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Summary

Topographic brain mapping.

For the present study a program is written to produce topographic maps of Event Related
Potentials. The program is used as an aid in the study of source localization. The data
from EEG experiments that are used in this study are typically recorded from 25 electro
des. The positions of these electrodes are derived from the ten-twenty system. An
approach is presented to arrive at the correct coordinates of electrode positions, both for
the original ten-twenty positions and the derived electrodes.

From a literature survey we concluded that the use of colour in the presentation of a map
should be discouraged because of the difficulty to produce a perceptively good map.
The minimum number of pixels at which an interpolated value should be calculated is
determined by the diameter of the electrodes used, and by the accuracy of fixing the
electrodes to the scalp.

Four interpolation techniques are evaluated.
Two interpolation methods are implemented: ,K-nearest neighbour~ and spherical spline
~nterpolation. ---.

Polynomial interpolation is not implemented because of the danger of artificial oscillation.
Thin plate spline interpolation is not implemented because of the advantages of the
spherical spline interpolation over this method.

The K-nearest neighbours method is a local interpolation technique. It is implemented
because of its widespread use and beca~se it's a fast algorithm. Disadvantages of the K
nearest neighbours are the presence of discontinuities in the interpolated maps, and the
fact that extremes are always located at electrode sites.
Not the commonJy used Four Nearest Neighbours method, but the Three Nearest
Neighbours method was found to be the most accurate variant.
To arrive at a two-dimensional presentation of the head surface a radial projection was
performed. Both for K-nearest neighbours and spherical spline the interpolation was
carried out at the sphere surface. For the K-nearest neighbours interpolation this meant a
slight improvement over an interpolation in the projection plane which is usually done.

The spherical spline interpolation is a global technique. The main reason to apply this
technique is that it provides an easy way to compute the Scalp Current Density, which is
the second derivative of the Scalp Potential. This is possible because maps created with
spherical spline interpolation have no discontinuities. Another advantage of this method is
that extremes are not necessarily located at the electrode locations, as opposed to the K
nearest neighbours method. In literature the spherical spline interpolation is said to be
much more accurate than the K-nearest neighbours technique: in this report it is claimed
that this is not so for sources at locations with the largest contribution to BEG recordings.
Also in literature a much longer calculation time is predicted: in the tests described in this
report this was not a problem.
When one has onJy a limited number of electrodes, valid interpolations can be computed
for a larger area of the head using spherical spline interpolation than using K-nearest



neighbours.

Testing of the interpolation techniques was carried out by simulations with dipole fields.
Dipoles were placed in an one-sphere model of the head.

-These tests gave good results for both interpolation techniques. However using measured
EEG-data only the K-nearest neighbours interpolation performed well. It is not known
why in this case invalid results were obtained with the spherical spline interpolation.



Samenvattioe

Voor het project waarover dit verslag handelt is een programma geschreven om topografi
sche afbeeldingen te maken van hersenpotentialen. Het programma wordt als hulpmiddel
gebruikt bij bronlokalisatie. De data van EEG experimenten die in dit onderzoek gebruikt
zijn, zijn gemeten met behulp van ongeveer 25 elektroden. De posities waarop de
elektroden werden aangebracht waren afgeleid van het standaard 1O/2o-systeem. In dit
verslag wordt een methode aangereikt om de juiste cOOrdinaten te berekenen van de elek
trode posities, zowel voor de 1O/2o-posities, als voor de daarvan afgeleide posities.

Vanwege de moeilijkheid om een perceptueel goede afbeelding te maken ontraden wij het
gebruik van kleuren in topografische afbeeldingen.
Het kleinste aantal punten waaruit een topografische afbeelding opgebouwd moet worden
wordt bepaald door de diameter van de gebruikte elektroden, en door de nauwkeurigheid
waarmee de elektroden op het hoofd kunnen worden aangebracht.

We hebben vier interpolatiemethoden op toepasbaarheid onderzocht.
Twee interpolatie technieken werden geimplementeerd: de "K-nearest neighbours" en de
"spherical spline" methode.
Polynoom interpolatie werd niet toegepast vanwege het gevaar voor kunstmatige oscilla
ties.
"Thin plate spline" interpolatie werd niet toegepast vanwege de extra voordelen die de
spherical spline biedt ten opzichte van deze methode.

De K-nearest neighbours methode is een lokale interpolatie techniek. De methode werd
geimplementeerd, omdat deze veel wordt gebruikt, en omdat de methode weinig rekentijd
vergt. Nadelen van de K-nearest neighbours interpolatie zijn het voorkomen van
discontinuiteiten in de geinterpoleerde afbeelding, en het feit dat extrema gebonden zijn
aan de elektrode posities.
In dit onderzoek is gebleken dat niet de algemeen gebruikte Four Nearest Neighbours
methode, maar de Three Nearest Neighbours methode de meest nauwkeurige variant is
van de K-nearest neighbours.
Bij het afbeelden van het hoofdoppervlak op een twee-dimensionaal vlak is gebruik
gemaakt van een radiale projectie. Zowel voor de K-nearest neighbours als de spherical
spline methode werd de interpolatie van de meetwaarden uitgevoerd op het boloppervlak.
Dit betekent een kleine verbetering in de resultaten van de K-nearest neighbours in
vergelijking met interpoleren in het platte projectievlak, zoals gewoonlijk wordt gedaan.

~~herical. spline interpolatie is een globale interpolatie technie~. De belangrijkste reden
om deze techniek toe te passen ligt in het feit dat deze methode de mogelijkheid biedt om
snel en ee~voudig 9~_Sca1p Current Density.,_w.elke_de tweede afgeleide van de P.Qtentiaal
verdeliiliis, te bepalen. Dit is mogelijk omdat afbeeldingen die gemaakt worden met een
sphencal splme interpolatie geen discontinuiteiten bevatten. Ben ander voordeel ten
opzichte van de K-nearest neighbours is dat de extrema niet gebonden zijn de elektrodepo
sities. In de literatuur wordt gezegd dat de spherical spline interpolatie veel nauwkeuriger
is dan de K-nearest neighbours: in dit verslag stellen we dat dit niet het geval is voor die
bronnen die de grootste bijdrage leveren aan de in het EEG gemeten activiteit. Ook wordt
in de literatuur een veellangere rekentijd voorspeld: in de door ons uitgevoerde tests



bleek dit geen probleem te zijn.
Wanneer men slechts de beschikking heeft over een beperkt aantal elektroden, dan lean
men bij een spherical spline interpolatie geldige interpolaties uitvoeren voor een gebied dat
iets groter is dan bij een K-nearest neighbours interpolatie.

De interpolatie technieken zijn getest met simulaties van dipoolvelden. Hiertoe werden
dipolen geplaatst in een een-schil model van bet hoofd.
Beide interpolatiemethoden gaven goede resultaten in deze tests. Gebruikmaking van
gemeten data, in plaats van simulaties, gaf ecbter alleen goede resultaten voor de K
nearest neighbours interpolatie. Het is Diet bekend waarom voor gemeten data ongeldige
resultaten worden behaald met de spherical spline interpolatie.
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1. Inleiding

1.1 Elektr~encephalografie

Elektro-encephalografie is de teehniek waarbij we tussen op het hoofd geplaatste elektro
den spanningsfluctuaties meten. Deze potentialen op het hoofd zijn afkomstig van
generatoren die in de schors van de grote hersenen Jiggen. De elektrische activiteit
gemeten met behulp van een elektrode is een maat voor de activiteit van de neuronen in de
hersenschors. Registratie kan gebeuren tussen twee elektroden die beide hoven een aetief
gebied Jiggen (bipolaire meting), dan weI ten opzichte van een referentie-elektrode die
bo~-en een elektrisch "neutraal" gebied ligt (unipolaire meting). Als plaats voor de
referentie-elektrode kiest men bijvoorbeeld vaak het linkeroor.

Het aantal elektroden dat gebruikt wordt en de plaatsing ervan, is afhankelijk van het doel
van de meting. Er is intemationaal weI een standaard voor de elektrode-posities afgespro
ken: het 10-20 systeem [Jasper, 1958]. Gebruikt men in een experiment afwijkende
elektrode posities dan worden die beschreven ten opziehte van het 10-20 systeem (zie
figuur 1).
Vanwege de ongevoeligheid voor polarisatie, en in iets mindere mate voor verschuiven,
worden in de EEG-teehniek vooral AgiAgCI-elektroden gebruikt.
Registratie kan niet aileen plaatsvinden via elektroden op de hoofdhuid, maar ook via
elektroden rechtstreeks op het hersenweefsel geplaatst, en zelfs via elektroden die in de
hersenen zijn aangebracht. In de beide laatste gevallen kan men geen AglAgCl-elektroden
gebruiken, vanwege de giftigheid van zilver voor het weefsel. In deze gevaIlen gebruikt
men het duurdere platina.

De registratie van de fluetuaties in een (aantal) elektrode(n) in de tijd wordt elektro
encephalogram ('het' EEG) genoemd. De klassieke manier van registreren gebeurt met
een tijdschrijver die gelijktijdig een aantal kanalen plus een tijdmarkering kan schrijven.
Tege!lwoordig maakt men daarnaast vaak gebruik van data-opslag op magneetband
(analoog of digitaal). Dit maakt het mogelijk om de data te bewerken teneinde meer
infonnatie uit de gegevens te halen.
De klassieke papierregistratie zal voorlopig niet verdwijnen. In klinische toepassingen is
het vaak DOg de enige manier van registreren. De analyse van het EEG-signaal is voor die
toepassingen relatief w eenvoudig dat de klassieke registratie voldoende is. Vaak gaat het
in die gevallen slechts om aan- of afwezigheid van signalen (afwezigheid van het BEG,
voor ten minste 24 uur, wordt gebruikt als indicatie voor het hersendood zijn van een
patient), of om hele duidelijke patronen (bv. bij epilepsie).

Wanneer we elektroden op het hoofd plaatsen, meten we altijd een ruisachtig signaal (20
100 p.V): het spontane BEG. Het spontane BEG heeft een frequentieinhoud van Q-6O Hz.
Het spectrum is niet wit, maar bevat dominante frequenties. Athankelijk van de waarde
die de dominante frequentie aanneemt, wordt aan het EEG een bepaald ritme toegekend.
Naast het spontane EEG onderscheiden we reacties die volgen op een stimulus of vooraf
gaan aan, dan wei samen gaan met een actie. Deze reacties worden Ev~~t_R~I~ted

Potentials (ERP's) genoemd. Er zijn twee typen: Ev~ked Responses, en Langzame
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Figuur 1. Elektrodeposities volgens het 10-20 systeem [Jasper, 1958].

htentialen.
)(-- Ben Evoked Response treedt op na een stimulus. Aan een zintuig wordt hierbij een prikkel

aangeboden; de responsie op deze prikkel in de grote hersenen wordt geregistreerd.
Ben vorm van een Langzame Potentiaal is de 'Bereitschaftspotential (BP)' of in het Engels
'Readiness Potential (RP) t; voordat een vrijwillige actie verricht wordt verandert de
gemeten potentiaal.~ 3!!c!~re .YOlJJl. van een ~gzaJDe.~o_tentiaa1~t .QPJ.!1s_sel!.~n
_w~_~huwingssigp~ en een daarop_ Yolgend signaal_waar<?~ &..~~~~d 4i_~t~_ \yo~den.

Deze vorm noemt men de Contingent N~gative V~tion (CNY). In BP en CN\' wordenonderanderekracht en snelheid van de uit te voeren actie gereflecreerd. Langzame
potentiaten zijn vaak gerelateerd aan informatieverwerking door het menselijk brein en
daardoor een belangrijk onderwerp van psychofysiologisch onderzoek.

ERP's hebben een veel kleinere amplitude (1-10 ".V) dan het spontane BEG, en liggen
daarom venonken in het spontane BEG. De ERP's zijn echter tijdgebonden aan bekende
gebeurtenissen. Men neemt dan ook een tijdvenster rond een gebeurtenis en middelt de
meetgegevens over vele gebeurtenissen. Hierdoor middelt de spontane bijdrage van het
EEG uit. De techniek om de_~s_uit.de__rui~ te tillcn.dateert uitheLbe.g!ILVMdejaren
~ti&-en.-Wordt~Co.m~utingof Ayerag~Transients"(CAT) genQemd.



Spectrale analyse van de frequentie inhoud.
Temporele $Ommatie over de tijd.
Ruimtelijke topografische analyses.
Verschillende statistische analyses.
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1.2 TopograflSChe afbeeldingen

Tot op hOOen is de klinische toepassing van het EEG beperkt. Vanwege het heel duidelijke
ziektebeeld wordt de techniek gebruikt bij de diagnostiek van epilepsie. Dit is echter de
enige ziekte die zieh 1,0 duidelijk in het EEG manifesteert. Ben EEG-meting wordt weI
vaak toegepast als screening voor duurdere imaging teehnieken. Om een eerste snelle
diagnose te krijgen bij het bepalen van de plaats van eventuele tumoren, is de teehniek
uitermate geschikt; aan de hand van het EEG bepaalt men dan of een duurdere scan nodig
is.

Ben andere toepassing van de EEG-teehniek vinden we in het onderzoek naar gehoor
stoomissen bij kinderen. Wanneer bij gehoorstoomissen vroegtijdig aetie ondemomen
wordt, is in sommige gevallen het gehoor nog te herstellen. Nadeel van veel gehoortesten
is dat ze afhankelijk zijn van de terugmeldingen die de patient doet; in het geval van zeer
jonge kinderen zijn deze niet betrouwbaar. Men geeft in dit geval auditieve stimuli, en
probeert met behulp van het EEG te bepalen of de problemen perifeer van aard zijn, dan
weI in het centrale zenuwsteIseIliggen. In het eerSte geval is er mogelijk wat aan te doen,
in het Iaatste geval niet.

Oak de Evoked Potential teehnieken worden voor klinische toepassingen nog maar weinig
gebruikt. Een toepassing Iigt in de diagnostering van Multiple Sclerose (MS). Met EP's
kan men de vertraging van de zenuwgeleiding meten.
Dat EP-teehnieken ook nog weinig worden gebruikt komt waarschijn1ijk niet omdat de
gevoeligheid van deze teehnieken te klein zou zijn, maar juist omdat er veel te veel
informatie in de signalen aanwezig is. Zonder geautomatiseerde visuele hulp zijn de
signalen niet te interpreteren.
Tot nu toe is er (noodgOOwongen) vooral gebruik gemaakt van visuele inspectie.

Data verwerking gebeurt in vijf stappen:
1. Zoek onregelmatigheden in de EEG-patronen.

