t) vijf maal gefilterd

met H2 (w,t) en M = 5.

Parameter is K (=Kl=K 2=K3)

,50

,50

,50

K = 1

K = 3

K = 9

K = 12

K = 96
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QIld_ap,15§ de spreidinqs-reductiefactor !~ (= 5) 'Ql~ifj: §~ nog

duidelijk !":!:l~~ over ~I} ti~j9§~q!TI~nt~I}, ~a_a.!"_ sj.:tL _efh~ J!~l .!~~

Met toenemende K zien we een langzaam "gladstrijken" van deze

oscillaties, vooral in de met pijltjes aangegeven gebieden. Er

!?1~1~~n_ §f12t_e!" ~Q.9_~t.§~d_s_ ~ijc!s_e9I!1~n-.!:~~ waar ~~~ ~~r~~~t~_ E1!_i_~

~Q~~~~~o~q~~a~~~, zelfs voor zeer grote K. Ret interessantste
&\I

in deze figuur 40 is echter, dat _K_:=- ~6 oqenschijnlijk. de beste

resultaten geeft. Dit komt namelijk overeen met het leggen van

het smalst mogelijk.e T-venster over de geschatte auto-correlatie
functie (blz.59 tim 61, To= ~2). Fourier-transformatie ervan levert

in het frequentie-domein een constante op die een maat is voor

het vermogen in het beschouwde tijdsegment. Na corrigeren voor de

"pre-whitening" -functie W(w) vinden we ~l!. :h-eQ~r_ §.~g~ep...:t .9".~lj..j!<..:

~~r~j9~ (vervormde) geeffende ~~e~~~~: een uit dergelijke spectra

te berekenen ~~~n_e:r;:-::..fJl-"'=.e_:r: levert dan voor de !n_h.§t_ !:ij~~e9~e_n-.:!=

~e~~~o~~~~ !r~qu~~"'=.i~~_ slechts een waarde op tussen 0 en 1. Dit
houdt in, dat we per tijdsegment in het frequentie-domein een

frequentie-~afhankelijkeweging uitvoeren volgens:

(1)
a 2

s

(J 2 +
S

R =

1 . a 2
N n

---- Deze f.:iJ-j:grI?f~~~ kunnen we p~r_ ~ij~~e9:It!..-e~~ natuurlijk

ook !P_ hej:. _t:h-jj.~oJTl§~n_ to~a~~eE aan de hand van de schat

ting van de ~~r~~~eE~ van signaal en ruis; dat dit veel

rekenmachine-tijd bespaart is duidelijk.====

Ret !:.U9-~a_r~~..:t~ "Wienerllfil ter hangt, als georganiseerde som

van al deze filters volgens (1), uiteraard w~l van de frequentie

af, omdat diverse frequentie-banden bekeken worden. Dit noteren

we als volgt:

R(rl,t) = (2)

·zou eigenlijk geverifieerd moeten worden aan de hand van het in

ieder tijdsegment resterend foutsignaal e(t)2~
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In het nu volgende zullen somato-sensibele evoked

responses van verschillende personen, gevonden na rniddelen

en bandfilteren ( 2 - 128 Hz), getoond (met stippellijn) en

besproken worden. Ook wordt op deze gemiddelden de filterpro

cedure Hz(w,t) met M = 5 en K = 1 of 96 toeqepast en het effect

hiervan bekeken. Met de ~v_o~e_d_~e-,sp<?:n.~§., gevonden na 200 maal

middelen, als ~~f~~e~t~~worden gefilterde versies van gemid

delden, gevonden na een klelner aantal middelingen, bekeken.

Dit, om na te gaan, of de tijdvariante filtering In deze

gevallen schattingen van evoked responses kan opleveren, die

even goed te noemen zijn als de referentie-schatting: ~§ ~~~~r~

el~_O~~~~r~_~<2~ .9~~ ~~~ !:e_d~~t~~ _v~n_ !?-~t_ ~~nt~~ !?e_n~dl~d~ _r~sp~~s~s

c.q. stimuli inhouden.

---- Figuur 41

Laat de op blz.64a en b al aan de orde gekomen evoked

response zien, gevonden na 200 en 50 maal middelen. In beide

gevallen levert de filtering met K = 96 de beste resultaten.

Duidelijk is, dat na 50 maal middelen in zowel de ongefilterde

als de gefilterde versies de fysiologisch belangrijke componen

ten (zie lit 2) te onderscheiden c.q. te localiseren zijn.

