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Het werk dat beschreven is in dit afstudeerverslag maakte deel uit van het
anesthesiediepte-project van de vakgroep Medische Elektrotechniek van de
Technische Universiteit Eindhoven. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid om een monitor te ontwikkelen voor de anesthesiediepte. Zo'n
anesthesiediepte monitor hoort gebruik te maken van signalen die rechtstreeks
afkomstig zijn van het centrale zenuwstelsel. Een mogelijk bruikbaar signaal voor
de monit .s de Auditory Evoked Potential (AEP). Om het onderzoek naar de
correlatie tussen anesthesiediepte en de vorm van de evoked potential zo goed
mogelijk te kunnen verrichten, is het noodzakelijk dat de gemeten evoked
potentials betrouwbaar zijn.

In dit verslag wordt de ontwikkeling van een nieuwe validatiemethode besproken.
De methode maakt gebruik van template matching om de betrouwbaarheid van
AEP's tijdens het middelingsproces vast te stellen. De template wordt, door
middel van een interpolatie, geconstrueerd uit een gevalideerde AEP uit een
referentiemeting. De nuldoorgangen in het middle latency gedeelte en de pieken
van de referentie AEP dienen als steunpunten voor deze interpolatie. Het
brainstem gedeelte van de template wordt gevormd door lineaire interpolatie, het
middle latency gedeelte door Akima-interpolatie.

De templates worden tijdens het middelingsproces aangepast aan de tussentijdse
AEP's met behulp van Dynamic Time Warping. Voor deze toepassing zijn er
enkele specifieke eisen en opties aan het DTW algoritme gesteld. De instellingen
van de eisen komen voort uit de mogelijke fysiologische veranderingen in een
AEP. Zo is de aanpassing van de template aan de tussentijdse AEP beperkt in
overeenstemming met de globale eis van het algoritme. De optimale waarden voor
de eisen voor verschillende AEP metingen moeten nog vastgesteld worden.

De validatiemethode is getest op EEG-data verkregen bij zeven katten. Template
matching met templates uit baseline AEP's resulteerde in hoge correlaties tussen
de templates en verscheidene baseline AEP metingen. Verder kan de
validatiemethode onderscheid maken tussen de baseline AEP's en AEP's gemeten
tijdens anesthesie. De toepassing van de validatiemethode op een verstoorde AEP
meting is slechts op een meting toegepast. Bij die meting gaf de methode een
duidelijk verschil aan tussen een betrouwbare en een (sterk) verstoorde AEP.
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The work described in this graduation report is a part of the anesthetic depth
project of the division Medical Electrical Engineering of the Eindhoven University
of Technology. This project aims at developing a monitor for objectively
measuring the anesthetic depth. Such a monitor has to use signals that originate in
the central nervous system. A potential good measure is the Auditory Evoked
Potential. It is nessesary that the measured evoked potential is reliable in order to
investigate the correlation between the anesthetic depth and the AEP signal.

In this report the development of a new AEP validation method is discussed. The
method uses template matching to determine the reliability of the AEP's during
the process of averaging. The template is constructed from a validated AEP of a
reference measurement, by means of an interpolation method. The zero-crossings
in the middle latency part and the peaks of the reference AEP are used as the
supporting points for the interpolation. The brainstem part of the template is
formed by lineair interpolation, the middle latency part by Akima-interpolation.

The templates are adapted to the intermediate AEP's by Dynamic Time Warping.
For this application different options and constraints are possible for customizing
the DTW algoritm. As starting point for the constraints of the DTW, physiological
acceptable values for changes in the AEP were considered.
Therefore, the amount of adaptation of the template is restricted in accordance
with the global constraints of DTW. The optimal constraints for different AEP
measurements have yet to be assessed.

The template matching validation method was tested on EEG-data of seven cats.
Template matching based on templates from baseline AEP's results in large
correlations between the templates and various baseline AEP measurements. Thus
configured, the validation method also distinguishes baseline AEP's from AEP's
measured during anesthesia. The application of the validation method on AEP's
containing artefacts was tested in a single measurement. This evaluation showed a
clear difference between the reliable AEP and the (strongly) disturbed AEP.
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Ret werk dat beschreven is in dit afstudeerverslag maakte deel uit van het
anesthesiediepte-project waarin onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om
een monitor te ontwikkelen voor de anesthesiediepte. Onder anesthesie verstaan
we de combinatie van onderdrukking van verschillende functies van het centrale
zenuwstelsel:

• Onderdrukking van pijnreflexen (analgesie)
• Onderdrukking van spieractiviteit (relaxatie)
• Onderdrukking van bewustzijn (narcose)
• Onderdrukking van autonome reflexen.

Een bepaalde onderdrukking van elk van bovenstaande punten is noodzakelijk om
veilig te werken tijdens een operatie. Te hoge onderdrukking kan leiden tot
onherstelbare schade aan de patient. Een te lage onderdrukking kan er onder meer
toe leiden dat de patient zich te vroeg bewust wordt van de operatieve ingreep.

Een anesthesist bewaakt de anesthesiediepte door het controleren van onder
andere de pupilgrootte, hartslag, respiratie, perspiratie en bloeddruk. Met deze
gegevens en zijn ervaring en kennis schat de anesthesist de anesthesiediepte.
Nadeel hiervan is dat alleen afgeleiden van de activiteit van het centrale
zenuwstelsel bekeken worden, terwijl dat het systeem is wat men wi! controleren.
Ook worden er tegenwoordig meerdere medicijnen gebruikt om de eerder
genoemde functies van het centrale zenuwstelsel min of meer onafhankelijk van
elkaar te regelen. Rierdoor wordt het voor de anesthesist moeilijker de
anesthesiediepte te schatten. Daarom is er behoefte aan een anesthesiediepte
monitor die gebruik maakt van signalen die rechtstreeks afkomstig zijn van het
centrale zenuwstelsel en onafhankelijk zijn van de toegediende medicijnen.

Een mogelijk bruikbaar signaal voor de monitor is de Auditory Evoked Potential
(AEP) omdat er een correlatie blijkt te bestaan tussen de anesthesiediepte en de
vorm van de AEP [Cluitmans, 1990]. Een AEP is de respons van de hersenen op
een akoestisch signaal en is geheel verzonken in de spontane activiteit van de
hersenen, het EEG (Elektro Encephalo-Gram). Om de AEP te bepalen maakt men
gebruik van een techniek waarbij responsen op prikkels worden gemiddeld zodat
de achtergrondactiviteit van het EEG uiteindelijk uitmiddelt.



pagina 12 Validatie van AEP's door template matching

Aanname bij deze techniek is dat de achtergrondactiviteit op te vatten is als een
stochastisch proces met gemiddelde nul. Dit blijkt echter in de praktijk lang niet
altijd op te gaan, met name korte, transiente verstoringen of artefacten kunnen er
toe leiden dat het resultaat van het middelingsproces dramatisch wordt
verslechterd.

Om het onderzoek naar de correlatie tussen anesthesiediepte en de vorm van de
evoked potential zo goed mogelijk te kunnen verrichten, is het noodzakelijk dat de
gemeten evoked potentials (EP) betrouwbaar zijn. Een EP is betrouwbaar als de
meting niet of nauwelijks door artefacten is verstoord. Tijdens dit afstudeerwerk is
er eerst onderzocht welke methoden geschikt zijn om de vorm van een evoked
response te modelleren en te parametriseren. Vervolgens is nagegaan hoe het
model kan worden aangepast om tijdens de middeling een zo goed mogelijke
overeenstemming te krijgen met de evoked response. Tenslotte is getest of
aangegeven kan worden in welke mate een AEP als betrouwbaar kan worden
beschouwd.

Een mogelijke manier om de betrouwbaarheid te controleren is gebaseerd op het
toepassen van de zogenaamde "template matching" waarbij de evoked response
wordt gemodelleerd als een stilistisch patroon. Dit patroon of template wordt
hierbij geparametriseerd en de parameters van het model worden na iedere N
middelingen aangepast. Onder normale condities zal de template en de te matchen
evoked response na een relatief klein aantal middelingen een grote gelijkheid
vertonen. Indien er echter artefacten optreden in de achtergrondactiviteit zal er
naar verwachting een veel groter aantal middelingen nodig zijn voordat de
template lijkt op de verstoorde AEP. Wordt de evoked response te veel verstoord
dan zal de template de verstoorde AEP niet meer kunnen volgen.

In hoofdstuk 2 van dit verslag voIgt een uitleg over de AEP. Hierin worden de
eigenschappen van een AEP vernoemd, hoe een AEP wordt gemeten en welke
methoden er gebruikt worden om de betrouwbaarheid te controleren. Ook wordt
hierin de uitleg gegeven over de gevolgde strategie bij het ontwerpen van de
validatiemethode die in dit verslag is beschreven. In hoofdstuk 3 wordt
beschreven hoe het model of template van een AEP wordt geconstrueerd uit een
referentiemeting. Hierbij is gebruik gemaakt van de Akima-interpolatie waarvan
een uitleg wordt gegeven. In hoofdstuk 4 wordt Dynamic Time Warping (DTW)
beschreven. DTW is een techniek waarmee de template tijdens de middeling aan
de evoked response wordt aangepast.
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Ook worden in hoofdstuk 4 de beperkingen toegelicht die aan het DTW algoritme
zijn gesteld door deze toepassing. In hoofdstuk 5 zijn de eerste resultaten van dit
onderzoek aangegeven door de validatiemethode toe te passen op EEG-data van
katten. Het verslag wordt afgesloten met hoofdstuk 6 waarin de conclusies
worden beschreven. Naast de conclusies zijn ook de aanbevelingen vermeld voor
het verbeteren en het in de praktijk toepassen van de methoden die in dit
afstudeerwerk zijn ontwikkeld.
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Evoked potentials zijn responsen van de hersenen op zintuigprikkels. Ais de
evoked potential het gevolg is van een akoestische prikkel spreekt men van een
Auditory Evoked Potential (AEP). Een akoestische prikkel wordt opgevangen door
de sensoren in het oor en via de auditieve zenuwbaan naar de hersenen geleid
waar de informatie verwerkt wordt. De in deze zenuwbaan opgewekte potentialen
worden zichtbaar in een AEP. Een enkele respons is niet direct te meten. De
amplitude van de AEP is namelijk velen malen kleiner dan die van de spontane
activiteit, die met name in de hersenschors wordt opgewekt (het EEG). Hierdoor
ligt de AEP vrijwel geheel verzonken in het spontane of achtergrand EEG. Het
EEG-signaal onmiddelijk na de stimulus, waarin de respons op een zintuigprikkel
aanwezig is, wordt een sweep genoemd. Om een AEP zichtbaar te maken is het
nodig om verschillende sweeps te middelen waardoor het achtergrond EEG
uitmiddelt (zie paragraaf 2.2).