Vaak wordt alleen deze eerste stap uitgevoerd. Daamaast voert men $Oms ook de volgende
stappen uit.

2.
3.
4.
s.

Het zoeken naar onregelmatigheden in het EEG gebeurt met het oog. Dit tan betrouwbaar
gedaan worden, zoals het epilepsie onderzoek heeft aangetoond. Er zijn ook algoritmen
die naar onregelmatighOOen zoeten, daarbij wordt een visuele inspectie als referentie
gebruikt.
Voor de overige vier genoemde punten ligt het gebruik van een computer voor de hand.
Spectrale en statistische analyses worden al geruime tijd geautomatiseerd uitgevoerd.

De klassieke registratie laat ~n aspect van de data buiten beschouwing: de ruimtelijke
verdeling. Vanwege de moeilijkheid om data te interpreter(:n uit de traditionele EEG
registratie kwam men tot het afbeeld~n van de potentiaalverdeling op het hoofd: -map-
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ping" .
Topografische mapping maakt het mogelijk om de ruimtelijke informatie in de BEG data
te tonen. Bij afbeelden van het EEG biedt het de mogelijkheid om spectrale ~n ruimtelijke
verdeling in ~n plaa~e te presenteren.
Als men Evoked Potentials gaat afbeelden, valt mede door de veranderingen in de
temporeel opeenvolgende maps de reactie op een stimulus waar te nemen. In dit geval is
~n enkele map nietszeggend, maar wordt een aantal maps getekend.
We moeten daarbij weI bedenken dat maps de momentane potentiaalverdeling over de
schedel geven, en niet direct aangeven waar de bron van deze potentialen liggen. Dit zal
over het algemeen niet de direct onder de elektrode gelegen hersenschors zijn..

Het doel van topografische afbeeldingen in een wetenschappelijk psychofysiologisch
onderzoek is het in beeld brengen van de ruimtelijke verdeling van ERP's en het in bart
brengen van de wetmatigheden in die ruimtelijke verdeling. Dit is van belang omdat de
lokatie van de verschillende hersengebieden weI vastligt, maar het moment waarop deze
gebieden in de infonnatieverwerkingsketen een rol spelen niet. Spatiele informatie (in
tegenstelling tot temporele informatie) kan het in principe mogelijk maken de verbinding
te leggen tussen psychologische processen en hersenstructuren.
Het doel van de klinische toepassing van topografische mapping is het waamemen en
lokaliseren van afwijkingen en onregelmatigheden in de op de hoofdhuid gemeten
potentiaalverdeling.

Mapping voegt geen informatie toe, maar helpt het ruimtelijke aspect van de reeds
bekende informatie toegankelijk te maken. Hierdoor kunnen weI nieuwe bevindingen
gedaan worden.
Mapping biedt een grotere nauwkeurigheid, en bij gebruik van normatieve populaties1 ook
een grotere objectiviteit. We merken nogmaals op dat mapping de klassieke registratie in
de ldiniek niet za1 vervangen. Temporele inforrnatie over ERP-eomponenten in relatie tot
andere tijdmetingen bij informatieverwerking blijft zeer belangrijk. Hierbij denken we aan
reactietijd metingen en het bepalen van het tijdstip van EMG-onset.

1.3 Aandachtsgebied afstudeerproject

1.3.1 Opdrachtomschrijving

Bij de sectie Fysiologische Psychologie worden sindskort experimenten gedaan waarbij
een zeer groot aantal BEG signalen wordt geregistreerd. Ten einde deze signalen beter te
kuooen interpreteren Wi1 men de potentiaalverdeling op het hoofd visualiseren. Daartoe
moeten de isopotentiaallijnen op het hoofd grafisch worden weergegeven. In dezelfde
figuur moeten ook de elektrodeposities worden getekend.
Doel van dit afstudeerproject is nu om een overzicht te krijgen van de mogelijkheden om
hiervoor Topographic Brain Mapping toe te passen. Bij de experimenten waarbij men
het resultaat van dit project in eerste instantie wi! gaan gebruiken, worden tot dertig

I Duffy [l989b] beeldt in plaats van de gemeten potentiaalverdeling over de sehedel, de afwijking ten
opzichte van een normatieve populatie af. Hij noemt dit Significance Probability Mapping (SPM).
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elektroden geplaatst. Binnen de sectie worden ook nog andere experimenten gedaan
waarbij minimaa.l tien elektroden worden gebruikt. Met name moet dan ook gekeken
worden naar oplossingen die ook voldoen bij gebruik van een klein aantal elektroden. Ook
dan wil men isopotentiaallijnen tekenen, maar een andere vonn van visualisatie is
eventueel ook mogelijk.

De keuze die gemaakt wordt moet vervolgens geimplementeerd en getest worden. De
software moet geschreven worden in VAX Fortran 77. De uitvoer dient geplot te worden
op een HP 7550 plotter. De software die geschreven is za1 hierna aangeduid worden met
de naam TOPMAP.

1.3.2 Commerciele "Brain mapping" pakketten

Er zijn verschillende commerciele pakketten verkrijgbaar waarmee topografische plaatjes
gemaakt kunnen worden. Deze pakketten worden aIs regel geleverd aIs een totaalpakket
van hard- en software. Dit betekent dat er een aantal beperkingen zitten aan het gebruik
van dergelijke pakketten.
Zo zit men meestal vast aan een aantal standaard elektroden. De elektroden van het 10-20
systeem, en wellicht een aantal afgeleiden worden weI ondersteund, maar wil men meer,
of andere elektroden gebruiken, dan is dit met de beschikbare hard- en software niet
mogelijk.
Verder wordt, voor zover wij hebben kunnen nagaan, in aile commerciele pakketten
gebruik gemaakt van dezelfde interpolatietechniek. Bij de makers van deze pakketten
heerst veelaI de opvatting dat andere interpolatieteehnieken, of varianten van de toegepaste
teehniek, geen verbetering opleveren ten opzichte van de huidig toegepaste. Als gebruiker
ben je dan gebonden aan ~n versie van ~n interpolatieteehniek.

Voor klinische toepassingen mogen de bestaande pakketten voldoen, voor een laboratori
urn toepassing waar veel verschillende experimenten gedaan worden, met iedere keer weer
andere elektrode posities, en waar men bovendien geinteresseerd is in de meest nauwkeu
rige weergave, heeft men behoefte aan een flexibeler pakket. Zelf schrijven biedt dan het
voordeel dat de programmatuur op maat wordt geschreven, en dat men deze vrijelijk kan
aanpassen.

Wanneer men zelf deze programmatuur gaat schrijven moet men er natuurlijk weI voor
zorgen dat men het wiel niet opnieuw probeert uit te vinden. Waar mogelijk kan men tach
nog gebruik maken van bestaande programmatuur. Zo deed zich tijdens het afstudeerpro
ject de mogelijkheid voor om voor het plotgedeelte van het te schrijven programma een
software-pakket te gaan gebruiken. Op dit moment worden de mogelijkheden van dit
pakket (pV-Wave van Precision Visuals) onderzocht.
Met behulp van PV-Wave, kan men willekeurige data lOwel weergeven op scherm, aIs op
een plotter, laserprinter e.d.. Het pakket biedt de mogelijkheid om verschillende
representaties te geven; grijswaarden plaatjes, kleurschalen, contourlijnen etc.. Daarnaast
is het bijvoorbeeld ook mogelijk om op het scherm animaties te tekenen.
Wanneer het programma PV-Wave blijkt te voldoen, en door de sectie wordt aangeschaft
dan za1 het gebruikt gaan worden aIs standaard plotpakket. In plaats van een specifiek
plotprogramma voor TOPMAP, za1 men in dat geval een aantal TOPMAP macro's voor
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het programma PV-Wave moeten schrijven waarmee de TOPMAP uitvoer geplot kan
worden.
In afwachting van een nadere beslissing omtrent PV-Wave is slechts een voorlopig
plotprogramma voor TOPMAP geschreven.

1.3.3 Bet dataverwerkingssysteem FYSIAN

De data die we moeten mappen worden verwerkt met behulp van het data analyse pa.kket
FYSIAN2 dat geschreven is door de sectie Fysiologische Psychologie. In dit pakket zijn
ook procedures opgenomen om toegang te krijgen tot de data die in files zijn opgeslagen.
De invoer van bet programma TOPMAP bestaat uit FYSIAN datafiles, en eventuele
hulpbestanden. De uitvoer van TOPMAP wordt niet als FYSIAN file opgeslagen, maar
moet toegankelijk zijn vanuit een plotprogramma, bijvoorbeeld vanuit PV-Wave.
TOPMAP wordt geschreven voor de FYSIAN versie 12/89, en za1 zich houden aan de
voor FYSIAN geldende conventies.

1.3.4 Scalp Current Density

De opdrachtomschrijving spreekt van het in kaart brengen van de potentiaalverdeling op
het hoofd. Aan het potentiaalveld ldeven echter een aantal bezwaren. Zo wordt de
potentiaal uitgesmeerd door de tangentiele geleiding van hersenweefsel, schedel en
hoofdhuid. Het plaatselijke karakter van de potentiaalverdeling gaat hierdoor gedeeltelijk
verloren. Daarnaast is het potentiaalveld afhankelijk van de bij het meten gebruikte
referentie, omdat het in de praktijk niet mogelijk is om de referentie-elektrode hoven een
elektrisch volkomen neutraal gebied te plaatsen. Wanneer men dezelfde data in bart
brengt met verschillende referentielokaties, dan krijgt men verschillen in de topografische
afbeelding te zien. Als verschillende referenties kan men denken aan bijvoorbeeld een oor,
of beide doorverbonden oren.
Er is ook een Manier van datapresentatie die onafhankelijk is van de gekozen referentie
vorm: de Scalp Current Density (paragraaf 2.2). Deze geeft aan waar stromen uit,
respectievelijk in de schedel vloeien. Daamaast heeft de Scalp Current Density presentatie
minder last van uitsmering van plaatselijke activiteit.
Aan de Scalp Current Density bepaling kleeft echter ook een nadeel. Activiteit die van
diepere bronnen afkomstig is wordt minder betrouwbaar weergegeven. Dit kamt omdat
deze activiteit in meer dan een elektrode te zien is; een diepere bron is daardoor ook
moeilijker te lokaliseren. Daarom is het voor een goede topografische presentatie
noodzakelijk om zowel de Scalp Potential (SP) verdeling, als de Scalp Current Density
(SCD) weer te geven.
Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het bepalen van de SCD in een tweede afstudeer
project zou gebeuren, volgend op het bier beschreven project. Daarom hebben we vanaf

\

2 FYsIAN : Fysiological Signals Analysis.
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het begin gezocht naar een oplossing voor de bepaling van potentiaalvelden, die mogelijk
hOOen biedt om uit te breiden met een SCD-bepaling. In de loop van het project bleek
echter dat~ methode van SP-bepaling (01. spherical spline) ons zo dicht bij gelijktijdige
bepaling van de SCD bracht, dat we besloten hebben om deze optie aan TOPMAP toe te
voegen.
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2. Potentiaalvelden.

2.1 BronmodeUering: de bersenen en bet boofd.

De generatoren die verantwoordelijk zijn voor de potentialen die ~~Jn .het EEG. m~ten,
}runnen w~Leletti~~ .ge~ien voorstellen ~.eql:l~yalenie dipol~ri·.-Deze bronnen liggen
overa! in de hersenen, maar'we-gaan ervan uit dat de activiteit die we in het EEG meten,
voomamelijk afkomstig is van neuronen die in de schors van de grote hersenen liggen.
Van bronnen die dieper in het hoofd liggen is de bijdrage verwaarloosbaar.
Er wordt veel onderzoek verricht om de plaats van de bronnen te vinden. Aan de hand
van Evoked Potential velden probeert men door terug te rekenen er achter te komen waar
de bronnen van hersenactiviteit voor de gemeten potentialen liggen. Hierbij maakt Ilte...D.

;ve.e1al gebrnik v.an...sferische modellen om het hoofd voor te stellen.

IBet eenvoudigste model stelt het hoofd voor als een bol die bestaat uit 65n homogeen I)
geleidend medium. Dit model noemen we het 65n-schil model. !!
Een ander model houdt rekening met de verschillende geleidbaarheid van hersenweefsel,
schedel en hoofdhuid, en stelt het hoofd voor als een 001 opgeOOuwd uit drie concentrische
lagen. Ook bij dit model, een drie-schillen model gaat men er vanuit dat de verschillende
lagen homogeen geleidend zijn, wat in werkelijkheid beslist niet zo is.
Doordat men het hoofd met een model slechts kan benaderen, zal men altijd een fout
blijven maken bij het schatten van bronlokaties die het gevolg is van het beperkte model.
Men kan slechts proberen een zo nauwkeurig mogelijk model te vinden. Dit doet men
bijvoorbeeld door rekening te houden met de variabele dikte van de schedel, of
"luchtbellen" (gebieden met een afwijkende geleidingscoefficient) in het hersenweefsel
[Cuffin, 1991].

Bij het testen van het programma TOPMAP zullen wij gebruik maken van een 65n-schil
model. Voor het doel dat wij voor ogen hebben, namelijk het beoordelen van de gebruikte
interpolatie methode, voldoet dit model.
We zeiden eerder dat de bronnen waarvan we de potentialen meten, in de schors van de
grote hersenen liggen. De diepte waarop bronnen in het hoofd liggen wordt uitgedrukt met
de excentriciteit. Deze excentriciteit geeft de relatieve afstand vanaf het middelpunt van
het hoofd aan, waarbij aan het hoofdoppervlak een excentriciteit 65n wordt toegekend. De
waarde van de excentriciteit die bij een bepaalde diepte hoort is afhankelijk van het
gebruikte model. .
In het een-schil model komt de ligging van de schors van de grote hersenen overeen met !.'
een excentriciteit van 0,6 (zestiende). In het drie-schillen model komt de schors overeen 1./
met een excentriciteit 0,87 [Rush and Driscoll, 1968].