---- Figuur 42

Toont dezelfde S.E.R. uit figuur 41, nu bepaald na 30

en 16 maal middelen en bandfilteren (stippellijn). De getrokken

lijnen stellen de tijdvariant gefilterde versies voor. In de na

30 maal middelen gevonden response zijn de fysiologisch releva

te cornponenten nog weI degelijk te onderscheiden, evenals in de

wat IIfraaierell gef il terde versie. In de na 16 maal middelen gevon

den response is de !!.idy~~i~!!~<Ie_f~!t_e~d_e_'{.e.!"s_i§ wat het 1:~c~:

!iEe..F~n_yall_d~~~~QI£ll?Q!l~n!~n betreft E'lP'~r_i~l!:r: aan de niet ge

filterde versie. Zowel voor N = 30 als 16 geeft het gefilterde

gemiddelde de p~~t§ resultaten voor ~ __=_~~. Merk op (zie ook

fig.41)-, dat het vermogen van de tijdvariant gefilterde signalen

steeds kleiner wordt t.o.v. het verrnogen van de bandgefilterde

signalen (lim. Hz(w,t)N = 1 als N ~oo).
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---- Een S.E.R. (N::= 200) 2 maal (

gefilterd met H2 (w,t) en M ::= 5

en K als parameter.

K ::= 1
0,50

htt--t-'t;-+---+---F#-------'\---7':?,.,;-.-."..t--- K ::= 96
0,50
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\ I
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Dezelfde S.E.R. als boven

met N ::= 50, gefilterd met

H2(W,t) en M::= 5.

Parameter is K.

::= 1

K ::= 96
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K = 1

K = 1

K =96

K = 96

0,50

0,50

0,50

S.E.R. van figuur 41, nu

met N = 30, gefilterd met

H2 (w,t) en M = 5.

S.E.R. van fiquur41 , nu

met N = 16, gefilterd met

H2 (w,t) en M = 4.

Parameter is K.
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---- Figuur 43 en 44

Tonen evoked responses, (qevonden na 200 en 50 maal

middelen) die wezenlijk verschillen van de in dit hoofdstuk
sreeds besproken S.E.R.

Voor beide evoked responses qeldt, dat de na 5~_maal

!!1!,!d~!~..n_ en !:i_j9~a.!"ia..!1~!:hI~~r_e!1 gevonden versies ( zeker voor

~~x!~a~~ K) ~e3~1~9~ ~y~~ol-~<Li~~h_e :hn--.%or~~tJ~ !2-e_v~t_t~!!. als de

bandgefilterde versies na 200 maal middelen.

======= Stellen we, afgezien van de diverse variantie-reductie

factoren, dat in zeer grove benadering geldt (zie o.a. blz.58):

H(w)

dan valt hieruit het volgende te leren:

~ (w»> ~ (w): het vrij stabiel geschatte filterss nn
gaat naar een ~r_ J~ 'y<:?o!" _d}~ J!"~q~~n..!-~~s_ C!..-u~ 3ee_I!.

filter nodig~
----------
~ (w»> ~ (w): het filter gaat naar nul, m!&r denn s s - - - - - --
~J2.r~~~~n_g_ ~~Y~E:1_~s_ ~~ 3~~~~' dat toepassen van de ge-