De prikkel kan een geluidspulsje (= click) zijn of een toon. De sterkte van de
prikkels is van grate invloed op de golfvorm. Deze sterkte kan gegeven zijn in
verschillende eenheden [Stohr, 1982]. Een mogelijkheid is om de luchtdrukvariatie

te relateren aan een standaarddruk (2.104 j.1 bar) die ongeveer gelijk is aan de

menselijke gehoorgrens. Dit geluidsdrukniveau SPL ( Sound Pressure Level) wordt
dan als voIgt berekend:

SPL = 20.l0g[ P 1dB
2.10-4

(2)

In deze formule is P de luchtdrukvariatie. Bij een andere mogelijkheid wordt
rekening gehouden met het feit dat de gevoeligheid van het oor niet voor aIle
frequenties gelijk is. Het getal is een maat voor de subjectief ondervonden
geluidssterkte uitgedrukt in db HL (Hearing Level). Bij 1 kHz is 10 dB SPL gelijk
aan 10 dB HL maar bij 20 Hz is voor 10 dB HL 73 dB SPL (geluidsdruk) nodig. Bij
het gebruik van clicks wordt gebruik gemaakt van de individuele gehoorgrens om
een maat te krijgen voor de werkelijke prikkelsterkte die de gehoorzenuw
ontvangt. Deze eenheid wordt uitgedrukt in dB SL (Sensory Level).
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De AEP's kunnen onderverdeeld worden in verschillende intervallen afhankelijk
van de aard en tijdstip van optreden na de stimulus (=latentie). Hierbij wordt
gekeken naar mimima en maxima in de golfvorm en naar het tijdstip waarop deze
extremen optreden na de stimulus. Figuur 2.1 laat een schematische voorstelling
zien van een AEP waarin de naamgeving van de extremen zijn aangegeven. Door
het gebruik van een (ongebruikelijke) logaritmische tijdsschaal zijn aIle
componenten van de AEP makkelijk herkenbaar. Het eerste stuk van 0 tot 10 ms
wordt de Brainstem Auditory Evoked Potential (BAEP) genoemd omdat deze
respons afkomstig is van de hersenstam (in engels: brainstem). Het tweede
gedeelte wordt de Middle Latency Auditory Evoked Potential (MLAEP) genoemd
en heeft een latentie van 8 tot 80 ms. De MLAEP is afkomstig van de midden
hersenen en van de primaire hersenschors (= primaire cortex). Het laatste stuk met
een latentie van 50 tot 400 ms heet Long Latency Auditory Evoked Potential
(LLAEP) of Event Related Potential (ERP) en is de respons afkomstig van de
hersenschors.

Nb

P2

-5I'VL-..-+-----I---+--+----+--'-+--I----+---+-
2 5 10 20 50 100 200 500 1000

-- Iallnde In 1M

Figuur 2.1 Schematische AuditonJ Evoked Potential11let
pieknamen.

De toepassing van AEP's bij het neurofysiologisch onderzoek van de vakgroep
EME richt zich op MLAEP's gemeten tot 90 ms en bevatten dus het brainstem en
middle latency gedeelte. Het brainstem gedeelte bevat frequenties tussen de 0 en
2200 Hz. Het grootste gedeelte van het vermogensspectrum ligt beneden de 1400
Hz [Kamath, 1987]. Het middle latency gedeelte heeft een laagfrequent
vermogensspectrum namelijk tot 100 Hz.
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De gebruikelijke methode om een AEP uit het achtergrond EEG te krijgen is het
gemiddelde bepalen van een groot aantal sweeps. In formule is een sweep na de
i-de stimulus voor te stellen als een signaal waarbij de evoked response (Sj(t)) en
het achtergrond EEG (nj(t)) bij elkaar zijn opgeteld:

Yj(t) = Sj(t) +nj(t) (2)

Bij deze techniek wordt aangenomen dat de achtergrondactiviteit van het EEG op
te vatten is als een stochastisch stationair proces met gemiddelde nul (ruis) en dat
de responsen Sj allen aan elkaar gelijk zijn. Indien het aantal middelingen groot is
zal deze achtergrondactiviteit uiteindelijk uitmiddelen. Het resultaat Y(t) na N
middelingen is dan te schrijven als:

1 N
yet) = set) +-L ni(t) (3)

N j : 1

De laatste term is het gemiddelde van N ruistermen. Ais N groot is zal deze term
naar 0 convergeren. De signaal-ruis verhouding neemt dan evenredig toe met de
wortel uit N: SNR ex: YN. Nadeel van deze methode is dat er een groot aantal
responsen (voor MLAEP meer dan 1000) gemiddeld moeten worden voordat er
een acceptabele signaal-ruis verhouding is verkregen. Dit houdt in dat deze
methode nogal tijdrovend is.

Om dit nadeel te verhelpen is er een nieuwe techniek ontwikkelt die de tijdsduur
van de meting sterk verminderd [Cluitmans, 1990]. Deze zogenaamde 'Niet
Lineaire Analyse (NLA)' bepaalt net als de eerder genoemde methode de
gemiddelde respons. De tijdsduur tussen opeenvolgende zintuigprikkels is nu
echter niet meer constant. De gemiddelde stimulusfrequentie is ook vele malen
hoger dan de vaste frequentie bij de conventionele techniek. Hierdoor kan de
gemiddelde respons veel sneller bepaald worden.

Andere methoden om de conventionele middelingstechniek te verbeteren zijn
onder andere: 'weighted averaging' [Davila, 1992] en 'a posteriori filtering' [Furst,
1991; de Weerd, 1981]. Bij weighted averaging krijgt elke sweep een bepaald
gewicht zodanig dat de signaal-ruis verhouding gemaximaliseerd wordt.
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Bij a posteriori filtering worden benaderde spectra bepaald van de ruis- en
signaalcomponent van de AEP. Deze spectra worden bepaald uit het gemiddelde
van de responsen. Uitgaande van deze spectra zou een optimaal filter ontworpen
kunnen worden zodat de signaal-ruis verhouding nog verbeterd wordt.

Er zijn ook technieken toegepast die trachten de AEP direct uit een sweep te halen
zodat er geen middeling meer nodig is. Enkele voorbeelden hiervan zijn
'adaptieve filtering' [Fine, 1991; Thakor, 1987] en 'Kalman filtering' [Spreckelsen,
1988].

Bij adaptieve filtering wordt de Mean-Square Error (MSE) geminimaliseerd tussen
de evoked response en de uitgang van een filter. Een referentiesignaal dat aan het
filter wordt aangeboden, wordt met een optimale instelling van dat filter gefilterd
zodat de MSE minimaal wordt. Deze optimale instelling wordt iteratief bepaald
door verschillende EP's te gebruiken. Zo ontstaat een schatting voor de ruis die
dan gebruikt wordt om het achtergrond EEG uit een sweep te verwijderen.

Bij Kalman filtering wordt de sweep verdeeld in het spontane EEG en de evoked
response. Van beide delen wordt een model gemaakt. Het EEG-model is een
lineair systeem dat als input witte ruis heeft. De EP kan gezien worden als een
systeemrespons op een impuls. De parameters van het EP-model worden ingesteld
door middel van de kleinste kwadraten methode, waarbij de output van het
systeem wordt gefit op een gemiddelde EP. De karakteristieken van het spontane
EEG-model worden geschat door EEG te meten zonder evoked potential. Met deze
modellen kan het achtergrond EEG gescheiden worden van de evoked response.

Nadelen aan deze "single trial" methodes is dat er toch al een redelijke signaal-ruis
verhouding voor nodig is. Daarom zijn deze methodes niet algemeen toepasbaar.
Voor een compleet overzicht van de meettechnieken wordt verwezen naar de
afstudeerverslagen van van den Broek en Jansen [van den Broek, 1994; Jansen,
1989].

2.3 Validatie van AEP's

De techniek waarbij de responsen worden gemiddeld blijft de meest toegepaste
techniek tot nu toe. De aanname dat het achtergrond EEG een stationair proces is
blijkt echter in de praktijk lang niet altijd op te gaan. Met name korte, transiente
verstoringen of artefacten kunnen het middelingsproces sterk verslechteren.
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Om te controleren of er betrouwbare AEP's zijn gemeten zijn verschillen
methoden ontwikkeld.
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De oudste methode is de Split-Sweep Methode [Lowy, 1968]. Deze methode splitst
de middeling in twee delen. Het eerste deel is de middeling van de even sweeps
(tweede, vierde, zesde etc), het andere van de oneven sweeps (eerste, derde etc).
De middelingen worden dan gecontroleerd op gelijkenis. Bij een verschil in de
twee middelingen is er ergens een artefact opgetreden. Hoe groter het verschil hoe
minder betrouwbaar de evoked potential is. Nadeel van deze methode is dat
artefacten kunnen doorwerken in beide middelingen omdat ze langer kunnen
duren dan de tijdsduur van een sweep. 20 kunnen beide middelingen toch een
grote gelijkenis vertonen. Het AEP-patroon kan dan echter weI verstoord zijn.

Een methode die bij de vakgroep EME ontwikkeld is, wordt de 'dynamische
methode' genoemd [van de Velde, 1993]. Deze methode geeft met een getal (Q) de
kwaliteit van de AEP aan. De methode vergelijkt opeenvolgende (tussentijdse)
AEP-patronen na een vast aantal middelingen. Deze AEP's worden van elkaar
afgetrokken en gedeeld door het signaalvermogen van de uiteindelijke AEP na de
middeling. In figuur 2.2 is een voorbeeld te zien van twee tussentijdse AEP's. De
onderste AEP is verkregen na de middeling van i sweeps, de bovenste is de
middeling van een kleiner aantal (i-b) sweeps (b>O).