2.2 Scalp Current Density

Aan de hand van de potentiaalvelden zijn de bronnen niet goed te traceren, omdat de
potentiaal wordt uitgesmeerd door geleiding van hersenweefsel, schedel en hoofdhuid. De
potentiaal die op een bepaa1de plaats gemeten wordt, geeft niet aan waar de bron van die
activiteit ligt. Hoe kleiner de excentriciteit van de bron, dus hoe dieper de bron in het
hoofd ligt, hoe moeilijker het wordt om aan de hand van het potentiaalveld de bron te
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figuur 2 In een ~n-schil modelligt de schors van de grote hersenen op een excentriciteit
0,6.

lokaliseren. Dit komt omdat de potentiaal van een diepe bron door een aantal elektroden
wordt geregistreerd. Stel dat er een bron juist onder de schedel ligt. Hiervan is de
potentiaal slechts te meten met behulp van de elektrode die er bovenligt.
Aan de hand van een potentiaalveld kan het dus moeilijk zijn om een bran te lokaliseren.
Verder is het zo dat het potentiaalveld afbankelijk is van de gekozen referentie. Voor
potentiaalplaatjes maakt het uit ten opzichte waarvan de elektrodepotentialen zijn geregis
treerd. Als referentie lean men bijvoorbe~J~ .~~.y..a,IL~e _()ren kieze~, maar ook beide oren
_dOQrverbondenQf help-unt vlak:bOveri-de 'neus, het nasion. .--' ,- -~---,

Om de referentie afbankelijkheid te vermijden en het uitsmeren van het potentiaalveld te
verminderen, heeft men de Scalp Current Density (SCD) geintroduceerd. De SCD laat
zien waar op de hoofdhuid stroombronnen en waar stroomputten liggen. Ben gebied met
een positieve stroomdichtheid komt overeen met~~ brongebied waar eenlOkiIeitiOOiii-
radiaal uit'de sClledefili de boOfdhulcfvioeit:- - .. " '----- ..
In-het"verleden werden deze SeD's 'voo~~elijkgemaakt door gebruik te maken van de
afleiding van Hjorth [1975]. Hierbij krijgt men door bipolaire metingen toe te passen een
uitdrukking voor de potentiaal op een elektrode die midden tussen vier andere elektroden
(figuur 3) ligt: .

y-*'" == (Ve - VI) +(Ve - Y2) +(Ve - YJ +(Ve - VJ (2.1)

Hiermee kan men echter, ~teen. _c!e_~troomdi~htheid .. bepal~, opJ~I~kt!Qge~~~~, ~ kan
men dat bOveru~Jen'-slechts_ Y~.l ..een_~~kt aantal ele~e!1_ <!~n., omdat ele~_~~~a.a:n ..,
de rand geen_yier ~ure~_,hebben_ met exact ,dezelf~e afstanden tot de ~schouwde ele~Qde~

We kunnen echter ook een SCD-map bepa1en door rechtstreeks uit te gaan van de
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figuur 3 Afleiding van Hjorth om SeD te bepalen.

potentiaal-map (SP). Beschouwen we hiervoor het deelyolume dW dat in figuur 4
getekend is. Dit deelvolume omvat een gedeelte van de hoofdhuid. Aangezien de hoofd
huid geen bronnen bevat, en er dus geen stroom gegenereerd kan worden, kunnen we met
de Wet van behoud van lading schrijven:

v·]= - ap =0 (2.2)
at

Waarbij J de stroomdichtheidsvector is. AIle lading die per tijdseenheid het deelvolume
dW binnenstroomt, wordt gecompenseerd door een even grote lading die het deelvolume
verlaat.

rlgUur 4 De stroom die het deelvolume dW van de hoofdhuid in een tijdscenheid
binnenstroomt, moet dat deelvolume in de dezelfde tijdseenheid ook uitstromen.

We zijn geinteresseerd in de stroom I die radiaal uit de schedel vloeit. Deze radiaal
component laat rich als voIgt (2.3) schrijven:
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- all aI2 aI,
V·J=O - -+-=--

~I ~2 ~, (2.3)
all aI21=-+-
~I ~2

De s.l!<>omdichtheid kuooen we ook schrijven als functie van het elektrische veld, wat
weer geSchreven kan worden als de divergentie van hetJ)()~~ti~yeI4.Qp deze manier
!unnen we de stroomdichthejd-sverdeling van de hoofdhuid bepalen door de tweede
._p~~~e .afgeleide ~aILd~PQte~tja~J.yerdeliDg-. -- - -----..-

]=-oE

E=VV=( av, av, av)
&1 &2 &, (2.4)

1= _( dlv + dlvj
&1

2
&2

2

Deze laatste vergelijking kennen we als de Laplace-vergelijking; in dit geval gegeven door
de vergelijking van Poisson voor een ladingsvrije ruimte.
We hebhen-lllLgeziell..@!. we .~t~_ S~PJ~MIlQe.!l ~p~ten {i_oor de~eede afgeleid.e xan_d~

--P-Q~ntiaaly.erdeling_~_IJ~JI1e1\. Daaruit voIgt dat de eerste twee afgeleiden van de
potentiaalverdeling moeten bestaan. ConC4~t h~Jl~t.QttiJL~t om de SeD uit de
~einterpQl.e.erdem~p_~_~p_~~n,!leze map geen discontinuitei~nmag-t>evatten:We zullen
In het hoofdstuk over de interpolatiemethoden zien dat bij Iokale interpolatie methoden weI
discontinuiteitslijnen voorkomen.

2.3 Algemene oplossing van de Laplace-vergelijking
De Laplace-vergelijking geldt voor een ladingsvrije ruimte waarin een statisch veld geldt.
Hoe ziet de algemene oplossing van de Laplace-vergelijking eruit?
We schrijven de Laplace-vergelijking eerst in bolcOOrdinaten op:

Vlv= dlv +2 av+1. dlv + case av + 1 dlv =0 (2.5)
01:-2 r Or r 2 0fl2 ,2sine ae r2sin~ 0+2

- -
We kunnen een oplossing vinden door scheiding van variabelen toe te passen. We zoeken
een oplossing V die het produkt is van drie functies f,g en h, die ieder afzonderlijk slechts
afbankelijk zijn van ~n eenheidsvector.

(2.6)

Substitueer (2.6) in (2.5):
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(2.7)

j i

gh cPj +2 gh Of +fg cPh +.fgcose ah'+ fh cPg ~o
CJT1 , ,CJT r 1 CJ8'1. ,2sine oe ,1sinze ~1

, ; .. r 1sin1e .
Vennenrgvuldig met 18k

r 2sinze cPf + 2rsin2e Of'+ sin2e cPh + sin8cose ah~! cPg =0
f CJT2 f 0, h. a&2 h c38 g0cl>2

De laatste term is slechts afbankelijk van t/>, terwijl de andere termen niet afbankelijk van
t/> zijn. De vergelijking moot gelden voor aIle r, (1 en t/>. Dan moet voldaan zijn aan:

1 cPg ;P,--=constant-- +1I 2g=0 (2.8)
g ~2 0cIl1

Het probleem geldt voor aIle waarden van ,p, en voor g(,p) kuooen we schrijven:

(2.11)

g(~) =A"cos(n4» +Bllsin(n~) (2.9)

Vullen we (2.8) nu in in vergelijking (2.7), en delen we door ~dan levert dit (2.10):

r
2

cPf +~ Of +.! ;Ph + case· ah _L ~o (2.10)
f 0,2 f 0, h aaz hsine c38 sin2&

De eerste twee termen zijn uitsluitend afhankelijk van r, terwijl de overige termen
uitsluitend afhankelijk zijn van 6. Als de vergelijking geldig moot zijn voor aIle r, 6 en ,p,
dan mooten beide deleD constant zijn.
Voar het van r afbankelijke deel geldt:

,2 cPt +2, at=m(m+l)f
CJT1 ar

&n oplossing vormt 1(r)=r •
-f{r) =C.,· +D.r-C••1)

Tenslotte moot voor het van (1 afhankelijke deel van (2.10) nog gelden, dat:

sinO:; +c:0s8: +<m+1)sin0- ':::0r=0 (2.12)

Substitueren we in vergelijking (2.12) cosfJ = u, dan krijgen we de associated Legendre
functie [plonsey, 1963].

..!!.(1-1I2) d~(II) +[m<m +1)_L]~<II) =0 (2.13)
du du 1-112

De oplossingen h(6) van vergelijking (2.12) worden gevormd door de Legendre
polynomen PmD(cosfJ) [plonsey, 1963]. We gaan bier nu verder niet in op deze Legendre .
polynomen en volstaan met het geven van de algemene oplossing van de Laplace vergelij- /
king in bolcoordinaten: .. /

,

!
I
I
I
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• •
v(r,cI>,e) =E L (Allcosncl> +B,.sinn~)(C.r· +D.r-(··l~p. a(cose) (2.14)

.-0,.-0

De ~ncties f(r), h(cos9) en g(t/J) geven een bepaalde oplossing. Door in (2.14) te
sommeren worden alle mogelijke oplossingen gegeven. Bij de behandeling van de sphe
.Ii.£al spline (Q~A...ra~L3_.3.2) ~lle!1 we jebruik m~en yan. f.~rmuJ~ (2.14>-~
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3. Interpolatie van de meetgegevens

Op het gebied van topographic brain mapping is nog lang geen sprake van standaardise
ring. De in de literatuur getoonde maps zien er dan ook allemaal weer anders uil. Er
worden weI pogingen ondemomen om tot een uniforme afbeeldingsteehniek te komen,
maar vooral het punt van de te gebruiken interpolatieteehniek geeft aanleiding tot verschil
van mening tussen verschillende onderzoeksgroepen. Zoals in de inleiding al gezegd werd,
wordt deze discussie niet gevoord door de leveranciers van commerciele pakketten die
vasthouden aan een interpolatieteehniek. In dit hoofdstuk zullen we een aantal mogelijke
interpolatiemethoden bespreken.

Omdat we de data slechts meten op een aantal discrete punten is het noodza.kelijk om de
verkregen meetwaarden te interpoleren om de potentiaalverdeling over de hele schedel te
kennen.
Omdat het gaat om een elektrische potentiaal zouden we, in theorie, de veldvergelijkingen
van het elektrische veld op kunnen lossen, en met deze vergelijkingen de pOtentiaal op elk
punt kunnen bepalen. Dit zou niet alleen enorm veel.rekentijd gaan kosten, maar belang
rijker, eisen dat 'we een aantal belangrijke ~namen op voorhand doen. Deze aannamen
hebben bijvoorbeeld betrekking op het model van de potentiaalbronnen, op geleiding,
homogeniteit en vormgeving van het hoofd enzovoort. Daamaast is het hoogst twijfelach
tig of we met een beperkt aantal elektroden tot een goede oplossing van de veldvergelij
kingen wuden kUnnen komen.
Om bovenstaande redenen zullen we gebruik maken van numerieke interpolatiemethoden.
De discussie over welke methode te gebruiken, gaat in de literatuur over drie methoden.
Deze drie methoden zollen wij hier behandelen. Die methoden waarvan op voorhand al
duidelijk is dat ze niet geschikt zijn, en ook niet geschikt te maken zijn, nemen we Diet
mee. We denken hierbij aan methoden die meer dan vijftig elektroden vereisen, of die
gebonden zijn aan vaste elektrodeposities.

We zoeken uiteraard een interpolatiemethode die zo nauwkeurig mogelijk het echte veld
benadert. Naarmate minder elektroden worden gebruikt, wordt de afwijking groter. We
willen dat het resultaat van de interpolatie zo min mogelijk afhangt van het aantal gebruik
te elektroden, maar het resultaat moot in ieder geval een goed resultaat leveren bij gebruik
van 10 tot 25 elektroden. De interpolatiemethode mag niet afhankelijk zijn van vaste
elektrodeposities. Verder mogen de waarden die we gemeten hebben Diet door het
interpoleren veranderen. Dit laatste is een wens van de toekomstige gebruikers, die we
ook in de literatuur [Hermann, 1989] als eis terugvonden.

De interpolatiemethoden zijn in twee categorieen in te delen. We onderscheiden loble en
globale interpolatieteehnieken.
Bij de lokale interpolatiemethoden wordt de waarde op een positie bepaald door een
beperkt aantal elektroden die in de onmiddellijke omgeving liggen. De veel gebruikte Four
Nearest Neighbours (4NN) methode (zie 3.1) is een loble interpoIatieteehniek.
Bij de globale methoden wordt de waarde op een willekeurige plaats in een vlak bepaa1d
door alle elektroden in dat vlak. De polynoom (3.2) en spline (3.3) interpolatie zijn
voorbeelden van globale interpolatieteehnieken.
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In tabel 1 wordt een overzicht gepresenteerd van de door een aantal onderzoeksgroepen
gebruikte interpolatietechniek. Wat de polynoom- en spline-interpolatie betreft is de
opsomming van groepen die van deze technieken gebruik maken voor rover wij konden
nagaan compleet. Dit in tegenstelling tot de Four Nearest Neighbours methode. Het aantal
groepen dat de 4NN-techniek toepast is nog veel grater dan hier vermeld. Wij hebben hier
de groepen buiten beschouwing gelaten die enkel melden dat men van deze teehniek
gebruik maakt zander dat men verder op de interpolatiemethode ingaat.
IXn reden waarom de Four Nearest Neihgbours methode veel vaker wordt gebruikt is het
feit dat dit de interpolatiemethode is die gebruikt wordt in commerciele pakketten.

Tabel 1. Methode die gebruikt wordt door de in de literatuur geraadpleegde groepen.

Onderzoeksgroep 3NN 4NN polynoom spline

Dubinsky e.a. '80 x

Buchsbaum, Coppola e.a. '82 x
(-1)

Duffy '81, '89 x

Thickbroom e.a. '84 x
(-1)

Ashida e.a. '84 x

Perrin, Giard e.a. vanaf '87 x
groep ronder Perrin x
(tot '87) (-2)

Pfurtseheller '89 x
(-1)

Emmert en PIiigel '89 x

Ragot en Remand '78 x

3.1 Four Nearest Neighbours Methode

De Four Nearest Neighbours methode (4NN) is een lokale interpolatie-techniek. De 4NN
methode is de meest gebruikte variant van de k-nearest neighbours methode.
De algemene formule voor de k-nearest neighbours interpolatie van de orde m ziet er aIs
voIgt uit:
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i

EZrd,·

Y.(x,y) = -'''-~--

Ed,·
'·1

(3.1)

Waarin V de geinterpoleerde potentiaal op een punt (x,y) is,
k het aantal buurelektroden aangeeft die meebepalend zijn voor de waarde op positie (x,y),
ZJ de potentiaal is op de i-de buurelektrode van de plaats (x,y),
~ de afstand van (x,y) tot de i-de buur, en
m de graad van de interpolatie aanduidt.
De elektrodeposities mogen willekeurig over het hoofd verdeeld zijn.
Wanneer we veel elektroden mee laten wegen, dan krijgen we een gladder plaatje.
Doordat verder afgelegen elektroden meegenomen worden, wordt het plaatselijke karakter
weggeveegd.
Nemen we enkel dichtbij gelegen elektroden mee dan krijgen we scherpere overgangen.
Als gevolg van de lokale interpolatietechniek treden discontinuiteitslijnen oR waarlangs de
poten_tiaal di~,!~.~_spri!!,g~. De potentiaal op een bepaald punt wordt bepaa1d door de k
buren die het meest dichtbij zijn. Twee punten A en B die naast elkaar liggen kunnen
dezelfde k naaste buren hebben, maar er zijn natuurlijk ook punten waarvoor andere buren
meetellen dan voor het punt emaast. Voor punt A telt elektrode a mee, terwijl voor punt
B elektrode b tot de k naaste buren hoort. Nu lOllen over bet algemeen bij verschillende
elektroden verschillende potentialen horen. Hierdoor zal er een discontinu verschil in de
geinterpoleerde potentiaal optreden tussen de punten A en B. Naarmate de afstand tussen
de elektroden groter wordt, wordt de discontinuiteitssprong ook groter, omdat er minder
samenhang zal bestaan tussen de activiteit op de elektrodeplaatsen.
Zoals gezegd wordt in de meest toegepaste variant de waarden meegenomen van de vier
naaste buren: 4-NN. In sommige gevallen gebruikt men maar drie buurelektroden [Duffy,
1981], maar daarmee zou de ondergrens aan het aantal mee te nemen elektroden waarmee
nog een goede interpolatie bepaald lean worden bereikt zijn.