vonden coefficienten !~ Y~~~e_~i_e-.!- _g_e.<I~oE~_~s~

======= M.a.w.: het na middelen toepassen van een Wiener-filter,

~~~g~E~ ~l_~f_~~ tijdens en na de middelingsprocedure ~~~~~~~~

aan de hand van vermogensdichtheidspectra, is een methode van

filteren die ~~~9~_~~d}ge reserve gehanteerd moet worden.Voeg

daarbfj nog de bij de berekeninq gemaakte aanname over de ruis

onderdrukking volgens liN (geldt aleen als de ruis per tijd

segment ergodisch is), dan is het duidelijk, dat van de filter

procedure geen wonderen te verwachten zijn.

Desondanks blijkt de tijdvariante filtering, na

optimaliseren van de diverse variantie-reductiefactoren, indien

toegepast op evoked responses alleszins redelijke resultaten te

kunnen geven. Afhankelijk van de uiteindelijk gewenste S-N ver

houding lijkt een desgewenste reductie van het aantal benodigde

responses met een factor 4 haalbaar (zie fig.4l tim 44). Zeker

het filter volgens vergelijking (2) wordt dan interessant, omdat

dit filter door de versnelde berekeningsprocedure bruikbaar

lijkt voor on-line toepassingen voor meerdere kana len tegelijk.
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f iguur 43

Dezelfde S.E.R., nu met N = 5

na filtering met H2 (w,t) en

M = 5. Parameter is K.

K = 1

K = 96

K = 1

K = 9f)

0,50

0\ 50

Een S.E.R. (N = 200) na fil··

tering met H2 (w,t) met M = 5.

Parameter is K.

-~t

0,25 -~t

0,0

5 J,JV
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figuur 44

Een S.E.R. (N:=: 200) na fil

tering met H2 (w,t) met M:=: 5.

Parameter is K.

K :=: 1
,50

------,;>.;> t

K = 96

Dezelfde S.E.R., nu met N = 50,

na filtering met H2(Wit) en

M = 5. Parameter is K.

K :=: 1

--~) t

o
K = 96
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Tenslotte zij verwezen naar het Hoofdstuk:"Suqgesties voor nader

onderzoek" waar nog idee~n neerqeschreven zijn, die de methode

van tijdvariant filteren zouden kunnen verbeteren.

Tot slot van dit hoofdstuk nog een opmerking over de

gemaakte aanname m.b.t. het additieve karakter van de rUis: zie

hiervoor figuur 45. Deze toont een S.E.R. gevonden na 200 maal

middelen en bandfilteren en de tijdvariant gefilterde versie

voor K = 1 en K = 96. De (schijnbaar?) duidelijke snelle com

ponenten in het primaire complex (zie stippellijn) van de band- .

gefilterde gemiddelden worden in dit geval door de tijvariante

procedure sterk onderdrukt. Reden hiervoor zou kunnen liggen

in de niet zonder meer altijd additieve aard van de ruis (zie

ook de desbetreffende opmerking hierover in de iRleiding van

dit verslag) .
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figuur 45

- - - - Een S.E .R. gevonden na 200

maal middelen en bandfilteren.

----- Dezelfde S.E.R. gefilterd met

H2 (w,t) waarin M = 5.

Parameter is K.

K = 1

0,0
K = 96

v
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HOOFDSTUK V

1++ Alleszins zinvol lijkt een nadere bestudering van de

spreiding in de Wiener-filter-coefficienten. Parameters

daarbij zijn de signaal-ruis verhouding, het aantal keren

middelen(N)en de variantie-reductiefactoren M en K.

Als blijkt dat, ondanks maximale inspanningen, g~en ver

antwoorde schattingen van de filters te verkrijgen zijn,

dan kan voor deze gevallen~j§~~h_~~~extra kennis gehaald

worden uit het gecorreleerd zijn van de overlappende tijd

segmenten.== Een Wiener-filter-dat in een bepaald tijdseg

ment aIle frequenties met ~en weegt, intijd voorafgegaan

en gevolgd door een filter dat al deze frequenties nul

maakt, kan E~~~~ljj~~_een verantwoord geschat filter genoemd

worden. Ook is er enigermate correlatie aanwezig met be

trekking tot de frequentie: de bandfilters zijn immers

half overlappend.== Hoewel beslissingen over het al of

niet goed geschat zijn van een filter aan de hand van dit

soort overwegingen waarschijnlijk arbitrair zullen worden,

lijkt een verder onderzoek in deze richting nuttig.