.I.. a. •• ... 118 68 'I. ••
-) t 1:_1

Figuur 2.2 Twee tussentijdse AEP's tijdens het
middelingsproces.
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Het verschil van de twee tussentijdse AEP's geeft een schatting voor het
ruisvermogen (N):

j=k
1

E{IEPi+&-EPil} = - L I(Si-&J+ni-&) - (SiJ+ni) I (4)
k }=1

= E{!n& P= E{Jn 2&} = IN

Hierin is k het aantal samples van een AEP.
De Q-factor wordt dan als voIgt berekend:

IEPi_&-EPil - IN

Q = (1 -;:). 100%
(5)

In het ideale gevalloopt de Q tijdens het middelingsproces van 0 tot 100%. Voor
een betrouwbare AEP is gesteld dat de Q-factor een waarde groter dan 80% heeft.
In de praktijk is gebleken dat responsen met een Q-factor groter dan 80% niet
altijd een goede AEP garanderen. Het kan voorkomen dat de uiteindelijke respons
met op een AEP lijkt ondanks de grote Q-factor. Dit komt voor als de tussentijdse
AEP-patronen veel ruis bevatten waardoor ze toch veel op elkaar lijken. Dit nadeel
kan naar aIle waarschijnlijkheid opgelost worden door gebruik te maken van
template matching.

2.4 Validatie door middel van template matching

In plaats van twee tussentijdse AEP's te vergelijken met elkaar wordt tijdens de

middeling een template van een AEP vergeleken met een tussentijdse AEP.
Voordeel hiervan is dat de template altijd een ruisvrij AEP-patroon voorstelt. Om
binnen een korte tijd aan te geven of een gemeten AEP betrouwbaar is, wordt de
template tijdens het middelingsproces gematched en aangepast aan een
tussentijdse evoked response. Deze aanpassing is beperkt omdat de template
ongevoelig moet blijven voor eventuele artefacten. Het algoritme dat gebruikt is
om de template aan te passen aan de tussentijdse evoked response wordt Dynamic
Time Warping genoemd (zie hoofdstuk 4). Bij een hoge correlatie-coefficient tussen
de aangepaste template en de tussentijdse AEP is naar verwachting te concluderen
dat uit de middeling een betrouwbaar AEP-patroon ontstaat.
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Om een template te construeren is eerst een referentiemeting nodig. Het AEP
patroon wat hieruit ontstaan is zal door een expert gecontroleerd moeten worden
op betrouwbaarheid. De AEP uit de referentiemeting is niet rechtstreeks als
template gebruikt omdat deze nog steeds ruis bevat. Om de template ruisvrij te
maken is de referentie AEP geparametriseerd. De parameters die gekozen zijn, zijn
de nuldoorgangen in het middle latency gedeelte en de pieken. Dit zijn namelijk
de belangrijkste punten in een AEP-patroon. De nulpunten worden gevonden
door, tussen de pieken van het middle latency gedeelte, het snijpunt te zoeken van
het AEP-patroon met de hO-lijn. HO is de DC-waarde van de AEP.

De pieken in een AEP-patroon moeten door een expert handmatig worden
aangegeven. In de toekomst is het misschien mogelijk om de pieken automatisch
te scoren met behulp van een "kunstmatig neuraal netwerk" [Habraken, 1993]. Tot
nu toe is er echter nog geen automatische scoringsmethode in de praktijk toe te
passen omdat de pieken in veel verschillende vormen voor kunnen komen.
Afhankelijk van de omstandigheden heeft een piek verschillende amplituden en
kan de piek worden verstoord door een andere piek. Ook is de latentie van een
piek niet vast bij verschillende omstandigheden. Het scoren kan nog eens extra
worden bemoeilijkt door een slechte signaal-ruis verhouding.

Ais de pieken en nuldoorgangen bekend zijn wordt de template geconstrueerd
door tussen deze punten te interpoleren (zie hoofdstuk 3). Op deze manier is een
ruisvrije template verkregen.
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Hoofdstuk 3. Constructie van de templates
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Zoals vermeld in hoofdstuk 2 is eerst een referentiemeting nodig waaruit de
template geeonstrueerd kan worden. De referentie AEP wordt verkregen door
meerdere responsen te middelen. Het aangeven of "seoren" van de pieken van
deze AEP gebeurt met het programma AEPSCORE.EXE. Dit programma geeft een
gemeten AEP-patroon grafiseh weer. Een expert kan in dit patroon de pieken
aangeven waarna de amplituden en latenties van de geseoorde pieken in aparte
files worden weggesehreven. Deze files hebben respeetievelijk de namen 'idf'.amp
en 'idf'.lat. Met 'idf' wordt een identifieatieeode van drie karakters aangegeven
waaruit afgeleid kan worden waarvan de AEP afkomstig is.

3.1 Implementatie van de template berekening.

De template wordt gegenereerd uit de referentiemeting verkregen AEP-patroon
door het in dit afstudeerprojeet ontwikkelde programma TEMPL.EXE. Dit
programma maakt gebruik van de pieken en nulpunten in de referentie AEP en
verbindt deze "steunpunten" door een interpolatiekromme.

Het programma TEMPL.EXE leest allereerst de opgegeven file in die het
bemonsterde AEP-patroon bevat. Hierna eontroleert het programma of het AEP
patroon geseoord is en leest de amplituden en latenties van de pieken in. Het
programma maakt gebruik van de pieken I t/ m VI, NO, PO, Na, Pa, Nb, PI, Nl en
P2. In de praktijk blijkt dat piek V altijd geseoord moet zijn omdat deze piek altijd
aanwezig is in een betrouwbaar AEP-patroon. Als een of meerdere van de andere
pieken niet geseoord zijn, neemt het programma hier default waarden voor. Deze
waarden zijn vermeld in tabel 3.1. In de tabel staan drie steunpunten (51, 52 en
53) met latenties groter dan 90 ms. De gebruikte interpolatie methode (= de
Akima-interpolatie (zie paragraaf 3.2» heeft de definitie van deze punten nodig als
onder bepaalde omstandigheden de pieken Nl en P2 binnen de 90 ms vallen. Ais
piek Nl geseoord is, wordt hiervoor het steunpunt 51 gebruikt. Ais ook piek P2
nog binnen de 90 ms valt en geseoord is, wordt hiervoor 52 gebruikt. 53 dient als
eindpunt van de interpolatie-kromme.
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Tabel3.1 Default waarden van AEP-pieken.
Bron: [Grundy, 1982; Schie11lanck, 1992]

Pieknaam Default latency in ms Default amplitude in ~ V

I 1.62 1.20

II 2.80 1.20

III 3.75 1.20

IV 4.89 1.20

V 5.62 2.50

VI 7.14 0040

NO 9.00 -2.50

PO 12.00 3.00

Na 16.00 -2.50

Pa 28.00 5040

Nb 39.00 -3.00

P1 54.70 3.00

S1 90.50 0.00

S2 91.00 0.00

S3 92.00 0.00

De negatieve pieken in het brainstem gedeelte worden niet gescoord omdat deze
geen fysiologische informatie bevatten. Om een template goed te doen gelijken op
de referentie AEP, kiest het programma voor deze pieken default amplituden. De
latentie van een negatieve piek in het brainstem gedeelte wordt precies tussen
twee positieve pieken in gelegd. Om een goed gelijkende template te krijgen is het
nodig om in ieder geval de pieken NO tim P1 te scoren. Na het inlezen van de
pieken worden de nulpunten van de AEP gezocht tussen piek VI en de gescoorde
piek met de grootste latentie. Er zijn maximaal acht nulpunten mogelijk:

tussen VI en NO,
tussen NO en PO,
tussen PO en Na,
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tussen Na en Pa,
tussen Pa en Nb,
tussen Nb en PI,
tussen PI en Nl,
tussen Nl en P2.
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Een nulpunt wordt gevonden door tussen de pieken het sample te nemen wat het
kleinste amplitudeverschil heeft met het hO-niveau. Niet alle nulpunten hoeven
aanwezig te zijn. Het is mogelijk dat bij een bepaald anesthesieniveau enkele
"P-pieken" onder de hO-waarde komen te liggen. Het programma neemt alleen die
nulpunten als interpolatiepunten mee die daadwerkelijk aanwezig zijn. De
berekende template wordt weggeschreven in een file met de naam templ'idf'.aep.
'Idf' staat hier weer voor de identificatiecode. In figuur 3.1 is het flowdiagram te
zien van TEMPL.EXE

Inlezen van referentie AEP

Inlezen van flies die amp en Iat
van gescoorde pieken bevat

BepaJen pieken I tim P2

Zoeken nulpunten tussen NO

enP2

Interpoleren middle latency
gedeell8 m.b.v. Akima

Figuur 3.1 Flowdiagram van TEMPL.EX£.
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3.2 Akima-interpolatie

Validatie van AEP's door template matching

Ais aIle pieken en nulpunten bekend zijn voIgt de interpolatie tussen deze
steunpunten. Zoals vermeld in hoofdstuk 2 heeft het brainstem gedeelte van de
AEP een hogere frequentie dan het middle latency gedeelte. Daarom wordt het
brainstem gedeelte van de template gevormd door lineaire verbindingen tussen de
verschillende pieken. Voor het middle latency gedeelte van de template wordt een
derde graads polynoom gebruikt. Dit polynoom wordt gevormd met behulp van
de Akima-interpolatie [Hilberg, 1989], dit in tegenstelling met de meer bekende
Spline-interpolatie [Schultz, 1973]. De interpolatie-technieken hebben een grote
gelijkenis maar verschillen in de manier waarop de hellingen van de steunpunten
worden berekend. Hierdoor heeft de Akima-interpolatie enkele voordelen:

• De tweede afgeleide van het polynoom hoeft niet continu te zijn.
(Hierdoor wordt de overshoot tussen de interpolatiepunten kleiner.)

• Akima-interpolatie is nauwkeuriger bij de interpolatie punten.
• Het eenvoudiger algoritme leidt tot kortere rekentijden.

Een nadeel is er ook: De Akima-interpolatie kan niet aan de eis voldoen dat de
tweede afgeleide in aIle steunpunten continu is als dit nodig mocht zijn. Uit de
definitie blijkt namelijk dat de Akima-interpolatie geen rekening houdt met de
tweede afgeleide. Akima-interpolatie is bij de vakgroep EME al een keer toegepast
om stilistische AEP's te genereren [Schiemanck, 1992]. Hieronder zal uitgelegd
worden hoe de Akima-interpolatie in zijn werk gaat.