Inherent aan de berekeningsmethode is het feit dat extrema altijd op elektrodeposities
Jiggen, enniet op geinterpoleerde posities mnnen liggen (zie bijlage 1). Ben piek in het
EEG-patroon zien we daarom altijd op een elektrodepositie. Ben piek die zich verplaatst
"springt van elektrode naar elektrode".
Deze tekortkoming wordt door de gebruikers van de Nearest Neighbours methode
noodgedwongen voor lief genomen. Zij maken weI melding van deze tekortkoming, maar
zien hierin geen belemmering voor een goede topografiscbe weergave.
Ter verduidelijking van het feit dat extrema slechts op elektrodeposities voorkomen,
hebben we in figuur 5 een sinus getekend die in de tijd bemonsterd is. In het onderste
gedeelte van de figuur zijn de monsterwaarden geinterpoleerd zo3Is de Nearest Neighbours
methode dat zou doen.

Om de k-nearest neighbours methode volledigte beschrijven, moeten we ook nog de graad
m aangeven. De graad m bepaalt het gewicht dat we aan de afstand toekennen. Perrin
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~ ~"'1 vd-
raguur 5 lllustratie van het feit dat extrema bij een Nearest Neighbours gebonden zijn aan
de elektrodeposities.

[1987a] heeft voor de Four Nearest Neighbour methode resultaten vergeleken3 met graden
m resp. (-1), (-2) en (-3). lIij conciudeert dat de beste resuitaten worden bereikt met de 4
NN (-2) methode. De interpolatie formule voor de potentiaal op een bepaalde plaats riet er
dan als voIgt (3.2) uit:

4 rn=- -1

E~
V = ;-1 tI, (3.1)

4

E1-
i-1 if,

De meeste andere groepen gebruiken de Four Nearest Neighbours methode volgens
Buchsbaum [1982]. Deze gebruikt als orde (-1):

Buchsbaum:

met

( T1) (4 4 T)~ =-'-, T = Ed) , S =E-
d' .S J-1 t-1 dt ,

Ret mage duidelijk zijn dat vergelijking (3.3) overeenkomt met de 4 NN (-1) methode
(vgl. (3.1) met k=4, m=-l).
Buchsbaum schrijft voor elk punt waarop de geinterpoleerde potentiaal bepaald wordt een
gewicht Wi naar een file. Deze gewichten hoeven slechts ~nmaal voor een bepaalde elek
trodeplaatsing berekend te worden. Wordt dezelfde elektrodeplaatsing gebruikt bij
verschillende proefpersonen, dan hoeven de gewichten voor de hele reeks van proefperso-

3 Om de interpolatie methode te kunnen beoordelen moet de potentiaalverdeling over de hele IIChedel bek:end
zijn. Perrin heeft de werkelijkheid gesimuleerd met een bolvormige geleider, met daarin een stroomdipool
geplaatst (zie ook: hoofdstuk 6).
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nen slechts eenmaal berekend te worden. De uiteindelijke berekening van de interpolatie
waarden kan daarna veel sneller gebeuren. Per punt waarvoor we de geinterpoleerde
potentiaal bepalen volstaan vier flops. Ben flop is een vermenigvuldiging met een optel
ling.

AIle gebruikers van de 4 NN-methode zeggen dat de resultaten van hun methode voldoen
de overeenstemmen met de werkelijkheid. Hierbij wordt eokel het eerder genoemde punt
van de ligging van extrema aangetekend. Met uitzondering van Perrin et. al. ziet niemand
reden om af te stappen van de 4 NN-methode. De groep van Perrin is rond 1986
overgestapt van Four Nearest Neighbours naar de surface splines methode. De voomaam
ste reden voor Perrin om niet langer gebruik te maleen van 4NN ligt in het feit dat hij niet
alleen ·de Scalp Potential distributie wi! bepalen, maar ook de Scalp Current Density. In
plaats van SCD spreekt men ook wei eens van Current Source Density; hiermee wordt
hetzelfde bedoeld.

In een plaatje dat gegenereerd wordt met de 4NN methode zijn de gemeten waarden af te
lezen in de figuur. Op een elektrodepositie wordt de potentiaal Diet berekend. De afstand
tot de dichtstbijzijnde buur, de elektrodepositie die men beschouwt, is namelijk gelijk aan
nul, wat betekent dat de waarde van deze buur oneindig zwaar meeweegt ten opzichte van
de waarde op de overige (k:-l) naaste buren. De potentiaal op de elektrodeposities is de
gemeten potentiaal op de betreffende positie. Hiermee wordt voldaan aan de eis dat de
gemeten waarden in de geinterpoleerde figuur afgelezen moeten kunnen worden.

Een geinterpoleerde waarde is nauwkeuriger naarmate het betreffende pixel omringd wordt
door meer en/of dichterbij gelegen elektroden. Voor de plaatsen buiten de buitenste ring
elektroden van een configuratie liggen de vier naaste buren aan een kant. De potentiaal
waarden die voor dit gebied door extrapoJatie berekend worden mllen hierdoor minder
nauwkeurig zijn.
Van een minimaal aantal te gebruiken elektroden wordt in de beschouwde literatuur geen
melding gemaakt. Ashida [1984] noemt de methode van Buchsbaum echter als voorbeeld
van methoden waarvoor meer dan 21 elektroden (verdeeld over een volledige· schedel)
benodigd zouden zijn.

3.2 Polynoom-interpolatie

Ashida [1984] beschrijft een interpolatiemethode die aangeduid wordt met polynoom
interpoJatie. Deze methode behoort tot de globale interpolatie technieken, waarbij aIle
gemeten waarden bijdragen aan de te bepa1en waarde.
De elektroden mogen willekeurig over het hoofd verdeeld zijn.

Oscillaties.
Ashida beweert datzijn methode weinig tot geen last heeft van kunstmatige oscillaties.
Deze treden snel op bijdata fitting problemen waar gebruik wordt gemaakt van polyno
men. Ben polynoom is over een klein interval goed door bepaalde punten heen te
dwingen, maar gaat over een groter interval met grote amplitude oscilleren.
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In figuur 6 wordt een 2-de graads functie over een bepaald interval benaderd met een
polynoom. In figuur 6a wordt dit gedaan met een 5-de orde polynoom, en in figuur 6b
met een polynoom van orde 15. We zien dat het hogere orde polynoom de functie in het
midden gebied beter benadert, maar dat dat ten koste gaat van grote vervorming aan de
uiteinden van het beschouwde interval.
Het gevaar tot en/of de mate van oscilleren wordt groter naarmate de orde van het
polynoom groter wordt. Voor lagere orde (bv. 5-10) blijven de oscillaties beperkt, maar is
het de vraag of de nauwkeurigheid van de benadering dan nog voldoende is.
De stijle hellingen die bij het oscilleren optreden kunnen we aIs voIgt aannemelijk maken.
Als in een polynoom p de factor met xm een coefficient llm heeft, dan heeft de factor x..1

in de afgeleide een coefficient m.a...

1.t o.
1.

. e.

t.

-3. -1 -,

7.

s.

1.

-1.
I. 1. 3.

b.

t.

figuur 6 Oscillatie bij datafitting met behulp van polynomen [Schumaker, 1981].

Zoals gezegd meldt Ashida dat er geen kunstmatige oscillaties optraden bij zijn experi
menten, maar hij zegt erbij dat de mogelijkheid bestaat dat dat in andere gevallen weI zo
zal zijn. Dit is onvermijdelijk voor globale interpolatiemethoden die gebruik maken van
polynomen. Lokale interpolatiemethoden hebben bier geen last van, maar Ashida kon deze
niet gebruiken, omdat hij maar twaalf elektroden over het hele hoofd gebruikte. In dat
geval zijn de afstanden tussen de elektroden te groot om een lokale methode te gebruiken.
De later te bespreken spline-interpolatie ondervangt het oscillatie-probleem van polyno
men.

Principe polynoominterpolatie.
We bepalen een polynoom dat zo goed mogelijk op de gemeten waarden past. Met zo
goed mogelijk bedoelen we dat de 80m van de gekwadrateerde verschillen tussen gemeten
en polynoom-waarde op elke elektrode-positie geminimaliseerd moet worden. Hebben we
een polynoom gevonden, dan kunnen we door substitutie van de cOOrdinaten de waarden
vinden op niet-gemetefi punten.
Hierbij gaan we ervanuit dat de gemeten EEG-data niet de werkelijke data zijn, maar dat
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deze behept zijn met ruis. De polynoom-waarde op een elektrodepositie zal niet noodzake
lijkerwijs exact g~lijk zijn aan de gemeten waarde op de betreffende elektrode.

De nauwkeurigheid van de polynoom interpolatie methode is afbankelijk van de orde van
het gebruikte polynoom. De gehanteerde orde hangt samen met het aantal geplaatste
elektroden. Aan het eind van deze paragraaf komen we hierop terug.

Op een positie (x,y) is de berekende waarde van de potentiaal f(x,y). We nemeo aan dat
f(x,y) gegeven wordt door een twee-dimensionaal m-de orde symmetrisch polynoom:

In matrix notatie:

II i

ft.x.;y) =:EE (Jl_l,ix1-ly'
1-0 1000

f(x,y) = Doo +a1cr+aOly+~2 +DUX)' +aw2+...+arn,) II

= (DoooDloo'lOl,(lwo'Jll'...,(lo..).(l,x,y,x2,%y,.••,y"T

f(x,y) = A .P(x,y)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

P(x.;y) = (l,x,y,x2,xy,y2,...,y II)T (3.7)

~z~n onbekend; ~20! deze_~_bg>al~er~j!~~e eeIU)Q1.Y~~J1l di~
zo goed mog;!ij!UJOQr de meetpunten. g~~. P(x,y) is een polynoom rij v~tor voorjie
positie (xtl'b Voor elke elektrodepositie is een vector P(xj,y)te bepalen door de Coordina
ten te substitueren.
Het aantal elektroden waar we mee meten geven we aan met n, de potentiaal gemeten op
een elektrodepositie (xj,y) wordt aangeduid met ~. Het verschil tussen de gemeten en de
berekende waardeo kunnen _~e_meLd~ kleil}s.teJ,wadraW!Lm~th~~ uitd_IlJ~C!~tID~

kwadratische 80m R(A) y-~_de yer~hill_e!! _QP_Q~_y~x:.schillende ele~eposities (11_i~ hel.aantal elektroden). - --- - - - .n u_________

II

R(A) = L (f(xJ.,y) -1.'
J-l (3.8)..

= E <A.P(xjoiY) -1.'
J-I

We willen dat de polynoom die we bepalen zo dicht mogelijk bij de meetpunten blijft;
R(A) moet geminimaliseerd worden. R(A) valt enkel te beinvloeden door de vector A;
daarom gaan we R(A) partieel differentieren naar de coefficienten van A. We krijgen dan
voor elke coefficient van A het stelsel vergelijkingen:



28

oR{A) = 0
&JrI

af/{x y\ - z \2
J' l' 'I = 2!f(x~\ -z loX 'Y i = 0aa 11' 'Ilj

JrI

A.P(xpY).x/y/ = zrJ'Y/
Dit stelsel kunnen we schrijven als:

A.G = D
waarin G en D gegeven worden door

II

G =E P(xrY) .p(xpYir
J-I

(3.9)

(3.10)

(3.11)

II

D = I>:jP(XpY)T (3.12)
J-I

Herschrijven we (3.W) dan kunnen we de te bepalen vector A uitdrukken in D en 0, mits
IGI ¢ o.

of

A = D.G-1

f{x,y) = D.G-I.P(x,y)

(3.13)

(3.14)

Werkwijze bij bepaling map.
Hoe gaan we nu te werk om de topografische map te bepa1en. We bepa1en eerst het aantal
en de posities van de elektroden. Het aantal elektroden n bepaalt de orde m van het
polynoom. Het aantal elektroden n mag niet Ideiner zijn dan het aantal coefficienten van
A. Dus:

(m + 1){m +2) ~ 2n (3.15)

-3+~ (3.16)m ~ 2

Met behulp van (3.7) en (3.11), en de coordinaten (X;,y) van iedere elektrode wordt, voor
iedere elektrode de vector P{X;,y), de symmetrische matrix G en z·~ inverse 0-1 bepaa1d.
Verder kunnen we, op voorhand, voor aIle punten (x.y) waarvoor we een geinterpoleerde
waarde willen berekenen, de vector P(x,y) en de waarden O-I.P(X,y) bepalen en opslaan.
Als nu voor iedere elektrode de gemeten waarde Zj bekend is, kunnen we met behulp van
(3.12) en (3.14) de waarde f(x,y) voor een niet gemeten punt bepalen. Dit kost, voor elk
punt dat we bepalen, (n+ 1)(m+1)(m+2)/2 flopf.

4 Ashida geeft zelf n + (m+ l)(m+2)/2 flops aan.
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De berekende waarden zijn niet pre.cies gelijk aan de gemeten waarden op de betreffende
posities, tenzij in de vergelijkingen (3.15) en (3.16) het gelijkteken geldt. Het verschil
wordt kle:",er naarmate de orde m groter wordt. Ashida [1984] concludeert dat het
berekende resultaat niet ver van de gemeten waarden afligt. Uit zijn meetgegevens valt een
afwijk:ing at te lezen van maximaal 10%.