2++ Voortvloeiend uit het op blz.69 geschrevene het volgende:

er is een andere manier om een Wiener-filter te schatten

dan aan de hand van het oplossen van algebraische verge

lijkingen, waarin ~~ !~c_t9~].L~ _e~n_ ~~e-?~eJ.p~s.i-~~e_ i.!1!!~e!.i:l~.

Zouden we b.v. in een experiment van 50 stimuli en even-
dezo vele responses na b.v. de 5 response aan de hand van

het gemiddelde van de eerste 5 responses (voor maximale K)

een tijdvariant spectrum ~-(n .,t) s maken en zouden we ditxx
ook doen na de lOde response uit het gemiddelde van de eerste

10 responses, enz ••• dan kunnen we voor een tijdsegment

1e volgende grafiek maken:

•
volgens vergelijking (1), Hfdst IV



- 72 -

y (00) = cr2---
S

t

+ t +

- - - - - - +- - ~ - -IYf50)
"---_--'--_.......,,>--_-4--_-4-'-~>---+I_---'.'__<-0- I --

10 20_--;;..> N 40 50

Fitting van een kromrne y(N) door de gevonden punten en

bepaling van de limiet voor N ~oo levert dan cr 2 op.s
Hieruit en uit de waarde y(50) is dan een op het na 50

maal middelen gevonden signaal toe te passen filter te

berekenen volgens:

H = y (00)

y (50)

Behalve de spreidingsonderdrukking dank zij de fit-pro

cedure heeft de methode het voordeel, dat ~~~_~~e~_er_eE!~~

~~1.9~~~ .! [N__ !o_p'.~~,!e_ ~I2c!.e.!9£u_k~~n5J_ y_a.!? _d~ J~~s_ !!'(L qn~~r.:.:

Y~I!.g~~ ~Q~c!.t~

3++ Sumrniere ervaringen zijn opgedaan met een als volgt in

gerichte methode van objectief selectief middelen: een

E.E.G.-deskundige diende van een reeks getoonde responses

er ti~p goed te keureni er werd geselecteerd op spierac

tiviteit en op alpha- of n6g laagfrequentere activiteit.

Van de goedgekeurde responses werden telkens t~~~ para

meters bepaald te weten ~en parameter die het totale ver

mogen boven 35 Hz en ~~n parameter die het totale vermogen

onder 11 Hz aangaf. Van deze tien maal twee parameters werd

het gemiddelde en de standaardafwijking bepaald.
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Het objectieve van de selectie-procedure bestond nu hierin, dat

van aIle volgende responses deze zelfde parameters werden bepaald:

een response werd in de middelings-procedure opgenomen als bedoelde

parameters binnen eenmalig in te stellen grenzen (b.v. 1d) overeen

kwamen met het gemiddeldei zoniet, dah werd deze response van mid-·

deling uitgesloten.

--- Steeds bleek de spreiding in de twee parameters van de goed

gekeurde opnames ~rg groot, vooral in de parameter die de spier

activiteit aangaf.--- Door de selectie-procedure trad dan ook geen

noemenswaardige S-N verhoudingsverbetering voor hogere frequenties

op. Daar komt nog bij, dat een gelsoleerde spierpotentiaal van zeer

grote amplitude door het tijd-integrerend effect niet zonder meer

werd uitgeselecteerd.

Beter en makkelijker in deze lijkt een objectieve selectie-procedure

via analoge hoog-(b.v. > 35 Hz) en laag-(b.v. < 11Hz) doorlaatfiltering,

gevolgd door uitsluiting van middelen b.v. aan de hand van niveau

detectie.



- 74 -

APPENDIX I

De Discrete Fourier Transformatie

Een serie equidistante delta-functies in het

tijddomein geeft in het frequentie-domein een soortgelijke

serie delta-functies volgens:

met F =

F Q: 0 (t-n~~ ~ ~:
1

l'lt

o (f-nF/2)

t
I
I

t
I
I

f
I
I

I I I I

~------=Fh-----6-- F ~ 2 ,. f -L

;:.- 1- 1\ .+ i
,...

I
I

I I
I I

I
I

I I I
~t1 I

0
~t

Bemonsteren we een van -00 tot +00 voortdurend signaal

x(t), dan kunnen we deze manipulatie opvatten als een vermenig

vuldigen van x(t) met een serie equidistante op 1 genormeerde

delta-functies.

Als geldt, dat x(t)~ X{f)

x (t) X (f)

-~>t ------"). f

dan geldt voor de Fourier-getransformeerde van het bemonsterde

signaal x(t):
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In beeld:

[\ r, (\
I ' , , ., ' , ,
\ I " ' ',
\

, , I, , , ' , ,, , , ' ,, , I ,
I
,, ,

\ , j
,, I, , - , -

X(f) wordt t.g.v. de bemonstering periodiek voortgezet met

periode F; de herhaling van het spectrum rond f=O (principal

alias) worden weI "aliases" genoemd.