De interpolatiepunten of steunpunten waardoor het polynoom wordt gefit, zijn de
pieken VI tim P2 en de nulpunten van de tijdens de referentiemeting gevonden
AEP. Noemen we de latenties van de steunpunten Xo, Xl'" X N en bijbehorende
amplitudes Yo, Yl ... YN, dan is het i-de deelinterval van het interpolatiepolynoom
als voIgt gedefinieerd:

Pj,(x;) = Aj + Bj.(x-xj) + Cj.(x-xl + D j .(X-Xj)3 (6)
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(7)

Hiervoor gelden de randvoorwaarden dat het polynoom door het i-de en het i+l
de steunpunt loopt en dat de eerste afgeleide gelijk is aan een helling t, dus:

Pi(Xi) = Yi
Pi(xt + I) = Yt + 1

P't(xt) = ti

P'i(Xi + l) = ti + 1

De polynoomcoefficienten kunnen dan als voIgt berekend worden:

Ai = Yi
Bi = ti

Yid -Yi - 2ti - tid
Xi + 1 - Xi

(8)

Deze berekening van de coefficienten staat bekend als de Hermite-interpolatie.
Akima introduceerde een nieuw algoritme voor het berekenen van t j • De waarde
van t j wordt bepaald door middel van twee rechts- en linksliggende buren.

y

mh2

ml

Xi-2 Xi-I Xi Xi+1 Xi+2
X

Figuur 3.2 De kern van Akima-interpolatie.
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De kern van de Akima-interpolatie wordt gevormd door de volgende formule:

Imi +l -mil·mi - l + Imi - 1 -mi _2 1· mi (9)
ti = -----"----------

Imi+l-mil + Imi - 1 -mi - 2 1

waarin m i de helling is van het verbindingsstuk tussen [xj,yJ en [Xi+1'Yi+l]'

Yi+i - Yimi =
Xi + 1 - Xi

Omdat er N hellingen berekend moeten worden is het nodig dat zowel aan het
begin als aan het eind van de steunpuntenreeks twee extrapolatiepunten
meegenomen worden.

(10)

X·2 X·l Xl X2 X3 t 1-X-N-'2-X-N'1-X-N--XN-+-l-XN-+2

Figuur 3.3 Extrapolatie aan het begin en einde van de
steunpuntenreeks.

Deze worden bepaald door middel van tweede graads polynomen die gebruik
maken van de eerste respectievelijk de laatste drie steunpunten. Voor de
polynomen gelden de voorwaarden:

X3 -Xl = X2 -X_I = Xl -X_2

XN -XN_2 = XN +I -XN- I = XN+2 -XN

(11)
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Hieruit volgen de onderstaande vergelijkingen voor de extrapolatie punten
waarmee alle coefficienten van de deelpolynomen berekend kunnen worden (zie

formule 3).

Y-I = (xo-x_l)·(tl - 2tO> + Yo
Y-2 = (x_ 1 -x_z)·(to-2t_1) + Y-l

YN+I = (XN+I -xN)·(2tN_1 -tN-Z) + YN

YN+2 = (XN+2 -XN+l)·(2tN-tN_l) + YN+1

3.3 Nauwkeurigheid van de template berekening

Om de nauwkeurigheid van de interpolatie te controleren is in een eerste
experiment van 22 gemeten AEP's de template bepaald. In figuur 3.4 is een
voorbeeld van een AEP te zien met daar de bijhorende template doorheen
getrokken.

(12)

uU

1
-1I.sa

Figuur 3.4 AEP-patroon met bijhorende template.

In de figuur is te zien dat de pieken iets verschoven zijn. Dit komt omdat er
tussen de interpolatiepunten een kleine doorschot ontstaat waardoor de maxima
bij andere latenties kunnen optreden. Dit verschil kwam in meer of mindere mate
voor bij al de gebruikte AEP's. In tabel 3.2 zijn deze afwijkingen aangegeven.
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Tabel 3.2 Gemiddelde afwijking van de pieken.

IPieknaam IGemiddelde afwijking in ms ± ° I
NO 0.27 ± 0.10

PO 0.33 ± 0.07

Na 0.27 ± 0.07

Pa 1.16 ± 0.16

Nb 1.60 ± 0.47

P1 0.71 ± 0.15

N1 1.03 ± 0.28

Gemiddelde latentie-afwijking over aIle pieken in ms = 0.75 ± 0.10

Gemiddelde amplitude-afwijking over alle pieken in ~ V= 1.35 ± 0.21

De spreiding in latentie waarbij verschillende experts dezelfde piek aangeven is
groter dan bovenvermelde afwijkingen. (Bij piek Pa is deze spreiding ongeveer 2
ms). Bovendien wordt de template tijdens het middelingsproces nog beperkt
aangepast. De eerder genoemdeafwijkingen zijn daarom acceptabel.

3.4 Correlatie tussen AEP en template

Om de gelijkvormigheid van template en AEP aan te tonen is de correlatie
coefficient [Taylor, 1982] gebruikt. De correIatie-coefficient is een maat uit de
statistiek die aangeeft hoe goed twee variabelen (x en y) een lineaire relatie
hebben. Met andere woorden de correIatie-coefficient geeft aan hoe goed
meetpunten van twee variabelen een rechte lijn volgen. De correlatie-coefficient is
als voIgt gedefinieerd:

(13)

Met 0xy wordt de covariantie bedoeld en Ox en 0y zijn de standaard deviaties van
respectievelijk variabele x en y.
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Deze grootheden zijn gedefinieerd volgens onderstaande formule:

1 N _

0ry = - E (xt-x)·(Yt-Y)
N t=1

De correlatie-coefficient kan dan als voIgt herschreven worden:

L (xj-hO;c)'(Yj-hOy)
CorrFact = ---;::::~=====:;:::::;;;;;;::===::::::::;:

VL (Xi -hO)2.L (Yi -hOy)2
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(14)

(15)

De meetpunten Xi en Yi stellen hier de samplewaarden van de AEP en van de
template voor. De uitkomst van bovenstaande formule kan varieren tussen de -1
en 1. Ais de correlatie-coefficient gelijk is aan 1 betekent dit dat de signalen
identiek zijn (rechte lijn Y = x). Is de correlatie-coefficient -1 dan zijn de signalen
precies elkaars inverse (y = -x). De correlatie-coefficient tussen de AEP en de
bijhorende template was in het experiment vermeld in paragraaf 3.3 in aIle

gevallen groter dan 0,9 (gemiddeld 0,961 ± 0,004). Dit betekent dat de template en

de evoked response een grote gelijkenis vertonen.
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Hoofdstuk 4. Dynamic Time Warping
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Tot een aantal jaren geleden werd het Dynamic Time Warping (DTW) algoritme
voomamelijk toegepast bij spraakherkenning [Rabiner, 1987]. Het algoritme wordt
hierbij gebruikt om een opgenomen woord te vergelijken met woorden die eerder
opgeslagen zijn in een database. Doordat het voor kan komen dat de woorden met
een verschillende tijdsduur zijn uitgesproken worden de tijdassen van de te
vergelijken woorden via Dynamic Time Warping aan elkaar aangepast. Voor zover
bekend is DTW voor het eerst toegepast bij EEC's in 1984 [Huang, 1985]. Hierbij
werd Dynamic Time Warping toegepast om verschillende EEC-golfvormen te
clusteren. Jansen introduceerde DTW in 1985 als een algoritme om evoked
potentials te schatten (de zogenaamde 'single trial evoked potential analysis')
Uansen, 1986] en Picton gebruikte het algoritme om brainstem AEP's te evalueren
[Picton, 1988]. De beschrijving van Dynamic Time Warping volgens Picton is het
uitgangspunt geweest voor het door mij gelmplementeerd algoritme.

4.1 Het Dynamic Time Warping algoritme

In deze paragraaf zal het algoritme aan de hand van een voorbeeld uitgelegd
worden. DTW comprimeert en/of verlengt de tijdas van twee gedigitaliseerde
golfvormen (X en Y in figuur 4.1) om de vormen zo goed mogelijk te laten
overeenkomen. Hiervoor worden een set van parameters die betrekking hebben op
een sample met elkaar vergeleken. In het voorbeeld is de amplitude genomen als
parameter maar ook andere variabelen, zoals de helling van een sample, zijn
mogelijk.

y

x

Figuur 4.1 Twee bemonsterde gOlfvonnen.
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De absolute versehillen in de parameters van elk sample (Xi' Yt« OsjsN, OsksN)
van de twee signalen worden in een matrix tegen elkaar uitgezet. Langs de matrix
zijn de waarden uit de parameterset van het X-signaal horizontaal uitgezet, lopend
van links naar reehts. De waarden uit de parameterset van het Y-signaallopen
vertieaal van onder naar boven. In dit voorbeeld wordt de matrix opgevuld met
waarden die het absolute versehil aangeven tussen de amplituden (zie figuur 4.2).

Verschilmatrix diff[ j ][ k ]

t 1 5 1 5 7 1 0 1
5 1 5 1 1 5 6 7
1 5 1 5 7 1 0 1
2 6 2 6 8 2 1 0
0 4 0 4 6 0 1 2
2 2 2 2 4 2 3 4
6 2 6 2 0 6 7 8
1 5 1 5 7 1 0 1

3 7 3 7 9 3 2 1 A X[']_ mp J

Figuur 4.2 Verschilmatrix diff[jJ[k] met verschil in
amplitude.

Bet totale versehil over heel de matrix kan nu gerepresenteerd worden door
paden lopend van (0,0) links onder tot (N,N) reehts boven. Doel is nu om dat pad
te vinden wat het minimale gesommeerde versehil oplevert.

Een pad bestaat uit versehillende stappen. Voor een stap of riehting kan in dit
voorbeeld gekozen worden uit drie mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn:
vertieaal van G,k) naar G,k+ I), horizontaal van G,k) naar G+ l,k) of diagonaal van
G,k) naar G+l,k+l). Waarom juist deze riehtingen zijn gekozen wordt uitgelegd in
de volgende paragraaf . Bet minimale gesommeerde versehil wordt nu gevonden
door diff[j][k] opnieuw te berekenen. Dit gebeurt met onderstaande formule:

diiffU'][kl, = diiffU'][kl +min{diiffU·][k-ll. diiffU·-l][kl. diiffU·-l][k-ll. (1}6)
IIUUW oud IIUUW' IIUUW' IIUUW

waarin de functie 'min' het minimum neemt van zijn argumenten.
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Voor de randen gelden onderstaande formules:

diff[j][Olnieuw = diff[j][Oloud +diff[j-l ][Olnieuw
diff[0][k l/lUUW = dWt0][ k loud +diff[0][k-l lnteuw
diff[0][0 l,.uw = diff[0][0 loud

(k=O)

(j=O)
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(17)

Optimaal pad wpath[ I]

In figuur 4.3 is te de nieuwe matrix te zien die ontstaat door deze berekeningen.