Tatsuno [fatsuno, Ashida & Takao,1988] beschrijft fin van de experimenten waarvoor de
polynoom interpolatie werd gebruikt. Men plaatste 12 elektroden (zie figuur 7). Buiten de
buitenste ring van elektroden werd geen map bepaald: in de figuur is dit gebied gearceerd.
Binnen de ring werd de potentiaalwaarde voor 996 pixels bepaald. De resultaten werden
getekend op een XY-plotter.

electrode position isopotential map

frontal

1J~:\·o.,! 5.0 I I 0,0
4.0/ I I 16.5 \\'

left tJ)./ i ! \1 \J right

'\!JJ
oc:c:lpltal

figuur 7 Elektrodeplaatsing en isopotentiaallijnen bij Ashida [fatsuno et.al., 1988]

Naast de groep van Ashida en Tatsuno maakt ook de groep van Dubinski. en Barlow
[1980] gebruik van polynoom interpolatie. Ook zij extrapoleren hun meetwaarden niet.

Eisen aan aantal elektroden.
Ashida [1984]: "De ruimtelijke resolutie van de map wordt bepaa1d door de orde m van
het polynoom. Rekening houdend met de grootte van de gebeurtenissen die we door
midde1 van het EEG willen beschouwen, moeten we een polynoom gebruiken waarvan de
orde m minimaal drie is. II

AIs we minimaal een derde orde polynoom gebruiken, dan zijn volgens (3.11) minimaal
tien elektroden vereist. Hoe meer elektroden we gebruiken, hoe nauwkeuriger de
verdeling natuurlijk wordt. Als we echter veel elektroden gebruiken, is het verstandiger
om geen ingewikkelde interpolatie uit te voeren, maar om gebruik te maken van eenvou
diger algoritmen zoals de Four Nearest Neighbours methode. De hier besproken polynoom
interpolatie is het meest effectief als we rekenen met een polynoom van de graad drie of
vier [Ashida, 1984]. Hieruit vinden we grenzen voor het aantal elektroden lopend van
minimaal tien tot ongeveer eenentwintig. Gebruiken we meer elektroden dan wooen we
beter de 4NN-methode gebruiken, omdat deze laatste minder rekentijd vergt. De nauw
keurigheid van 4NN en polynoom interpolatie wordt dan nagenoeg gelijk, zodat het
daarvoor niet loont om een reken intensieve methode toe te passen.
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3.3 Interpolatie met spline-fundies

Naamgeving.
Een tweede globale interpolatiemethode maakt gebruik van "spline"-functies. De naam
spline is afkomstig uit de (antieke) scheepsbouw. Een spline is daar een werktuig dat
gebruikt wordt om vloeiende krommen te tekenen door vastgelegde punten. Het is een dun
staafje van elastisch materiaal waarin een gleutje zit. Hierbij horen gewichtjes, "ducks" of
"rats" genaamd, die via een ann in het gleufje passen. De gewichtjes plaatst men op de
punten waar de kromme door m6et, het staafje wordt daarbij gedwongen te buigen;
hierlangs is nu een vloeiende kromme te tekenen. Schoenberg was in 1946 de eerste die
deze naamgeving betrok op een data fitting probleem.

(

Figuur 8 Spline: boogtrekker bij tekenwerk [Schumaker, 1981].

Eigenscbappen.
Interpolatie met behulp van splines vindt op verschillende vakgebieden plaats. In de
vliegtuigindustrie maakt men er bijvoorbeeld gebruik van bij de bepaling van de mechani
sche spanning in een vliegtuigvleugel. Men meet de spanning op een aantal punten en
interpoleert deze waarden am de mechanische spanning op elk punt te kennen.
In de EEG-techniek is de spline-interpolatie midden jaren '80 geintroduceerd door de
groep Perrins. Tot op heden zijn zij de enige groep die publicaties hebben geschreven
over het gebruik van splines am EEG-data te interpoleren.

We zagen hierboven dat rowel aan de Four Nearest Neighbours methode als aan de
polynoom interpolatie bezwaren kleven. Door toepassing van interpolatie met spline
functies kunnen beide problemen verholpen worden.

jJs globale techniek h~ft de spline-interpolatie een continue verdeling. In tegenstelling tot
de 4NN-methode kent ze geen discontinuiteitslijnen. Extrema hooven niet op elektrodepo-

Naast F. Perrin beho(o)r(d)en ook J. Pernier, O. Bertrand, M.H. Giard, I.F. Echalier, F. Peronnet
en F. Mauguiere tot deze groep. Geraadpleegde artikelen van deze groep: [Giard,198S), [per
rin,1987a), [perrin,1987b], [Giard,1988], [perrin,1989] en [Giard,l990].
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sities te liggen. Bovendien worden de lokaties van de extrema met de spline-interpolatie
nauwkeuriger bepaald.

Spline-functies zijn tevens het antwoord op de oscillatieproblemen van de polynoom
interpolatie. Polynoomfuncties zijn sleehts goed te gebruiken over een klein interval.
Splinefuncties nu vormen een kIasse van in kleinere stukjes geknipte polynoomfuncties.
Een functie wordt nu stuksgewijs benaderd. Dit kunnen we vergelijken met een cirkel die
we met reehte lijnstukken kunnen benaderen, als we de lijnstukken maar klein genoeg
nemen.
In een spline van orde m zitten alle polynomen met graad tot en met m. Een 2de orde
surface spline wordt bepaald door een stapfunctie, een rechte y = ax+b, en een 2de

graads polynoom y = ax2 + bx + c.
Met de term surface spline wordt het oppervlak aangeduid dat verkregen wordt door
minimalisering van de spanningen in een oneindig vlak dat gedwongen wordt door
bekende punten te gaan. De vloeiendheid van het vlak neemt toe met de graad van de
surface spline.

De voordelen die de spline-interpolatie biedt moet volgens de literatuur betaald worden
met een veellangere rekentijd dan de voorgaande twee methoden.

Het voorgaande geldt in principe voor elke spline, maar er zijn kleine verschillen tussen
de verschillende soorten splines. Hierna zullen wij twee verschillende splines behandelen,
namelijk een "thin plate"-spline, en een "spherical"-spline.
Wat het gebruik voor interpolatie van EEG-data aangaat, zijn er twee belangrijke
verschillen. Ten eerste wordt met de thin-plate spline de interpolatie uitgevoerd in een plat
vlak, zodat het hoofd-oppervlak hierop eerst geprojecteerd moet worden. De spherical
spline daarentegen voert de interpolatie uit op het boloppervlak, waarna de projectie van
de geinterpoleerde waarden op een plat vlak plaatsvindt.
Het tweede verschil tussen beide methoden is een gevolg van het eerste zoals we nog
zullen zien; de spherical spline is rekenkundig gezien veel eenvoudiger uit te voeren.
In de nu volgende paragrafen zullen we achtereenvolgens de genoemde twee spline
methoden beschrijven.

3.3.1 Thin plate spline
Ben thin plate spline kunnen we opvatten als een oneindig uitgestrekte vlakke plaat die
gebogen wordt, om door een eindig aantal bekende punten te gaan. De formule voor de
mde-graads thin plate spline UIII.<x,y) die de potentiaalwaarden Zt op de elektrodeposities
(XityJ interpoleert wordt gegeven door (3.17).

"
U.(x,y) = LP~._l(X-X;IY-Y) + q._l(X,y)

'-I
Hierin is <L.l(X,y) een polynoom van de graad (m-l) .

• -1 4

~_l(X,y) = L L quXd-ty I:
tlo1J ko1J

(3.17)

(3.18)
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Verder is in (3.17) Ic.l een functie van de afstand tot een bepaalde elektrode, k..l is voor
de argumenten s en t gegeven door:

k.._l(s,t) = (S2+t2).-110g(S1+t~ (3.19)

De functie Um is volledig bepaald door de n + m(m+ 1)/2 coefficienten Pi en CWo Stellen
we de kolom vector van de coefficienten q voor als Q, de coefficienten p als P, en laat Z
de vector van z/s zijn.

Q = (Qoootlol,qU1···,q..-l_-l)T
P = (P..P11•••,p)T (3.20)

Z = (ZI"z,...,z)T

Door de coefficienten q's en p's in (3.17) in te vullen kuooen we de geinterpoleerde
potentiaal bepa1en. Deze coefficienten verkrijgen we door het volgende stelsel matrix
vergelijk:ingen op te lossen:

waarin K en E de matrices

K.P+E.Q =Z·
ET.P =0

(3.21)

kll k12 k13 ~"

K=
lzl kzz ~ l?.

kill kll2 krtJ kM

met k,,=1._1(Xi-X~i-y})

1 1 2 ..-1
XI Yl Xl X1'1 'I '1

E=
2 2 ..-1

1 x. Y. x. x,}. Y. ... Y.

zijn. De matrix vergelijkingen vormen een stelsel van n + m(m+ 1)/2 vergelijk:ingen met
evenveel onbekenden. Om de vergelijkingen op te lossen zijn al

flops nodig.

De vloeiendheid van de geinterpoleerde functie neemt toe met de graad m. De eerste
(m-l) afgeleiden van Um zijn continuo
Vergelijking (3.17) laat zien dat de waarde Um voor elke positie, dus ook voor de
elektrodeposities, bepaald wordt. Hieruit leiden we af dat voor de spline-interpolatie net
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Figuur 9 Vergelijking tussen fouten gemaakt door 4NN- en spline-interpolatie, voor beide
situaties met 19, resp. 41 elektroden [perrin, 1987a).

als bij de polynoom interpolatie de waarden op de elektrodeposities verschillen van de
gemeten waarden.

Resultaten uit de literatuur.
Perrin heeft met behulp van een praktisch model de 4NN-methode met de thin plate
spline-interpolatie vergeleken. Daarbij beschouwde hij zowel drie varianten van de 4NN
als van de spline methode. Vergeleken werden drie splines met graden m van respectieve
lijk 2, 3 en 4. Perrin concludeert dat van de spline functies die met graad 3 het vooraf
bekende veld het beste benadert.

Ten aanzien van de nauwkeurigheid ten opzichte van de 4NN-methode concludeert Perrin
[1987a] dat bij gebruik van 19 elektroden de spline methode nauwkeuriger is dan de Four
Nearest Neighbours tot een dipoolexcentriciteit van 0,6 (zie Figuur 9). De te behalen
verbetering in nauwkeurigheid hangt dus af van de diepte waarop de bronnen liggen.
Perrin heeft een drie-schil model gebruikt, waarbij de positie van de schors van de grote
hersenen overeenkomt met een excentriciteit groter dan 0,6. Hiervoor wordt het verschil
in nauwkeurigheid tussen 4NN en thin plate spline klein.

Perrin stelt dus dat met thin plate spline interpolatie het beste resultaat behaald wordt,
wanneer men een splinefunctie met graad 3 wordt gewerkt. Bovenstaande vergelijkingen
krijgen dan het volgende uiterlijk.

•
U.(XJ) =Lp;"(x-x.~-y) + q2(X~)

j-l

(3.25)

In vergelijking (3.17) worden aan de functie k2 als parameters de verschillen in cOOrdina
ten van beschouwde punt en elektrode meegegeven, d.i. (x-xJ en (y-yi). Vullen we deze
cOOrdinaten in in vergelijking (3.19), dan zien we dat:
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1c,.(S;) = (0$1 +t1)110g(s1 +t1+W1)

1c,.(X-X~-YJ = «X-X;)2 +(Y-yJ2)1og«x-x/-t(y-y;'f +w1) (3.26)

lz(x-x~-y;) = d;110g(dl +w~

waarin ~ de afstand tot de ide elektrode voorstelt. De factor WZ wordt toegevoegd om
ervoor te zorgen dat de functie continu differentieerbaar is. Zonder deze factor wordt het
argument van de logarithme voor elektrodeposities gelijk aan nul. In dat geval kuonen we
voor de elektrodeposities geen waarde berekenen. In de map leidt dit tot discontinuiteiten.
yoor de factor w neemt men de diameter van de gebruikte elektroden.

3.3.2 Spherical spline
Vatten we thin plate splines op a1s oneindig grote vlakke platen die gebogen worden,
spherical, of bolvormige, splines kunnen we voorstellen als dunne bollen die vervormd
worden om door beke."'Je punten te gaan. Men zou zich hierbij kunnen voorstellen dat op
een bol kleine bergjes e;i putjes komen.
Spherical spline interpolatie is begin jaren '80 geintroduceerd voor toepassing op het
gebied van de meteorologie. Recentelijk is deze interpolatiemethode door Perrin [1989]
opgepakt om EEG-data te interpoleren.

Ten opzichte van thin plate spline interpolatie kent de spherical spline interpolatie een
drietal voordelen.
De bepaling van de potentiaalverdeling kan bij de spherical spline sneller gebeuren dan bij
de thin plate spline.
Daar kornt bij dat de afleiding van een SeD benadering, uitgaande van de potentiaal
verdeling, eenvoudiger is, waardoor de rekentijd nodig voor de SeD, in de buurt van de
rekentijd voor de Scalp Potential (SP) komt.
Ten slotte valt met de spherical spline interpolatie een grotere nauwkeurigheid te bereiken
in gebieden waar weinig elektroden zijn geplakt [perrin, 1989].
De voordelen van de spherical spline ontstaan doordat we gaan interpoleren op een
oppervlak, namelijk een bol, dat dichter bij ons werkelijke oppervlak, het hoofd, ligt.

Uit de resultaten die Perrin presenteert valt af te lezen dat de spherical spline t.O.v. de
thin plate spline voomamelijk betere resultaten geeft voor dieper gelegen dipolen.

Berekeninpwijze
Hoe gaat de interpolatie met behulp van spherical splines nu in zijn werk?
In het volgende stelt Z, weer de potentiaal op de i-de elektrode voor, terwijl &de positie
van die elektrode aangeeft. De potentiaal op een punt E op het hoofd, wordt dan gegeven
door de functie U(E):

"U(E) =co+L c;g(cos(E,EJ>
;-1

(3.27)

Waarbij de coefficienten ci de oplossing vormen van een stelsel matrixvergelijkingen:
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Figuur 10 RMS-fout die gemaakt wordt met spherical spline interpolatie t.o.v. thin plate
spline interpolatie volgens Perrin [1989].