Duidelijk is, dat ~t zo klein gekozen dient te worden, dat

X(f)=O voor f>F, daar anders wederzijdse belnvloedinqT .
c.q. vervorming in de "aliases" optreedt.---

Nemen we in de continue situatie een stuk ter lengte T

uit een van _00 tot +00 voortdurend signaal x(t), dan is het

spectrum daarvan de convolutie van X(f) met T.sin~fT •
~fT

Ret bedoelde spectrum is dus breder als X(f) (" leakage ") .

Bijvoorbeeld:

-----~r=.""O-<d----'i0f-LW---Ic_T"='e,.-------

---'>'>£
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, ,
"

Wanneer we dit signaal aIleen in het gedeelte van -T/2 tot

+T/2 bemonsteren vinden we in het frequentie-domein de verbrede

"principal alias" plus de herhalingen ervan: Dit van f= -ro tot

+00 doorlopende spectrum correspondeert in het tijddomein met een

-00 tot +00 doorlo!=,end signaal, gevormd door het orginele

bemonsterde signaal plus aliases ervan. De herhalingstijd is T:

I I
I I

I

~ :-T/2 : T/2

/1 'l/l ! I

r I \,1
,

~
\ ,

_'-',l'--"~'--LI~-I--L--'-'-"'1+-H-t-t-f--L+--'-"-f-::-'-1---1-L-l--l---'-'--'\i---'L-1' r, (

\/

De mogelijkerwijs optredende discontinue overgingen tussen

de diverse time-aliases kunnen nooit adequaat bemonsterd

worden: de frequentie-aliases gaan dan overlappen en er

treedt vervorming op.

Zorgen we ervoor, dat in het(van -00 tot +00 doorlopende)

bemonsterde signaal geen frequenties> 2/~t voorkomen, dan

treedt geen vervorming in het frequentie-domein op. Veer

de bemonstering dienen we dus adequate laagdoorlaatfiltering

toe te passen en het beschouwde tijdsegment ter lengte T

dient aan het begin en einde geleidelijk over te gaan in de

time-aliases. Dit is het makkelijkst te verwezenlijken

door begin en einde van het beschouwde signaal via een

geleidelijke overgang nul te maken: tapering.

1) Spectrale analyse.

Ret meest gebruikt is spectrale analyse in termen van

vermogensdichtheidspectra volgens:

~ xx (f) == l\ X ( f) I2
T
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Uiteraard zijn ook amplitude- en fase spectra

af te leiden.

2) Filteren.

Vermenigvuldigen met een filterkarakteristiek

in het frequentie-domein komt overeen met convolueren in het

tijddomein. --- Om vervorming bij de tijdconvolutie t.g.v. de

time-aliases te voorkomen, dient het tijdsignaal verlengd te

worden met een aantal "nullen" ter lengte van de impulsresponsie

van de te gebruiken filterkarakteristiek.---

9 (-t)

-----'» to

rV'. ('v\

i_~~-,'------I"------t-+- ---+-1---'-'-------1',/-) \\_/-.1"" ~\/v~....\,"---__

T

Voorzichtigheid zij geboden bij het definieren van

filterkarakteristieken: als deze (b.v. i.g.v. rechthoekige filters)

in het frequentie-domein niet adequaat zijn bemonsterd, vertoont de

corresponderende impulsresponsie vervorming t.g.v. de weder-

zijdse belnvloeding van de time-aliases. Convolutie met een

dergelijke vervormde impulsresponsie geeft uiteraard ook

vervormde resultaten.

3) Convolueren

Soms is het voordelig deze manipulatie via vermenig

vuldigen in het frequentie-domein te doen: door het hieruit

voortvloeiende periodieke karakter van het beschouwde signaal

dienen ook hier (vanwege de convolutie) voorzorgsmaatregelen

in de vorm van "adequaat nullen toevoegen" genomen te worden.
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4) Interpoleren

Door in het frequentie-domein artificieel nullen

toe te voegen (c.q. weg te laten) wordt de hoogste frequentie F/2

en dus ook de bemonsteringsfrequentie 1/6t veranderd.

Nullen toevoegen in het frequentie-domein betekent opvoeren

van de bemonsterings frequentie: interpolatie.

Nullen weglaten betekent de inverse bewerking, de bemonsterings

frequentie wordt dan lager.

I
I
I
I

!~f
I ! '

i

. ,
I

I -~t

------"-f'~~=~,
mogelijk in het frequentie-

~/2 ;
I I --j------) f
I I I
I /\ I

/ \/
/'

/ ",

N.B. Mutatis mutandum is het ook

domein te inter~oler_e_n_., ~
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