Cumulatieve verschilmatrix diff[ J][ k]

AmpY{ k]

t
28 "1-=-8--'-1:::-8--:-14.,---,--:14:---:16:-1-:-:-1------:-:11-1:-::-12

17 13 13 9 10 15 18 19

2 12 18 8 12 18 14 12 13

1111571117131212

3 9 9 5 9 13 11 12 14

5 9 5 5 7 11 11 14 18

9 7 3 9 9 9 15 22 28

2 1 6 7 12 19 20 20 21

3 7 3 7 9 3 2 1 A X[.]_ mp J

Figuur 4.3 Matrix diff[j][k] met gesom11leerde
verschillen.

Als de matrix opnieuw gevuld is wordt het optimale pad teruggezocht startend in
(N,N). Dit wordt gedaan door steeds het minimum te bepalen van diff[j-l][k-l],
diff[j-l][k] en diff[jUk-l]. Deze weg terug is het optimale pad die het kleinste
cumulatieve verschil aangeeft. Dit is weergegeven in figuur 4.4.

AmpY{ k]t : r------/--:-_-_----:'l..

~ I /~//
3 / /:)/

37379321
_ Ampx[JI

Figuur 4.4 Optinzale warppad.
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Het optimale pad geeft aan waar er expansie dan weI eompressie nodig is om het
Y-signaal aan te passen aan het andere. Als het pad over de gestippelde diagonaal
loopt is er geen aanpassing nodig. Als het pad vertieaal loopt moet de tijdas van
het Y-signaal geeomprimeerd worden om de golfvorm Y aan te passen aan
golfvorm X. Als het pad horizontaal verloopt moet Y geexpandeerd worden. In
figuur 4.5 is aangegeven welke samples van Y geeomprimeerd dan weI
geexpandeerd moeten worden volgens dit voorbeeld.

y

x

················,,.,
"

Expansieintervallen
E1

",
'",'1,:

, ,, ,
: ', ', ,, ,

: '

EZ

Figuur 4.5 Weergave van samples van Y-signaal die
aangepast nzoeten worden.

4.2 Eisen aan Dynamic Time Warping toegepast op AEP's

Aan de riehting van een pad zijn versehillende eisen gesteld die de flexibiliteit van
het Dynamic Time Warping algoritme beYnvloeden. De eisen zijn onder te
verdelen in (a) lokale eisen, (b) eindpunt eisen en (e) globale eisen.

Als lokale eis is gesteld dat een pad aIleen uit horizontale, verticale en een
diagonale stappen kan bestaan. Bij de door mij gebruikte toepassing zal de
template (Y-signaal) worden aangepast aan de evoked response (X-signaal) tijdens
de middeling. Als de signalen aan elkaar worden aangepast zijn oak andere
stappen mogelijk, maar omdat de template aangepast wordt aan de evoked
response blijven deze stappen over. Als bijvoorbeeld de riehting van G,k) naar
G+l,k+2) ook wordt toegelaten betekent dit dat tegelijkertijd de template
geeomprimeerd en de evoked response geexpandeerd moet worden.
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De eindpunt eis die gesteld is dat het pad moet starten in (1,1) en eindigt in
(N,N). Bij vergelijking van signalen met een verschillende tijdsduur wordt soms
het criterium gebruikt dat het pad ook mag eindigen in een gebied rond (N, N).
Aangezien voor de template en de evoked response waarop gematched wordt
standaard 450 samples in 90 ms wordt genomen is kan het pad ook altijd eindigen
in (N,N).

De globale eis die aan het pad is gesteld is dat deze niet te ver mag afwijken van
de diagonaal. De template mag na een match maximaal maar over een bepaald
aantal samples verschoven worden. Deze eis is gesteld omdat de template
eventuele artefacten niet mag kunnen volgen. Bij het matchen tijdens de middeling
wordt er namelijk verwacht dat de uiteindelijke evoked response een grote
gelijkenis vertoond met de template. De globale eis houdt in dat het gebied rond
de diagonaal aan beide kanten begrensd is (figuur 4.6) .

.------------r--..--..•--,.,... GT.o.,

Figuur 4.6 Gestelde eisen aan DTW.

4.3 Opties bij Dynamic Time Warping

De door mij gekozen parmeterset om de samples met elkaar te vergelijken zijn de
amplitude en de helling van de samples. Deze parameters zijn gekozen omdat het
de belangrijkste variabelen zijn bij visuele vergelijking van AEP patronen. De te
minimaliseren functie is dus het absolute verschil tussen amplituden en het
absolute verschil van de hellingen van de samples van beide signalen. De formule
van de verschilfunctie ziet er als voIgt uit:

diff[j][k] = lamp(Xj ) -amp(YA) I + Islope(Xj ) -slope(Yk ) I (18)
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De helling van een sample is gedefinieerd als het gemiddelde van de hellingen
van het lijnstuk tussen het vorige sample en het huidige sample, en het lijnstuk
tussen het huidige sample en het volgende sample. In formule:

amp(Xj +1) +amp(Xj _1) (19)
slope(Xj ) = 2

Om algemene verschillen tussen de template en AEP te compenseren wordt van
zowel de amplituden en de hellingen het gemiddelde afgetrokken en het resultaat
hiervan gedeeld door de Root-Mean-Square waarde (RMS) van respectievelijk de
amplitude en de helling.

Afhankelijk van het gevonden pad moeten er tijdsintervallen van de template
gecomprimeerd en geexpandeerd worden. Hiervoor bestaan verschillende
mogelijkheden. Bij expansie tussen Y[k] en Y[k+l] wordt het expansieinterval
opgevuld met samples door een lineaire interpolatie. Ook andere interpolatie
technieken zijn hier mogelijk.. Compressie wordt gerealiseerd door voor het
resulterende sample het gemiddelde te nemen van de samples in het
compressieinterval. Een andere mogelijkheid zou zijn om dat sample te nemen van
het compressieinterval waarvan de helling het meest overeenkomt met de helling
van het overeenkomstige sample van de te matchen AEP.

4.4 Matrixtransformatie

De template en de te matchen evoked response bestaan ieder uit 450 samples. Ais
er geen globale eisen zijn gesteld zou dit betekenen dat er een matrix van 450 bij
450 uitgerekend zou moeten worden. Door de globale eis wordt het grootste
gedeelte van de matrix niet gebruikt. Daarom is er een matrixtransformatie
gekozen om geheugenruimte van de computer te sparen en om de rekentijd te
verminderen (zie figuur 4.7).
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Figuur 4.7 Matrixtransfomzatie van diff[j][kl naar
diff[j][dl.

(20)(horizontale stap)
(verticale stap)
(diagonale stap)

De jk-matrix wordt omgezet in een jd-matrix waarbij d loopt van -SAMPLESHIFT
tot SAMPLESHIFT. SAMPLESHIFT is een constante die aangeeft hoeveel samples
de template mag verschuiven bij een match. Hiermee is de globale eis verwerkt in
de matrixtransformatie. De matrixtransformatie heeft de volgende
transformatieregels tot gevolg:

j j
d k-j

elifflj-I][d+ 1] elifflj-I][k]
dWV1[d-I] eliiftT1[k-I]
elifflj-I][d] elifflj-I][k-I]

4.5 Implementatie van Dynamic Time Warping

Het Dynamic Time Warping programma wordt opgestart met het commando
DTW <templatefile> <AEPfile>. De eerste filenaam achter DTW wordt gezien als de
filenaam van de file die de samplewaarden van de template bevat, de tweede
opgegeven file bevat de data waarop gematched moet worden. De aangepaste
templatefile wordt weggeschreven onder de naam mt'idf"tid!,. 'ext'. 'Id!, is de
identificatiecode van de AEPfile. 'Tid!, is de identificatiecode van de template. Ext
is dezelfde extensie als die van de AEPfile. Het is de bedoeling dat het
programma in de toekomst tijdens de middeling wordt gebruikt. In dit stadium
werden er echter eerst files gegenereerd die tussentijdse AEP's bevatten uit het
middelingsproces.
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Het programma gaat nu als voIgt te werk: allereerst worden de files ingelezen die
de template en de tussentijdse AEP bevatten. Vervolgens worden van elke sample
uit deze files de samplewaarde (=amplitude) gelezen en de helling berekend.
Hierna worden de amplitude en helling van de samples genormaliseerd door het
gemiddelde er van af te trekken en het resultaat te delen door de RMS-waarde.

De volgende stap is het vullen van de matrix diff[j][d] met de waarden die
verkregen zijn uit de verschilfunctie (formule 18). De index d van de matrix loopt
in de implementatie van 0 tot 2xSAMPLESHIFT inplaats van -SAMPLESHIFT tot
SAMPLESHIFT zoals in figuur 4.7 aangegeven staat. Dit is gedaan omdat een
matrix geen negatieve indexen mag hebben. Dezelfde matrix diff[j][d] wordt
opnieuw gevuld met de gesommeerde verschilwaarden volgens formule 16.

Ais dit gebeurt is wordt het optimale pad gezocht startend in (N,SAMPLESHIFT).
(Dit was het punt (N,N) in de oude ongetransformeerde jk-matrix). Het pad wordt
gevonden door steeds het minimum te zoeken van [j-1,d+1] (horizontale stap), [j,d
1] (verticale stap) of [j-1,d] (diagonale stap). Het programma heeft een voorkeur
voor een diagonale stap als het minimum gevonden wordt bij zowel een diagonale
als een verticale of horizontale stap. Aangezien een diagonale stap inhoudt dat er
geen compressie of expansie optreedt, wordt compressie of expansie aIleen
toegepast als dit voordeel oplevert.