(3.28)

(3.29)

'met

TT =(1,1,...,1), C T =(CI,C2,,,,,c,),

ZT =(Zl~"",z,,), G=(g;) =(g(cos(El,E»)·

COS(Ei' EJ stelt de hoek voor tussen de vectoren naar respectievelijk de i-de en de j-de
elektrode. We merken op dat het stelsel vergelijkingen (3.28) daarmee symmetrisch wordt.
De functie g(x) is gedefinieerd als de sam van een oneindig reeks. In deze reeks komen
we weer de Legendre polynomen PD(x) tegen:

g(X) =_1i:, 2n+l P,,(x) (3.30)
41t ,..1 II -(n+1)-

Laten we vergelijking (3.27) nu eens vergelijken met de algemene oplossing van de
Laplace-vergelijking die gegeven werd door vergelijking (2.14). Omdat het vinden van de
geinterpoleerde potentiaal geldig is voor aIle posities op de boI, dus voor alle q" zien we
de termen met de coefficienten AD en BDuit vergelijking (2.14) niet terug in (3.27).
We zoeken de potentiaalverdeling op de boI, dat houdt in dat r=constant=R. De termen
met Cm en Dm in (2.14) worden dan constant, zodat vergelijking (2.14) gereduceerd wordt
tot een vergelijking die uitsluitend afharucelijk is van de variabele B.

Wat de Legendre polynomen betreft, merken we nog op dat deze recursief berekend
kunnen worden, volgens de relatie:

(ri+ l)P"+l(X) =(211+ l)xP,,(x) -;aP,._l(x)
p. =1 en P =Xo 1

(3.31)
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Scalp Current Density bepaling
In paragraaf (2.2) zagen we dat de SCD gegeven wordt door de tweede partiele afgeleide
van de potentiaalverdeling. De Laplaciaan van de" Legendre polynomen is gegeven door:

(3.32)

Hierdoor wordt de bepaling van de SCD eenvoudig. De SCD is dan namelijk gegeven
door:

met hex) gegeven als:

. -

C(E> =L cl,(cos(E~J)
t-l

(3.33)

1· 2n+l"
hex) =--L" P (x) (3.34)

47t 1l_1 n--I(n+l)-.,.I II

Ten einde de rekensnelheid van de interpolatie te vergroten kunnen we op voorhand de
functies g(x) en hex) tabeJ1~ren. De rekentijd die nodig is om de SCD te bepalen wordt
hiermee gelijk aan de benodigde tijd voor "de potentiaalverdeling.
Het stelsel van vergelijkingen dat we per map moeten oplossen bestaat uit n+1 vergelij
kingen met n+ 1 onbekenden, waarbij n het aantal gebruikte elektroden aangeeft. Naast de
tijd die nodig is om dit stelselop te lossen, zijnper pixel dat we beschouwen nog n flops
nodig. De totale rekentijd in flops, als we k pixels beschouwen, nodig om ~n spherical
spline SP 6f SCD te maken wordt hiermee:

~n+lf +[n+lf +[n+l] +n(k+l) + 1
3

3.4 Discussie interpolatietechnieken

In de literatuur stelt iedereen dat de door hem gebruikte methode prima voldoet. In tabel 2
zetten we voor- en nadelen van de drie hiervoor beschouwde methoden bij elkaar. Daarna
zuilen we elke methode bespreken en aangeven welke methode(n) we hebben geimplemen
teerd.

4NN-methode.
De 4NN-teehniek heeft als grootste voordeel de zeer korte rekentijd. Daarnaast wordt de
methode door bijna iedereen gebruikt. De methode heeft echter ook belangrijke tekortko
mingen.
Ten eerste: extrema liggen altijd op elektrodeposities. Het behoeft geen betoog dat dit niet
natuurlijk is, en dat het slechts sporadisch za1 voorkomen dat een extreem exact onder een
elektrode ligt.
Ben tweede nadeel dat in de literatuur wordt genoemd heeft te maken met de atbankelijk
heid van het aantal gebruikte elektroden. Als slechts weinig elektroden gebruikt worden,
dat wit zeggen als de afstand tussen de elektroden groot wordt, worden de resultaten
volgens de literatuur onvoldoende. We hebben geen preciezer omschreven vergelijking
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Tabel2 Voor- en nadelen, volgens literatuur, van de besproken interpolatiemethoden.

Interpolatietechniek Voordelen Nadelen

Four Nearest Neighbours - AIgemeen gebruikt • Discontinuiteiten
- Korte rekentijd • Extrema gebonden aao

elektrodeposities
• Slechte resultaten bij Idein
santa! ele1ctroclen

Polynoom - geen last van discontinuiteits- • mogelijk osciIlatieproblemen
Iijnen • waarden op elektrodeposities

- extrema los van elektroden zijn Diet exact gemeten waarden.
- goede resultaten met weinig
elelctroden
- beperkte rekentijd

Spherical Spline - geen last van discoID-mu- • lange rekentijd
iteitslijnen • waarden op elelCtrodeposities
- extrema los van elektroden zijn Diet exact gemeten waarden
- geen Ot'~iUatieproblemen

- eenvoudige afleiding SeD

mnnen vinden tussen resultaten behaald met verschillende aantallen elektroden. Perrin
heeft twee situaties bekeken, met respectievelijk 19 en 41 elektroden. Aan de hand
daarvan kunnen we verwachten dat het verschil tussen 19 en 10 elektroden ook significant
zal zijn.
Een andere tekortkoming ligt in het optreden van discontinuiteiten. Vooral bij het bepa1en
van isopotentiaallijnen lean dit vervelend zijn. Aan de andere kant kunnen de discontinu
iteiten wei eens verdoezeld worden door het tekenen van de isopotentiaallijnen, zodat ze
niet hinderlijk aanwezig blijven in het eindresultaat. De discontinuiteitssprongen treden op
doordat plotseling een andere elektrode bij de naaste buren komt te Jiggen. We verwachten
dat de sprongen kleiner zullen worden als we meer buurelektroden meewegen. In de
Jiteratuur hebben we nergens een vergelijking gevonden tussen methoden die ieder een
verschillend aantal buren meenemen. Perrin heeft bijvoorbeeld wei gekeken welke graad
het beste resultaat geeft, d.w.z. of de afstand lineair, kwadratisch enz. meegerekend moet
worden. Uit zijn resultaten concluderen we dat de methode met graad (-2) het beste
voldoet, of in ieder geval beter dan met graad (-1) zoals Buchsbaum gebruikt.
Zoals gezegd vinden we dus nergens een soortgelijke vergelijking voor het aantal
bUUI'elektroden dat wordt meegenomen. We vragen ons af welke resultaten we bereiken
als we het aantal buurelektroden verhogen. In het uiterste geval, als alle elektroden
worden meegewogen, treden geen discontinuiteiten meer ope In dat geval echter wordt het
plaatje misschien volledig uitgesmeerd, en verdwijnen de plaatseJijke kenmerken, zoals
men in de literatuur waarschuwt ([Duffy, 1989a], [Maurer, 1989]). Toch zijn we bier niet
op voorhand van overtuigd, omdat de omgekeerd evenredigheid met het kwadraat van de
afstand ervoor zou moeten zorgen dat veraf gelegen elektroden weinig of geen invloed
hebben.

De 4NN-methode wordt door bijna aile groepen die op dit terrein actief zijn gebruikt (zie
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tabel 1, bIz. 22). Als er een standaard komt waarin een voorkeur wordt uitgesproken voor
(een) bepaalde interpolatierechniek(en), dan wordt de 4NN-methode zeker genoemd
[Herrmann, 1989], juist vanwege de wijdverspreidheid. Dit is ook een punt om mee te
nemen; de 4NN-methode met graad (-2) zuHen wij gaan implementeren.
Na implementatie zullen we de methode testen, waarbij we speciale aandacht zullen
besteden aan het aantal mee te nemen buurelektroden, en het totaal aantal gebruikte
elektroden. In het bijronder willen we het resultaat bekijken wanneer we maar met
ongeveer tien elektroden werken. Uit deze tests zal moeten blijken hoe zwaar de
genoemde nadelen van de 4NN-methode wegen.

Polynoom interpolatie.
In vergelijking met de 4NN-methode wordt de polynoom interpolatie veel minder
gebruikt. De methode heeft een aantal voordelen ten opzichte van de 4NN-techniek.
Op de eerste plaats heeft deze methode geen last van discontinuiteitslijnen. Ook zijn de
extrema niet aan de elektrodeposities gebonden. Verder zijn goede resultaten te behalen,
juist met die aantallen elektroden die wij gaan gebruiken (10-25). Deze voordelen worden
bereikt via een beperkte uitbreiding van de rekentijd in vergelijking met de 4NN-methode.
De polynoom methode heeft echter ook nadelen.
Het is mogelijk dat kunstmatige oscillaties optreden. Oscillaties komen tot uiting in
kringen rondom de elektroden. Vervelend hierbij is dat niet van tevoren te zeggen is of ze
daadwerkelijk optreden. WeI of niet optreden hangt af van de 'gebruikte elektrodeposities.
Het is dus in principe mogelijk dat geen oscillaties optreden bij de elektrodeplaatsingen die
wij als testposities aanbieden, en bij wijziging van de elektrodeposities door een gebruiker
plotseling weI. Het resultaat van de polynoom interpolatie wordt hierdoor onzeker, wat
uiteraard zeer onwenselijk is. Het oscillatieprobleem is dan ook een belangrijk nadeel van
deze methode.
Een ander nadeel van de polynoom interpolatie is dat het interpolatiealgoritme de waarden
op de elektrodeposities verandert. Deze waarden worden licht aangepast om een betere
passing te krijgen over het hele oppervlak. Zowel toekomstige gebruikers als de comrnis
sie Herrmann [Herrmann, 1989] steHen dat gemeten waarden niet veranderd mogen
worden door het interpolatieprogramma. Ik rou hier het volgende bij aan willen tekenen.
De gemeten waarden worden slechts een klein beetje gewijzigd. Als we dan bedenken dat
de gemeten waarden niet de werkelijke waarden zijn, maar dat hierop nog ruis gesuperpo
neerd zit, dan is een kleine wijziging geoorloofd. Deze wens om geen waarden te verande
ren komt voort uit het feit dat men in de map de gemeten waarden wi! kunnen aflezen.
Aan deze wens kunnen we natuurlijk ook voldoen door de gemeten waarden, op de
elektrodeposities, in de map at te drukken.

Het gevaar voor oscillaties vinden we zo zwaar wegen, dat dit voor ons reden is om de
polynoominterpolatie niet te implementeren.

Spline interpolatie.
ZOals gezegd mist de spline interpolatie een aantal problemen van 4NN en polynoom
interpolatie. Geen discontinuiteitslijnen, extrema niet gedwongen op elektrodeposities en
geen oscillatieproblemen. De voordelen dienen echter weI betaald te worden met een
Iangere rekentijd. Nu lijkt deze Iangere rekentijd weI mee te vallen, zeker als we gebruik
maken van een spherical spline. Deze spherical spline kent daamaast ten opzichte van de
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thin plate spline nog de voordelen van een (iets) grotere nauwkeurigheid, en vooral een
eenvoudiger afleiding van de SCD. De eenvoudige afleiding van de SCD is tevens een
groot voordeel ten opzichte van Four Nearest Neighbours en polynoom interpolatie.

De voordelen van spherical spline in vergelijking met de thin plate spline zijn zo groot dat
als men spline interpolatie wit toepassen voor het interpoleren van EEG data, men in ieder
geval een spherical spline zou moeten gebruiken. Wanneer we hiema van een spline
spreken, dan bedoelen we een spherical spline.

De spline methode kent net als de polynoom interpolatie het nadeel dat de gemeten
waarden niet exact worden weergegeven op de elektrodeposities, maar dat er een (ldeine)
afwijking mogelijk is. Het is echter niet duidelijk hoe groot de afwijking op de elektrode
posities is.
Perrin zeg! dat de spline methode veel nauwkeuriger is dan de 4NN methode, mits de
excentriciteit beneden de waarde 0,6 blijft (zie Figuur 9). Bij een straal van het hoofd van
9,2 em Iigt de buitenkant van de cortex laag op 8,0 em [Rush en Driscoll, 1968]. Dit
komt overeen met een excentriciteit van (8,0/9,2)=0,87. Uit Figuur 9 lezen we af dat
voor een excentriciteit van 0,8 de fout voor 4NN en spline (hiJ 19 elektroden) vrijwel
identiek is. Als we de figuur mogen extrapoleren, dan wordt spline methode zelfs
onnauwkeuriger dan 4NN voor dipolen aan de buitenkant van de cortex. Trekken we
resultaten uit de figuur bovendien door voor tien te gebruiken elektroden, dan worth het
verschil in fout gemaakt door 4NN en spline over het hele interval van excentriciteit
verwaarloosbaar. We gaan er dan vanuit dat we in Figuur 9 de lijn voor de spline met 19
elektroden naar boven mogen schuiven over een afstand minimaa1 gelijk aan de afstand
tussen de Iijnen voor 19 en 41 elektroden. Tegelijkertijd verandert de nauwkeurigheid van
de 4NN nauwelijks tussen 19 en 10 elektroden, gebaseerd op de geringe verschillen tussen
19 en 41 elektroden. We zijn ons ervan bewust dat dit niet zomaar mag, en we zullen
onze verwachtingen dan ook in de praktijk controleren. Toch menen we nu reeds te
kunnen concluderen ciat nauwkeurigheid niet de belangrijkste reden mag zijn om spline
interpolatie toe te passen, omdat in het voor ons relevante gebied de nauwkeurigheid van
de (spherical) spline te vergelijken is met de nauwkeurigheid van de Four Nearest
Neighbours.

Geimplementeerde interpolatietechnieken
Samenvattend kunnen we zeggen dat we de K-Nearest Neighbours methode implemente
ren, vanwege de genoemde voordelen van de Four Nearest Neighbours. Het aantal mee te
nemen buren houden we variabel, omdat we willen weten wat de invloed van het aantal
buren op deze interpolatieteehniek is. Vanwege de in de literatuur bekende resultaten gaan
we uit van cen K-Nearest Neighbours methode met interpolatiegraad -2.
Als tweede interpolatieteehniek gebruiken we de spherical spline interpolatie. Als
interpolatiegraad gebruiken we graad 3, omdat deze graad volgens de literatuur het beste
resultaat geeft.

De polynoominterpolatie is niet geimplementeerd vanwege het gevaar voor oscillaties.
De thin plate spline is niet toegepast vanwege de voordelen van de spherical spline ten
opziehte van de thin plate spline, te weten een kortere rekentijd en een iets grotere
nauwkeurigheid.
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4. Presentatievorm van topograflSChe atbeeldingen

4.1 Weergave van potentiaalniveaus
Er zijn verschillende mogelijkhOOen om de elektrische activiteit in een plaatje weer te
geven. De in dit geval voor de hand liggende presentatievormen zijn grijswaarde plaatjes,
isocontourlijnen, en puntdichtheidsplaatjes.
De puntdichtheidsplaatjes (Eng. dot density) worden voomamelijk gebruikt wanneer het
afdruk device geen verschillen in intensiteit kan weergeven. Als voorbeeld van een
dergelijke situatie lean men denken aan een plotter die een pen weI of niet lean neerzetten
op een bepaald punt, en een intensiteitsverschil enkel lean doen uitkomen door meer of
minder puntjes dicht bij elkaar neer te zetten.