Tijdens het zoeken van het optimale pad worden er tellers bijgehouden die het
aantal horizontale en het aantal verticale stappen tellen. Bij elke diagonale stap
worden deze tellers gecontroleerd. Ais er voor deze diagonale stap een of meer
horizontale stappen zijn geweest dan vindt expansie plaats. Ais de voorgaande
stap of stappen verticaal zijn geweest dan worden de bijhorende samples van de
template gecomprimeerd. Het einde van het optimale pad ligt in het punt
(O,SAMPLESHIFT). Is dit einde bereikt dan wordt de aangepaste template
weggeschreven in mt'idf"tidf'. 'ext'. In figuur 4.8 is het flowdiagram van het
programma DTW.EXE te zien.
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Figuur 4.8 Flowdiagram van DTW.EX£.

4.6 Toepassen van Dynamic Time Warping op AEP's
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Het Dynamic Time Warping algoritme is getest door de templates van veertien
AEP's te matchen op hun AEP-patroon waaruit ze verkregen waren. De AEP's zijn
gemeten bij zeven katten waarbij geen anesthetica gebruikt zijn. Ais het algoritme
goed werkt, zullen de afwijkingen tussen template en AEP-patroon
geminimaliseerd worden. De templates zijn net zolang aangepast totdat Dynamic
Time Warping geen verbetering meer opleverde. Dit was het geval als de
diagonaal van (N,N) tot (0,0) werd gevolgd in de jk-matrix. Ais de gematchte
template goed is aangepast zal het verschil tussen AEP en template bij benadering
witte ruis moeten zijn. Dit is zowel visueel als rekenkundig gecontroleerd.
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Als de gematchte templates over hun AEP-patroon werden gelegd, was er in het
middle latency gedeelte, behalve de ruis op het AEP-patroon, haast geen verschil
te zien tussen beide signalen (zie figuur 4.9) .

..u

1
-1I.sa

Figuur 4.9 Voorbeeld van een maximaal aangepaste
template aan zijn referentie AEP.

In het brainstem gedeelte bleek dat de amplituden van de negatieve pieken van
beide signalen nog verschillend waren. Dit zijn de niet gescoorde pieken van de
referentie AEP. De default amplituden van deze pieken komen dus niet altijd
overeen met de werkelijkheid. Om te controleren of het verschil tussen beide
signalen bij benadering witte ruis is, is de auto-correlatie bepaald van het residu.

Witte ruis heeft, naast de eigenschap dat het gemiddelde gelijk is aan 0, de
eigenschap dat de auto-correlatie ervan bestaat uit een deltapuls in 1:=0. De auto

correlatie is als voIgt gedefinieerd:

Rml:r:) = E {N(x).N(x+"C)}

Ais N witte ruis voorstelt gaat bovenstaande formule over in:

N.
Rmt"C) = ~ 5("C)

2

Hierin is No het ruisvermogen. De auto-correlatie van de ruis in het middle
latency gedeelte leverde in aIle gevallen bij benadering een deltapuls op.

(21)

(22)
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De auto-correlatie van het residu inclusief het brainstem gedeelte leverde naast
een deltapuls ook nog andere pieken op doordat de amplituden van de negatieve
pieken in het brainstem gedeelte met overal aan elkaar gelijk zijn. Dit werd al
verwacht na de visuele analyse. In figuur 4.10 is de benaderde deltapuls op 1:=0
duidelijk te zien. Bij deze figuur is alleen het middle latency gedeelte
meegenomen.

II

II 'I'll 811

Figuur 4.10 Voorbeeld van de auto-correlatie functie van
het verschil tussen aangepaste template en AEP.
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Hoofdstuk 5. Testen van de validatiemethode

5.1 Uitgangangspunten bij het testen

Het uiteindelijke doel van de validatiemethode is om in het begin van het
middelingsproces vast te kunnen stellen of er een betrouwbare AEP is gemeten. In
dit hoofdstuk wordt aan de hand van enkele testen nagegaan of dat doel in de
toekomst te bereiken is. Daarom is in eerste instantie onderzocht welke verschillen
door de validatiemethode gedetecteerd kunnen worden. Voor de testen is gebruik
gemaakt van EEG-data gemeten bij zeven verschillende katten. Deze hebben de
identificatiecode bq4, cp2, en2, fn4, km4, ncl en wp3. De data is gemeten onder
laboratorium omstandigheden. Bij elke kat zijn twee kanalen gemeten bij zes
verschillende anesthesieniveaus. Bij niveau 1 zijn de AEP's gemeten zonder dat er
anesthetica gebruikt zijn. Deze AEP's worden ook weI "baseline AEP's" genoemd.
Bij de andere niveaus zijn de volgende anesthetica toegepast:

niveau 2: 0,3% N20
niveau 3: 0,3% N20 + 0,3% isofluraan
niveau 4: 0,3% N20 + 0,6% isofluraan
niveau 5: 0,6% isofluraan
niveau 6: 0,3% isofluraan

In de volgende paragrafen worden drie testen behandeld. In paragraaf 5.2 wordt
de validatiemethode toegepast door baseline templates te matchen op baseline
AEP's. Hierbij wordt aangetoond of de validatiemethode onderscheid kan maken
tussen verschillende baseline AEP's. In paragraaf 5.3 worden baseline templates
gematched op AEP's gemeten tijdens anesthesie. De vorm van deze AEP's is
duidelijk verschillend van de vorm van baseline AEP's. Er wordt getest of de
validatiemethode dit verschil kan detecteren en hoe snel dat eventuele verschil
aangegeven wordl. In paragraaf 5.4 is de validatiemethode toegepast op een
enkele meting van een AEP met artefacten. De invloed van artefacten wordt met
dit voorbeeld gerllustreerd.

Alle testen die besproken worden hebben dezelfde opzel. Uit een AEP wordt een
template geconstrueerd. Deze template wordt gematched op tussentijdse AEP's uit
de EEG-data waaruit de template indirect afkomstig is (= "referentie-data").
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De resultaten (correlatie-coefficienten) hiervan, worden vergeleken met de
resultaten die afk.omstig zijn van de matching van de template op tussentijdse
AEP's, uit data die met gebruikt is om de template te construeren. Die data wordt
in het vervolg ook weI de "te valideren data" genoemd. Het eventuele verschil
tussen deze uitkomsten dient gemaximaliseerd te worden door de globale eis aan
het Dynamic Time Warping algoritme bij te stellen. Dit houdt in dat de optimale
instelling gevonden moet worden van de SAMPLESHIFT en van het aantal
seconden EEG-data waarna een nieuwe match plaatsvindt.

Ais de validatiemethode voldoet zal deze tijdens het middelingsproces gebruikt
gaan worden. In dit stadium leest het Dynamic Time Warping programma nog
files in die ontstaan zijn uit het middelingsprogramma MLAEP.EXE. Om het
verloop van de correlatie-coefficienten tijdens de middeling te berekenen zijn er
tussentijdse AEP-patronen gegenereerd uit de EEG-data van de katten. Van elke
meting zijn er 40 tussentijdse evoked potentials gegenereerd na elke seconde van
de gemeten EEG-data. Een seconde EEG-data bevat gemiddeld ongeveer elf
sweeps.

De per kanaal berekende correlatie-coefficienten tussen een template en een
tussentijdse AEP, worden weggeschreven in een file waarvan de filenaam als voIgt
is opgebouwd. De filenaam begint met cf wat staat voor 'correlationfactor'. Hierna
voIgt de identificatiecode van de kat waarvan de tussentijdse AEP's zijn gebruikt
om op te matchen. De laatste 3 karakters geven de identificatiecode van de kat aan
waarvan de template afk.omstig is. De extensie van de filenaam geeft het
anesthesieniveau aan, waarbij de te matchen AEP's gemeten zijn. Bijvoorbeeld: de
file cfen2km4.1 bevat de correlatie-coefficienten tussen de (baseline) template van
km4 en de tussentijdse AEP's van en2 die gemeten zijn op anesthesieniveau 1.

5.2 Matchen van baseline templates op baseline AEP's

5.2.1 Detectie van verschil tussen baseline AEP's

In deze eerste test wordt nagegaan of de validatiemethode een verschil kan
detecteren tussen baseline AEP's. Er wordt verwacht dat als een template
gematched wordt op tussentijdse AEP's uit de referentie-data er snel hoge
correlatie-coefficienten ontstaan. Ais de validatiemethode een onderscheid kan
maken tussen baseline AEP's, zullen de correlatie-coefficienten tussen de templates
en de tussentijdse baseline AEP's uit de te valideren data klein blijven.
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Ret matchen werd op elke tussentijdse AEP uitgevoerd, wat betekent dat er na
elke seconde EEG-data gematched werd. Uit de test bleek inderdaad dat als de
templates gematched werden op de tussentijdse AEP's uit de referentie-data er
snel een hoge correlatie-coefficienten ontstonden. In aIle gevallen was de
eindwaarde van de correlatie-coefficienten rond de 25ste tussentijdse middeling
bereikt. Bij het matchen op de tussentijdse AEP's uit de te valideren data bleken
de correlatie-coefficienten in veel gevallen ook snel groter te worden. Bij de
gebruikte instellingen van het DTW algoritme, kon de validatiemethode dus geen
onderscheid maken tussen verschillende baseline AEP's.

Mogelijk is dit het gevolg van het te snel aanpassen van de template aan de
tussentijdse AEP's. Daarom is de SAMPLESRIFT verlaagd waardoor de templates
minder snel worden aangepast (zie paragraaf 5.2.2). Ondanks de invloed van de
SAMPLESHIFT, ontstond er geen significant verschil tussen de correlatie
coefficienten van de matching op tussentijdse AEP's uit de referentie data en die
van de matching op tussentijdse AEP's uit de te valideren data. Voorbeelden van
de resultaten uit deze test zijn in figuur 5.1 en 5.2 weergegeven.
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Figuur 5.1 Verloop correlatie-coefficienten
van cjkm4km4.1 en cfen2km4.1

Figuur 5.2 Verloop correlatie-coefficienten
van cfcp2ncl.l en cfnclnc1.1

Figuur 5.1 laat een voorbeeld zien waarbij de correlatie-coefficienten tussen
template en tussentijdse AEP's uit de referentie-data (cfkm4km4.1) groter zijn dan
de correlatie-coefficienten tussen dezelfde template en tussentijdse AEP's uit de te
valideren data (cfen2km4.1). In figuur 5.2 is het tegenovergestelde zien. De
bovenste curve in figuur 5.2 is het verloop van de correlatie-coefficienten uit
cfcp2ncl.l en de onderste curve geeft het verloop van de correlatie-coefficienten
weer uit cfncl ncl.l.
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De validatiemethode kan geen duidelijk onderscheid maken tussen de gebruikte
baseline AEP's omdat deze evoked potentials te veel op elkaar lijken. Door
gebruik te maken van gecombineerde AEP's is geprobeerd dit verschil te
vergroten. De test met gecombineerde AEP's is hieronder besproken.

5.2.2 Testen met gecombineerde templates

Omdat er bij de vorige test geen significante verschillen zijn ontstaan, is een
volgende test opgezet waarbij verschillende AEP-patronen die een redelijke
gelijkenis vertoonde werden gemiddeld tot een gecombineerde AEP. Uit deze
AEP's werd weer een (gecombineerde) template geconstrueerd en deze werd op
dezelfde manier gematched op baseline AEP's als eerder beschreven is. Deze
gecombineerde templates hebben de volgende identificatiecodes gekregen: bf, cek
en nw. Bf komt uit de AEP's van bq4 en fn4; cek uit de AEP's van cp2, en2 en km4;
nw uit de AEP's van nc1 en wp3. Door het combineren van de AEP's ontstond een
groter verschil tussen de gecombineerde templates en de tussentijdse AEP's uit de
te valideren data. Dit verschil zat grotendeels in de pieken die na piek Pa
optraden.

Er bleken echter nog steeds hoge correlatie-coefficienten te ontstaan tussen de
templates en de tussentijdse AEP's uit de te valideren data (zie figuur 5.4). In
figuur 5.3 en 5.4 zijn voorbeelden gegeven van de resultaten uit deze test.
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Figuur 5.3 Verloop correlatie-coefficienten
van cfkm4cek.1 en cffn4cek.1

Figuur 5.4 Verloop correlatie-coefficienten
van cfen2bf 1 en cffn4bf 1

In figuur 5.3 is de bovenste curve cfkm4cek.1 en de onderste curve is cffn4cek.1. In
deze figuur zijn de correlatie-coefficienten tussen template en de tussentijdse
AEP's uit de referentie data groter dan de correlatie-coefficienten tussen template
en de te valideren data. In figuur 5.4 is dit net andersom.
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In figuur 5.4 zijn de correlatie-coefficienten uit cfen2bf.l (bovenste) en uit cffn4bf.l
(onderste) te zien.

Aan de hand van bovenstaande test kan de volgende conclusie getrokken worden.
De validatiemethode kan geen onderscheid maken tussen de gebruikte baseline
AEP's, ook niet als er gematched wordt met gecombineerde templates. De oorzaak
hiervan ligt in het feit dat aIle Pa pieken van de baseline AEP's (en dus ook van
de gecombineerde AEP's) nagenoeg samen vielen. Omdat in deze piek het meeste
signaalvermogen zit en dus de meeste invloed had, kon het algoritme geen
onderscheid meer maken bij de andere pieken. WeI is uit bovenstaande testen te
concluderen dat de validatiemethode snel detecteert (na 25 seconden EEG-data)
dat er een betrouwbare baseline AEP ontstaat uit de middeling als deze ook
werkelijk in het EEG aanwezig is. Dit kan op zich al nuttig zijn.

5.2.3 Instelling van de globale eis van DTW algoritme

De in de hierboven beschreven testen werd gestart met een SAMPLESHIFT van 3.
Dit houdt in dat een template maximaal 0,6 ms per match kan verschuiven
(uitgaande van een samplefrequentie van 5 kHz). Bij deze gekozen waarde kon de
template na een aantal keren matchen al veel veranderd zijn. Bij een kleinere
SAMPLESHIFT zal de template minder worden aangepast. De gevoeligheid van
de validatiemethode is dus afhankelijk van de gekozen SAMPLESHIFT.

De waarde van de SAMPLESHIFT en het aantal seconden EEG-data waarna
gematched werd, zijn gevarieerd om een indruk te krijgen van de invloed op de
correlatie-coefficienten. Een voorbeeld van de invloed van de instellingen is te zien
in figuur 5.5. Bij de curves in dit figuur horen de volgende instellingen van de
SAMPLESHIFT en het aantal seconden EEG-data waarna een nieuwe match
plaatsvond. Van boven naar beneden:

SAMPLESHIFT =3, aantal seconden EEG-data :::: 1.
SAMPLESHIFT = 1, aantal seconden EEG-data = 1
SAMPLESHIFT :::: 1, aantal seconden EEG-data = 2.
SAMPLESHIFT = 0 (geen DTW), aantal seconden EEG-data = 2.
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Figuur 5.5 Invloed van de instelling van de
SAMPLESHIFT op de correlatie-coefficienten uit
cffn4en2.1

Vooral uit de onde:ste grafiek is te concluderen dat de aanpassing van de
template (door middel van DTW) nut heeft. Door het dynamisch matchen is het
mogelijk om een baseline AEP te detecteren uit de te valideren data.

5.3 Matchen van baseline templates op AEP's tijdens anesthesie

Het matchen zoals beschreven in de vorige paragraaf gaf aan dat de
validatiemethode geen onderscheid kan maken tussen de gebruikte baseline
AEP's. De methode kan deze AEP's echter weI snel detecteren als ze in het EEG
aanwezig zijn. De test die in deze paragraaf beschreven is, heeft als doel om aan
te geven of de validatiemethode onderscheid kan maken tussen een baseline AEP
(niveau 1) en een AEP gemeten tijdens anesthesie.

Om dit doel te bereiken worden de baseline templates gematched op de
tussentijdse AEP's uit de EEG-data van dezelfde kat, gemeten tijdens
anesthesieniveau 2 tot en met 6. De uiteindelijke AEP's uit de EEG-data tijdens
anesthesie verschillen veel van de baseline AEP's. Het signaalvermogen van de
AEP's tijdens anesthesie is kleiner dan die van de baseline AEP's. Dit is vooral toe
te schrijven aan de kleinere amplitude van piek Pa.

Het matchen gebeurde op elke gegenereerde tussentijdse AEP (om de seconde
EEG-data) met een SAMPLESHIFT van 1. De validatiemethode kon uit de
gebruikte data een onderscheid aangeven tussen een baseline AEP en een AEP
gemeten tijdens de andere anesthesieniveaus.
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Om de hypothese te testen dat er een significant verschil bestaat tussen de
correlatie-coefficienten bij het matchen op tussentijdse AEP's van niveau 1 en de
andere niveaus, is de zogenaamde 'signed-rank test' uitgevoerd. Het resultaat van
deze test staat in tabel 5.1. Bij een significant verschil kan de hypothese met een
kans groter of gelijk aan 95% voor waar worden aangenomen. Het aantal
meegenomen correlatie-coefficienten per tijdstip is gelijk aan 7.

Tabel 5.1 Aanduiding op welk tijdstip er een significant verschil (= x) optreedt.

tijdstip db - ef2 db - cf3 db - cf4 db - cf5 db - cf6
(in s) kanaal: kanaal: kanaal: kanaal: kanaal:

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

1 x x x x - x x x x x

2 - x - - - x - x - x

3 x x x x x x x x x -
4 - - x - x x x x x x

5 x - x - x x x x x x

6 x - x x x x x x x x

7 - - x x x x x x x x

8 - - x x x x x x x x

9 - - x x x x x x x x

10 - - x x x x x x x x

15 - - x x x x x x x x

20 - x x x x x x x x x

25 x x x x x x x x x x

In de tabel staat op elk tijdstip per kanaal aangegeven of de eorrelatie-eoefficienten
tussen de baseline templates en de tussentijdse AEP's uit de referentie-data (db)
significant versehillen met eorrelatie-eoefficienten tussen de baseline templates en
de tussentijdse AEP's uit de te valideren data (cf2 tim cf6).
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Bij niveau 2 ontstaat een (blijvend) significant verschil na 23 seconden EEG-data,
bij niveau 3 na 6 seconden, bij niveau 4 na 3 seconden, bij niveau 5 na 3 seconden
en bij niveau 6 na 4 seconden EEG-data. De conclusie is dat de validatiemethode
uit de gebruikte data snel een significant onderscheid kan maken tussen de
baseline AEP's en de AEP's gemeten tijdens anesthesie van dezelfde katten.

In het volgende figuur zijn de gemiddelde correlatie-coefficienten weergegeven
over aile katten tussen de baseline templates en de tussentijdse AEP's per
anesthesieniveau.
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Figuur 5.6 Gemiddelde correlatie-coefficienten per anesthesieniveau.

Van boven naar onder is achtereenvolgens het verloop van de volgende
gemiddelde correlatie-coefficienten weergegeven:

tussen baseline template en baseline AEP's (niveau 1)

tussen baseline template en AEP's gemeten bij niveau 2 (0,3% NzO)
tussen baseline template en AEP's gemeten bij niveau 6 (0,3% ISO)
tussen baseline template en AEP's gemeten bij niveau 3 (0,3% NzO + 0,3% ISO)
tussen baseline template en AEP's gemeten bij niveau 5 (0,6% ISO)

tussen baseline template en AEP's gemeten bij niveau 4 (0,3% NzO + 0,6% ISO)

De anesthesiediepte van elk niveau komt ook overeen met deze volgorde. Niveau
4 is het diepste anesthesieniveau.
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Van de curves uit figuur 5.6 zijn in de onderstaande tabel op enkele tijdstippen de
standaard deviaties aangegeven.

Tabel 5.2 Standaard deviaties per anesthesieniveau.

tijdstip a niv. 1 a niv. 2 a niv. 3 a niv. 4 a niv. 5 a niv. 6

5 0,181 0,216 0,402 0,347 0,261 0,360

10 0,174 0,268 0,310 0,365 0,358 0,212

15 0,122 0,245 0,286 0,341 0,340 0,206

20 0,077 0,201 0,301 0,312 0,349 0,181

25 0,068 0,149 0,251 0,337 0,282 0,162

30 0,045 0,111 0,270 0,349 0,253 0,171

35 0,042 0,118 0,264 0,322 0,265 0,142

Het verschil tussen de curves in figuur 5.6 doet vermoeden dat de
validatiemethode ook een onderscheid kan maken tussen de verschillende
anesthesieniveaus onderling. Dit moet nog getest worden met een grotere data-set,
omdat de standaard deviaties vooral bij de niveaus 3, 4 en 5 nog te groot zijn.