Grijswaarde plaatjes geven m.L het meest natuurlijke beeld van de activiteit. De intensiteit
van een bepaald punt geeft het activiteitsniveau op dat punt weer. Het maken van grijs
waarde plaatjes is geen probleem als men gebruik maakt van laser-, postscript-, of inkjet
printers. Voor toepassing met gebruik van een plotter zijn ze minder geschikt.

Door het weergeven van isocontourlijnen creeert men een hoogtekaart van de activiteit.
Voordeel van weergave door isocontourlijnen is dat men deze op praktisch alle afdrukeen
hOOen kan gebruiken. Nadeel is dat men zorgvuldig moet aangeven voor welke niveaus
isocontourlijnen getekend moeten worden. Door verkeerde niveaus aan te geven kan men
bepaalde patronen in de activiteit missen. Om er zeker van te zijn dat men relevante
niveaus tekent, zou men de verkregen patronen moeten controleren aan de hand van
bijvoorbeeld een grijswaarde plaatje.

Samenvattend kunnen we stellen dat de weergavevorm voomamelijk bepaald wordt door
de beschikbare afdrukeenheid. Voorts hangt de toegepaste weergavevorm uiteraard sterk af
van de voorkeur van de gebruiker. Voor gebruikers zonder voorkennis van de inhoud van
het af te beelden topografische plaatje lijkt de veiligste manier van weergave een grijs
waarde plaatje te zijn. AUe drie hier genoemde weergavevormen worden overigens
ondersteund door het programma PV-Wave.

4.2 Kleurgebruik

Ben van de punten waarover veel discussie is, is het toepassen van Ideur bij het presente
ren van topografische afbeeldingen. Discussie of niet, er wordt algemeen gebruik gemaakt
van kleur, helaas niet altijd correct. De bezwaren die tegen kleurgebruik worden goop
perd, worden in de literatuur dan ook rijkelijk ondersteund door verwarrende illustraties.

Er zijn een aantal argumenten aan te voeren om geen ldeur te gebruiken. In de volgende
paragraaf zullen we deze bespreken. Zijn de bezwaren tegen gebruik van kleuren nog te
overkomen, bedenkelijker is het dat iedere groep die topografische afbeeldingen maakt bij
deze afbeeldingen er eigen definities op nahoudt. In paragraaf 4.2.2 vermelden we een
definitie waaraan men zich zou moeten houden als men topografische atbeeldingen gaat
maken, en met name wanneer men ldeur gaat gebruiken in deze afbeeldingen. De
richtlijnen die in deze paragraaf worden aangehaald zijn voomamelijk het werk van de at
eerder genoemde comrnissie Herrmann [1989]. Tenslotte zal ik in paragraaf 4.2.3 mijn
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eigen visie geven op het gebruik van kleuren.

4.2.1 Bezwaren tegen kJeurgebruik
Verschillende kleuren wellen de indruk dat er een absolute grens bestaat op de plaats van
kleurovergang. De beoordelaar van de map kan hierdoor beinvloed worden en de
verkeerde conclusies trekken. In de praktijk schijnt het ook daadwerkelijk voor te komen
dat een arts zich hierdoor laat afleiden.
Om problemen te voorkomen moeten enkel verschillende kleuren gebruikt worden als daa.r
aanleiding toe bestaal. Dit lijkt triviaal, maar door schalen van bv. kleine signalen zou een
uitbarsting van kleuren kunnen ontstaan zonder dat daar biologisch rechtvaardiging voor
is.
Ook komt men weI maps tegen waar bij gebrek aan voldoende kleuren eerder gebruikte
kleuren nogmaals, maar dan gearceerd worden toegepasl. Onnodig te zeggen dat dit de
duidelijkheid niet ten goede koml.

De weergave van kleuren (en ook grijswaarden) is gebonden aan een aantal discrete
stappen. Het aantal stappen mag zeker niet te klein zijn om een vloeiend verloop van de
kleuren te krijgen. Probleem hierbij is dat elke kleurstap in werkelijkheid (d.w.z. voor de
betreffende machine) even groot is, maar dat kleur-psychologisch de ene slap groter is dan
de andere. Daardoor lijkt de ene kleurovergang in een map belangrijker dan een andere.
Kleumiveaus moeten dus zo gekozen worden dat ze perceptief op gelijke afstanden liggen.
Door het beperkte aantal stappen in kleumiveaus zal weinig variatie waar te nemen zijn
als het beschouwde signaal slechts over een klein bereik verandert. Door schalen zouden
we dat probleem kunnen aanpakken. Dan bestaat echter het hierboven aangehaalde gevaar
dat we door het oprekken van de schaal verschillen creeren die geen betekenis hebben.
Schalen moet enerzijds gericht zijn op het gebruik van een maximaal dynamisch gebruik,
anderzijds zoveel mogelijk constant gehouden worden om vergelijking mogelijk te maken
met andere maps, zowel binnen een individu als tussen individuen.

Kleurenmaps kunnen moeilijk gereproduceerd worden. Op dit moment is het nog niet
mogelijk om tegen geringe kosten kleurafdrukken te maken. Als de maps gebruikt gaan
worden in artikelen en onderwijsdocumentatie is een gemakkelijk en voordelig te reprodu
ceren map een niet onbelangrijk voordeel. Als men toeh kiest voor kleurenweergave, dan
zou men minimaal ook een grijswaarde presentatie mogelijk moeten maken. Dit is ook de
mening van de Commissie die rich uit moet spreken over een voorkeur voor map
presentatie [Herrmann, 1989].

Het tekenen van afbeeldingen in kleur stelt extra eisen aan de te gebruiken hardware. De
afbeeldingen die we in de literatuur tegenkomen zijn vaak fota's van beeldschermen. Voor
de betreffende toepassingen is het kennelijk voldoende om afbeeldingen op het schenn te
hebben. Als men zo'n plaalje op papier af wi! drukken, dan stelt dat hoge eisen aan de
afdrukapparatuur. Wij hebben bijvoorbeeld de beschikking over een HP 7550 plotter. Ben
dergelijk device is niet bedoeld om uitgebreide kleurenmaps te maken, we kunnen met een
dergelijke plotter bezwaarlijk (grote) vlakken inkleuren.
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4.2.2 K1eur- en grijswaarde def"mitie
De commissie Herrmann [1989] heeft voor Pharmaco-EEG6 richtlijnen uitgegeven die het
eenvoudiger moeten maken om afbeeldingen van verschillende groepen met elkaar te
vergelijken, en om de interpretatie van de afbeeldingen makkelijker te maken. Nu is het
nog zo dat ieder zijn eigen Ideurschaal kiest. Lehmann [in Maurer, 1989, biz. 55] bat zijn
kleurschaal bijvoorbeeld lopen van rood (voor positieve waarden) naar blauwachtige tinten
voor negatieve waarden. Perrin [l987a] daarentegen gebruikt een schaal die loopt van
geel, via green en blauw, naar rode tinten. Het behoeft geen betoog dat dit het vergelijken
van verschillende afbeeldingen bemoeilijkt.

De commissie Herrmann geeft de volgende richtlijnen:
-Bij gebruik van zwart-wit afbeeldingen met grijswaarde schaal moet zwart corresponderen
met een hoge waarde, en wit met een kleine waarde. Als verschillen worden afgebeeld
moet het nul-niveau gelegd worden bij mid-grijs. Tussen zwart (10) en wit (1) moeten nog
minstens acht niveaus Jiggen.

-Bij gebruik van een kleurschaal moet rood corresponderen voor grote waarden of
verschillen. Blauw geeft kleine waarden of verschillen aan. Worden er verschillen
afgebeeld, dan komt rood overeen met positieve waarden en blauw met negatieve
waarden. Het nul-niveau komt te liggen tussen geel en groen. Gebruik van acht tot zestien
kleuren is gebruikelijk.

4.2.3 Standpunt ten aanzien van kleurgebrnik
Wegens de genoemde bezwaren tegen het gebruik van Ideur zou ik willen adviseren om
bij weergave van topografische afbeeldingen op papier geen kleur te gebruiken voor het
weergeven van verschillende niveaus van hersenactiviteit. Minder bezwaarlijk is het
uiteraard om in een toelichting op bet plaatje kleur toe te passen. Ik baseer mij voomame
lijk op in de literatuur beschikbare resultaten, waarbij zoals Herrmann vermeldt acbt tot
zestien Ideuren gebruikelijk zijn [Herrmann, 1989]. Ben dergelijk aantal stappen
(=kleuren) is volstrekt ontoereikend om een voor bet oog vloeiend verloop te krijgen.
Wanneer men kleurenplaatjes wit maken, dan zou men dit uitsluitend op een kleuren
scherm moeten doen. Dergelijke schermen kunnen meestal een dermate groat aantal
kleurstappen (bv. 256) aan, dat een vloeiende regenboog ontstaat.
Voor weergave op papier stel ik voor om grijswaarde plaatjes te maken. Het aantal
grijswaarden dat het menselijk oog kan onderscheiden is enorm, nl. 212 verschillende
belderheidsniveaus [Nielson, 1991]. Eerdere resultaten7 met ~rijswaarde plaatjes geven
echter een meer dan behoorlijk resultaat met 64 grijswaarden. In deze afbeeldingen zijn de
stappen tussen punten met een verschillend niveau al moeilijk te onderscbeiden.

6 Pharmaco-EEG: EEG-studies naar de invloed van farmaceutische middelen, zoals antidepressiva en
kalmeringsmiddelen.

1 Bij de vakgroep Medische Elektrotechniek gebruikt men grijswaarde plaatjes met 64 grijswaarden voor het
presenteren van meetresultaten van de tomograaf. Deze plaatjes worden gemaakt met behulp van een postscript
printer.
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4.3 Scbalen

Schalen van de resultaten is het proces waarbij een oneindig aantal (want analoog
verlopende) signaalniveaus wordt afgebeeld op een eindig aantal discrete weergaveniveaus.

}n de praktijk houdt schafen in dat men aan de grootst voorko!J!~de absolute
sign~~~<te het. hOQ~te weerga.v~~Y~~J~~e!lt. -"

Stel dat we schalen naar een (fictieve) grote waarde die w~ even de schaalwaarde noemen.
Wanneer de signaalwaarden van de potentiaalverdeling die we beschouwen nu ver beneden
deze schaalwaarde Jiggen, dan is de variatie in de resulterende weergave beperkt tot een
klein aantal niveaus, omdat ten opzichte van de schaalwaarde de potentiaalverdeling
nauwelijks verandert. Mogelijkerwijs is de variatie in de potentiaalverdeling weI degelijk
significant, maar is deze door het schalen onzichtbaar. Om deze reden moeten we een
schaaIwaarde toepassen die afhankelijk is van het beschouwde signaal of de af te beelden
maps.

Laten we de schaalwaarde afhangen van de af te beelden map, dan kan eveneens een
vertekend beeld optreden. Zolang de map die we bekijken significante verschillen geeft is
er niets aan de hand. Maar als we een map maken waarin het potentiaalveld bijna constant
is, dan ontstaat door het schalen naar de maximum of minimum waarde in die map een
afbeeiding waarin weI degelijk variatie lijkt voor te komen. Het verschil tussen maximum
en minimum in de map, hoe klein ook, wordt opgerekt tot een maximaal dynamisch bereik
van de weergaveniveaus wordt bereikt. De resulterende afbeelding lean er heel betrouw
baar uit zien, maar in werkelijkheid geen enkele betekenis hebben.
Daar komt nog bij dat aIs we eike map afzonderlijk schalen het vergeIijken van de maps
erg moeiIijk gemaakt wordt.
We mogen dus niet elke afzonderlijke map schalen.

Als we niet elke afzonderlijke map mogen schalen naar het maximum of minimum dat
daar in voorkomt, dan zouden we kunnen schalen naar het maximum of minimum van alIe
maps die we van bepaalde data maken. Het vergelijken van de verschillende maps bij die
data wordt daardoor eenvoudig. Wanneer bovendien in de reeks afbeeldingen die we
maken tenminste ~n atbeelding zit die betrekking heeft op een tijdstip waarop een
relevante spreiding in de potentiaalwaarden zit, dan lean geen uitbarsting ontstaan van
niveaus die geen betekenis hebben.
Schalen naar het maximum of minimum over aile maps die men tekent hebben we in
eerste instantie toegepast in het plotprogramma TOPPLOT dat de resultaten van TOPMAP
afbeeldt. Deze methode van schalen kent ook een probleem dat bij TOPPLOT naar voren
kwarn bij de spherical spline interpolatie.
Het is ons gebleken dat wanneer men een interpolatie uitvoert met een spherical spline er
een aantal punten in de map voorkomen waarvoor de interpolatie extreem grote waarden
berekent. Het aantal van deze punten is beperkt, en over de plaats waar ze voorkomen valt
op het eerste gezicht weinig te zeggen. Ook al zijn de punten waarop de interpolatie
methode uitschiet in aantal beperkt, toeh hebben deze punten grote invloed. De afbeeldin
gen worden narnelijk geschaald naar de maximum of minimum waarde die over alle maps
voorkomt. Vaak zal deze maximum waarde optreden op een punt waar de interpolatieme-
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thode tekort schiet. Alle waarden worden naar het maximum geschaald, dus bij een
enorme uitschieter wordt het resulterende plaatje weer erg vlak.
We kunnen daarom de afbeeldingen niet schalen naar het maximum of minimum van alle
maps.

De methode die we vervolgens in TOPPLOT hebben toegepast, en waarover we weI
tevreden zijn, schaalt aile waarden in de afbeeldingen naar het maximum of minimum van
de data waarvoor men de topografische verdeling bekijkt. Het maximum of minimum van
de data komt daarbij overeen met 90% van de schaal. Op die manier zijn uitschieters in de
map nog zichtbaar doordat deze op een soort "overflow-niveau" worden afgebeeld.
Door schalen naar de geldende waarden voor de data beelden we de informatie die in het
signaal zit ook daadwerkelijk af, en vermijden we tevens dat we spreiding suggereren die
er niet is.
Wanneer we spreken van het maximum of minimum van de gemeten data, dan moeten we
ons realiseren dat dit het maximum cq. minimum is van een aantal geregistreerde
signalen, namelijk het maximum (minimum) van aIle elektrode-afleidingen.
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s. Projectiet~hniek

Als we topografische afbeeldingen van hersenpotentialen maken, geven we de potentiaal
verdeling op het drie-dimensionale hoofd weer in een twee-dimensionaal plaa~e. Om van
het ene oppervlak naar het andere te komen maken we een aantal projecties.