5.4 Voorbeeld van toepassen validatiemethode op AEP met artefacten

Er is een experiment verricht om de validatiemethode te testen op een AEP met
artefacten. Van kat en2 zijn er twee AEP's gemeten bij anesthesieniveau 5. De
metingen zijn verschillend doordat er bij de ene wei en bij de andere geen
artefacten optraden. Bij de meting met artefacten trad ook burst-suppression op.
Burst-suppression is een eigenschap van het EEG waarbij korte perioden met
grotere amplituden (= burst) worden afgewisseld met perioden met een kleine
amplitude.

Om na te gaan of de validatiemethode onderscheid maakt tussen een verstoorde
AEP en een niet verstoorde AEP is een template geconstrueerd uit de AEP die
gemeten is bij niveau 5 zonder artefacten. Deze template is gematched op de
tussentijdse AEP's uit het EEG met artefacten.
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In figuur 5.5 is duidelijk te zien dat de validatiemethode een duidelijk onderscheid

aangeeft.
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Figuur 5.5 Verloop van de correlatie-coefficienten bij een
AEP-meting zonder en met artefacten.

De bovenste curve in de figuur is het verloop van de correlatie-coefficienten
tussen de template op de tussentijdse AEP's uit de referentie-data. De onderste
curve is het verloop van de correlatie-coefficienten van het matchen op de
verstoorde tussentijdse AEP's. Het matchen is gebeurt met een SAMPLESHIFT
van 1 en de template werd om de seconde EEG-data aangepast.
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Hoofdstuk 6. Conclusies en aanbevelingen

6.1 Conclusies
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In dit rapport is de ontwikkeling beschreven van een nieuwe validatiemethode om
de betrouwbaarheid van AEP's tijdens het middelingsproces vast te stellen. Het
onderzoek kan in drie delen opgesplitst worden: de constructie van de templates,
het Dynamic Time Warping algoritme en het testen van de validatiemethode.

6.1.2 Conclusies met betrekking tot de constructie van de templates

Wat betreft de constructie van de templates kan het volgende opgemerkt worden.
Om een ruisvrije template te krijgen zijn de pieken en nuldoorgangen van een
referentie AEP gebruikt. In het brainstem gedeelte is tussen deze steunpunten
gei"nterpoleerd via een lineaire interpolatie, het middle latency gedeelte van de
template ontstond door middel van de Akima-interpolatie. Ais aIle aanwezige
pieken bepaald waren, was er een grote gelijkenis tussen template en referentie
AEP. De kleine afwijkingen tussen template en AEP waren in het brainstem
gedeelte het gevolg van het niet kunnen bepalen van de negatieve pieken. In het
middle latency gedeelte was er een kleine doorschot tussen de steunpunten. Dit
was het gevolg van het feit dat de akima-interpolatie de hellingen van de pieken
zelf berekende en deze daardoor niet altijd gelijk waren aan nul. Tach kan
geconcludeerd worden dat de akima-interpolatie een goed bruikbare
interpolatietechniek is. Het algoritme is niet al te ingewikkeld en de
interpolatietechniek levert een natuurgetrouw middle latency gedeelte op van de
template. De afwijkingen die ontstaan tussen de templates en de referentie AEP's
zijn acceptabel. In de paragraaf 6.2.1 is aangegeven welke verbeteringen nog
mogelijk zijn om de afwijkingen te minimaliseren.

6.1.2 Conclusies met betrekking tot Dynamic Time Warping

Over het Dynamic Time Warping algoritme kan het volgende worden
geconstateerd. Het algoritme zorgt voor aanpassing van de template aan een
tussentijdse AEP door expansie en/of compressie van de tijdas. Hiervoor worden
de samples van beide signalen vergeleken via een parameterset. De door mij
gekozen parameterset bestaande uit amplitude en helling van de samples bleek
goed te voldoen. Door naast de amplitude ook de helling mee te nemen bleef de
vorm van de template redelijk gelijkmatig na een aantal keren matchen.
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Ais aIleen de amplitude als parameterset wordt gekozen is de vorm van de
template na een aantal keren matchen minder gelijkmatig. De gebruikte opties
voor het comprimeren en expanderen van de tijdas lijken tot nu toe de meest
logische. Bij het comprimeren werd het gemiddelde genomen van de samples uit
het compressieinterval. Zeker bij een kleine SAMPLESHIFT blijft het vloeiende
verloop van de template op die manier behouden. Bij het expanderen werd een
lineaire interpolatie toegepast. De kleine SAMPLESHIFf zoals die bij de
validatiemethode gebruikt is, heeft tot gevolg dat er in het interpolatieinterval
maar een klein aantal nieuwe samples ingevoegd moeten worden. Het
interpolatieinterval is dus lineair te benaderen wat de lineaire interpolatie een
rechtvaardige keuze maakt. De optimale instelling van de globale eis van het
DTW algoritme (= SAMPLESHIFT) moet nog gevonden worden door de
validatiemethode op meer data te testen. De matrixtransformatie beschreven in
paragraaf 4.4 heeft de rekentijd en de nodige geheugenruimte van de computer
sterk verminderd.

6.1.3 Conclusies met betrekking tot het testen van de validatiemethode

Het uiteindelijke doel van de validatiemethode is om in het begin van het
middelingsproces vast te kunnen stellen of er een betrouwbare AEP is gemeten.
Aan de hand van enkele testen is nagegaan of dat doel in de toekomst te bereiken
is. Daarom is in eerste instantie onderzocht welke verschillen door de
validatiemethode gedetecteerd kunnen worden. De belangrijkste conclusie die
getrokken kan worden uit de testen is dat de validatiemethode snel detecteert of
er weI of niet een baseline AEP aanwezig is in de EEG-data. De methode kan geen
onderscheid maken in de gebruikte baseline AEP's onderling omdat deze te veel

op elkaar lijken. Tussen de gebruikte baseline AEP's en de AEP's gemeten tijdens
anesthesie wordt weI een duidelijk onderscheid gemaakt door de
validatiemethode. De instelling van de SAMPLESHIFf heeft hier invloed op en
dient nog geoptimaliseerd te worden.
Uit het experiment beschreven in paragraaf 5.4 blijkt ook dat de validatiemethode
een (sterk) verstoorde AEP kan onderscheiden van een betrouwbare AEP. Voor
het testen van deze toepassing is echter nog maar een meting gebruikt.

6.2 Aanbevelingen

In de toekomst is het de bedoeling dat de validatiemethode parallel loopt aan het
middelingsproces. De validatiemethode zal vermoedelijk snel kunnen aangeven of
er een betrouwbare AEP zal ontstaan of niet.
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Om dit te bereiken worden er in deze paragraaf aanbevelingen genoemd voor het
verbeteren en het in de praktijk toepassen van de methoden die in dit
afstudeerwerk zijn ontwikkeld. Net als de vorige paragraaf zijn deze
aanbevelingen toegespitst op drie delen: de constructie van de templates, het
Dynamic Time Warping algoritme en het testen van de validatiemethode.

6.2.1 Aanbevelingen met betrekking tot de constructie van de templates

De afwijkingen tussen de template en de referentie AEP zijn acceptabel maar zijn
nog te minimaliseren door de helling van de pieken mee te nemen met de Akima
interpolatie. Nu is het nog zo dat de Akima-interpolatie deze helling zelf
berekend. De berekende helling in niet altijd gelijk aan nul. Om de hellingen aan
de akima-interpolatie mee te geven moet de interpolatietechniek onderscheid
kunnen maken tussen nuldoorgangen en pieken. Dit is niet eenvoudig omdat het
aantal nuldoorgangen variabel is. Ais de negatieve pieken in het brainstem
gedeelte ook gescoord zouden kunnen worden zijn de afwijk.ingen tussen template
en referentie AEP geminimaliseerd.

6.2.2 Aanbevelingen met betrekking tot Dynamic Time Warping.

De juiste instellingen van de eisen en opties bij het DTW algoritme zullen
gevonden moeten worden door de validatiemethode op veel meer data te testen.
Vooral de instelling van de globale eis (SAMPLESHIFT) dient nog nauwkeurig
vastgesteld te worden. Picton gaf overigens nog een andere mogelijkheid aan voor
de globale eis [Picton, 1988]. Hij gebruikte als globale eis een functie die een
gewicht meegaf aan de waarden in de DTW-matrix. Deze gewichten werden
grater bij een toenemende afstand tot de hoofddiagonaal. De gebruikte functie
ziet er als voIgt uit:

(23)

Hierin is at het verschil in latentie (= Ik-j I in de DTW-matrix). De waarden van
de gewichten worden dan bernvloed door de waarde van a. Het is aan te bevelen
deze mogelijkheid ook te onderzoeken om te kijken welke globale eis het best
bruikbaar is.
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6.2.3 Aanbevelingen met betrekking tot het testen van de validatiemethode

Het testen van de validatiemethode op een grotere hoeveelheid data is
noodzakelijk. Aan het toepassen van de methode op AEP's met artefacten
moet een hoge prioriteit gesteld worden omdat hiervoor nog maar een meting
gebruikt is. Verder kan nog nagegaan worden of de methode ook onderscheid kan
maken tussen gemeten AEP's per anesthesieniveau. Om een groter verschil te
krijgen tussen de resultaten van de matching op AEP's uit de referentie-data en
van de matching op AEP's uit de te valideren data, is de Q-factor misschien een
betere grootheid dan de correlatie-coefficient. Het bereik van de correlatie
coefficienten loopt van -1 tot 1. Doordat er altijd een zekere correlatie bestaat
tussen template en tussentijdse AEP's wordt het bereik waarin verschillen
aangegeven worden beperkt. Dit bereik kan misschien vergroot worden door
gebruik te maken van de Q-factor. In plaats van het verschil tussen twee
tussentijdse AEP's moet dan het verschil tussen template en een tussentijdse AEP
uitgerekend worden.

6.3 Toekomstvisie over de validatiemethode

Aan de hand van dit afstudeerwerk is de volgende verwachting voor de
toepassing van de ontwikkelde validatiemethode in de toekomst ontstaan. De
methode is waarschijnlijk in staat om tijdens het middelingsproces aan te geven of
er een betrouwbare AEP ontstaat. In het ideale geval kan de methode ook nog
onderscheid maken tussen verschillende anesthesieniveaus.
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