~,
I \

o
.20

Figuur 11 Projecties om potentiaalverdeling van het hoord weer te geven in een plat
vlak.

De eerste projectie is nodig om van het werkelijke hoofdoppervlak dat mathematisch
moeilijk te beschrijven is, te komen tot een oppervlak dat zich eenvoudiger laat beschrij
ven. We stellen het hoofd voor a1s een bol met straal ~n. Door met deze bol verder te
gaan rekenen maken we een bepaalde fout. We denken dat de fout die we hierbij maken
waarschijnlijk niet eens zo erg is, aangezien we nog grovere benaderingen toepassen.
Denk hierbij voomamelijk aan het homogeen geleidend veronderstellen van het
hersenweefsel.

Op de bo1 "plaatsen" we de elektroden op de ma.-1er zoals we dat oak op het hoofd
zauden doen. In het geval van het 10-20 systeem zau dit zeker geen problemen mogen
geven aangezien dit systeem gebaseerd is op een bo1vormig hoofd. Bij het bepalen van de
e1ektrodeposities van het 10-20 systeem stuitten we echter op onverwachte moeilijkheden.
De aanwijzingen voor het aanbrengen van elektroden die in de handboeken gegeven
worden 1eken niet te voldoen. De discussie spitste zich toe op de coordinaten van de
elektroden F3, F4, P3, en P4• Zoeken in de literatuur 1everde twee tabellen (van [perrin,
1987a] en [fhickbroom, 1984]), die zowelonderling als van onze resultaten (zie bijlage 2)
verschilden. Kennelijk is het 10/20 systeem niet het standaardsysteem waar het door velen
voor wordt gehouden.

De volgende projectie die we moeten toepassen is die van de bol naar het platte vlak
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waarin we de gegevens presenteren.

Algemeen kunnen we stellen dat we bij het maken van topografische afbeeldingen van
hersenpotentialen altijd te maken hebben met drie oppervlakken. Op de eerste plaats het
werkelijke oppervlak waarop de elektroden worden aangebracht. Daamaast een
rekenoppervlak waarin de interpolatie van het veld berekend wordt, en tenslotte een
projectievlak waarin de gegevens gepresenteerd worden.
Bij een spherical spline interpolatie wordt de interpolatie uitgevoerd op de bol, zodat we
dit boloppervlak het rekenoppervIak kunnen noemen. De interpolatieresuItaten presenteren
we in het platte vlak, wat dus ons projectievIak is.
Wanneer men een Four Nearest Neighbours interpoIatie toepast voert men meestal de twee
projecties uit tot het twee-dimensionale vlak, om vervoIgens daar de interpoIatie en
presentatie uit te voeren. Het platte vlak is dan dus zowel rekenvlak als projectievlak.
Hierop komen we verderop nog terug.

Cz dl
azimuth nasion

inion

a. zij-aanzicht b. boven-aanzicht

Figuur U Dermitie van azimuth en latitude.

BolcoOrdinaten
QILde l~ULelk_punLgege~n dooL~ij~Jx>I~!~~naten, ~J.1~ dJ1 g~Yal i_l..elk_puQ~_Rrecies

.l?eJ>aalgdoor de tw~ ):l~k~r~~na~n_~i~uth_(6)~n.la,titl1~~U» reig~W' 1~, aangezien .
aile punten op de boI Hggen, en dus gelijke straal hebben.

De azimuth wordt dOQr ons gedefinieerd8 als de hoek die gemaakt wordt door de denk
beeldige Hjnen tussen het centrum van het hoofd en Cz, en tussen het centrUm van het
hoofd en het punt dat men beschouwt. Ret punt Cz, dat loodrecht bov~n het centrum van
het hoofd ligt, heeft dus een azimuth van nul graden, terwijt nasion en inion op een
azimuth van 90° liggen.

I Er worden verschillende definities aangehouden voor de hoekcoordinaten, met name voor de latitude (zie
ook bijlage 2).



47

y
/.
( ~.

"./ .

De latitude definieren we als de hoek in een bovenaanzicht gemaakt door de lijn van Cz
naar het heschouwde punt en de lijn Cz-nasion. Zo heeft bijvoorbeeld de elektrode C3 een
latitude van 90°, en T6 een latitude van 234°.
De co6rdinaten (x,y,z) van een punt op de (eenheids-)bol zijn nu gegeven door:

x = coscl»sin8
y =sin4>sin8 (5.l)
z = cose

.__wlWbijJLde_azirnuth,_en_<R de latitude voorstelt.
De maximale waarde voordeCaiiliesiscne cOOrdinaten op de bol is gelijk aan 1. Voor de
bolc06rdinaten geldt dat de latitude alle waarden tussen 0° en 360° mag aannemen, maar
dat de azimuth maximaal gelijk wordt aan 900

•

~
COOrdinaten in bet platte vlak
Ret 10/20 systeem (zie figuur 1) is gebaseerd op geliJ,'ke hoeleverdelingen. Dit betekent
bijvoorbeeld dat de elektrode T4 een azimuth heeft die tweemaal de azimuth van C4

bedraagt, anders gezegd T4 ligt twee keer zover van Cz als C4•· .

\ Wanneer we de projectie naar het twee-dimensionale vlak ui~oeren willen we dat zo doen
'\ dat voor het oog de geometrie van het 10-20 systeem behouden blijft. Passen we dit toe op
\ de twee zojuist genoemde elektroden dan moet de afstand Cz-T4 tweemaal de afstand Cz-C4

\blijven. Zouden we nu een l00drechte projectie maken (Figuur 13a) dan vervorme~ de
!afstanden gerekend vanaf Cz. Om de relatieve afstanden te bewaren maken we een radiale

,/ projectie (Figuur 13b). Bij deze radiale projectie zetten we de booglengte uit.' De'
"\. booglengte van een punt op de bol wordt gegeven door de azimuth van dat punt in

radialen. Hiermee worden de co6rdinaten in het pl~~.vlak:

x' ;. e~ (5.2)
y' = esin4»

Door de door ons gekozen definitie van de kwadranten, .~.i.gen de punten QP de linker-.
helft van het hoofd een positieve y'~!"~lnaat, eILCQrrespondeert een positieve x'
co6rdinaat met piinten aan oevoorzijde van het hoofd. Met de radiale projectie zetten we
debOOglengteuit'dl~ mclXimial-ri2' radi5;corresponderend met een maximale azimuth

\ van 90o. De maximale waarde voor de co6rdinaten x' en y' na een radiale projectie wordt
\ ~~ r/2, dit in tegenstelling tot een maximale waarde 1 (~n) na een loodrechte
\proJectie.

Pixelcoordinaten
De co6rdinaten waar we het tot nu toe over gehad hebben zijn de "echte" co6rdinaten die
de exacte plaats op het hoofd aangeven. Daamaast kunnen we in het projectievlak ook nog
pixelcOOrdinaten onderscheiden. Pixels zijn de punten waaruit we een afbeelding opbou
wen. De afmetingen van deze pixels zijn niet oneindig klein, zodat men zou kunnen
zeggen dat de waarde die weergegeven wordt op een pixel hoort bij een groepje oneindig
kleine punten dat op de plaats van het pixelligt. Veranderen de carthesische co6rdinaten
in het platte vlak continue, de co6rdinaten die het pixel aangeven zijn gebonden aan
discrete stappen.
De maximale pixelc06rdinaten worden gegeven door het maximale aantal pixels dat men
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Loodrechte projectie nasion
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Figuur 13 Loodrechte en radiale projectie.

tekent. Op hoeveel pixels moeten we de geinterpoleerde map nu bepa1en1

Enerzijds willen we het aantal pixels beperkt houden, omdat rekentijd en schijfruimte
gekoppeld zijn aan het aantal pixels waaruit de map is opgebouwd. Anderzijds willen we
ervoor zorgen dat een vloeiende map ontstaat waarin geen afzonderlijke pixels meer zijn te
herkennen.

Als we stellen dat we een vloeiende afbeelding willen maken waarin geen pixels zijn te
herkennen, dan zouden we het visueel onderscheidingsvermogen van de mens als richtlijn
kuonen nemen om het aantal pixels te bepalen.

Wanneer men in een figuur die is opgebouwd uit verticale lijnen, de lijnafstand steeds
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kleiner maakt, dan komt er een lijnafstand waarvoor de waarnemer de figuur niet meer in
lijnen en spaties lean verde1en. Oit punt staat bekend als de minimale scheidingshook (Eng:
minimum angle of ~paration) [Murch, 1973]. Deze minimale scheidingshoek is een maat
voor het onderscheidingsvermogen. We mooten daar bij bedenken dat het
onderscheidingsvermogen afhankelijk is van de te onderscheiden vormen, de intensiteit, de
omgevingsverlichting etc. [Riggs, 1966]. In de literatuur zijn verschillende gegevens te
vinden over het onderscheidingsvermogen: Haber [1980] stelt dat per graad van het
gezichtsveld zestig zwart/wit combinaties onderscheiden kunnen worden. Gaan we uit van
een kijkafstand van 30 cm, dan vinden we voor de zwarte, resp. witte, lijnen een lijndikte
van 0,04 mm! Het aantal pixels is uitgaande van deze pixelbreedte nog afhankelijk van de
grootte van de totale afbeelding. Stel dat we atbeeldingen maken van 7x7 cm, dan zou dit
betekenen dat we ongeveer 1750x1750 pixels mooten nemen. Oit aantal komt overeen met
het aantal dat Nielson [1991] geeft: 215 pixels op een 20 inch scherm op een afstand van
20 inch. Onnodig te zeggen dat een dergelijk aantal pixels geen reeel aantal is om
daadwerkelijk te gebruiken. Er zijn echter ook argumenten aan te geven om afbeeldingen
op te bouwen uit veel minder pixels.

Het heeft geen zin om pixels kleiner te maken dan de elektrodediameter, of kleiner dan de
nauwkeurigheid waarmee de elektroden kunnen worden aangebracht. De diameter van de
in dit geval gebruikte elektroden is 8 (acht) millimeter. Van de plaknauwkeurigheid wordt
aangenomen dat deze ongeveer 1 cm is [Kavanagh, 1978]. Als de afstand over het hoofd
van oor tot oor, of van inion naar nasion, ±30 em is, dan hebben we met 50 pixels
verdeeld over deze afstand al een pixelbreedte die kleiner is dan de elektrodediameter.

Het aantal pixels op een kwart hoofdomtrek wordt in TOPMAP aangegeven door de
globale variabele "steps". Het verband tussen carthesische en pixel-coordinaten (x,a en
Ypix) kunnen we schrijven als:

•
Xl = _2_x

steps 'pix

yl = _2_y
steps pix

Vervonning door projectie
Met een radiale projectie respecteren we de afstanden vanaf Cz tot de punten in het vlak,
d.w.z. de relatieve afstanden tot Cz vervormen Diet. Oit houdt echter tevens in, dat we in
de resulterende projectie geen (relatieve) afstanden tussen willekeurige punten mogen
bepalen. Komen we nu terug op wat we hierboven zeiden over rekenvlakken en projectie
vlakken.
Bij een Four Nearest Neighbours interpolatie neemt men als rekenvlak meestal het platte
vlak. Oit houdt in dat men in dit platte vlak afstanden gaat bepalen vanaf het punt dat men
beschouwt tot alle gebruikte elektroden. Ooor de vervorming van de radiale projectie tan
dit leiden tot afwijkingen in de coeffieienten die men voor de 4NN methode bepaalt. Om
deze fout te elimineren hebben wij nu besloten om afstandentot elektroden op de bol uit



50

te rekenen. Deze afstanden mogen we in boogradiaIen uitdrukken, omdat de afstand tot
een bepaalde elektrode toch gerelateerd wordt aan de totale afstand tot aIle elektroden. Op
deze manier hebben we in feite het boloppervlak ook tot rekenvlak gemaakt voor de Four
Nearest Neighbours methode. Het uitrekenen van afstanden op de bol levert iets betere
resultaten op ten opzichte van het uitrekenen in het platte vlak. In Figuur 14 wordt dit
genIustreerd; in deze figuur is de gemiddelde fout voor beide situaties uitgezet aIs functie
van de excentriciteit. In hoofdstuk 7 zullen we ingaan op de manier waarop deze resulta
ten zijn verkregen.

;.:,_=..:-fou=-' ---,
0.211

0.2 ."._",-,.",.-"--,, .. _..'. ~.. -_.

0.111

0.011

oL-_-----'-__---L__---l-__...L.-__"'---_----'

o ~ ~ ~ ~ ~ ~

Excentrlcltelt

- 2d-dlatanc.

(5.4)

Figuur 14 Verschil in gemiddelde fout wanneer men voor 4NN-interpolatie als
rekeovlak bet boloppervlak respectievelijk bet platte vlak oeemt.

Inverse projectie van platte vlak our bol
ZOwel voor de Four Nearest Neighbours aIs voor de spherical spline interpolatie moeten
we de inverse projectie van plat vlak naar bol uitvoeren omdat het boloppervlak als
rekenvlak wordt gebruikt. Wanneer we de cOOrdinaten.(x',y') in het plattevlak kennell,
~ wordelule..J1rie--dime.nsiQnale_~~j~heJ:oot4tna~Q9P 9~~t.&~ge.Yen dOQr";

.% = la'
y = ky"
z = Jr-1_-x""='1-_y-=1

WQQTbij: k = sinO, e=Jr'l+fl
6
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6. Testen van TOPMAP: methode en resultaten

Teneinde iets te kunnen zeggen over de nauwkeurigheid waarmee TOPMAP de interpola
tie van de gemeten EEG's uitvoert, is het noodzakelijk om de resulterende potentiaalver
deling te toetsen aan de werkelijke potentiaalverdeling op het hoofd.
Hiervoor moet men dan weI weten hoe die werkelijke potentiaalverdeling eruit ziet. Wij
hebben de TOPMAP resultaten vergeleken met een bekend dipoolveld. In dit hoofdstuk
zollen we de daarbij gebruikte methode, en de resultaten van de tests bespreken. Alvorens
hiertoe over te gaan zullen we nu de vragen fonnuleren waarop we door middel van de
testen een antwoord willen krijgen.

6.1 Vraagstelling bij testeD

Wanneer we het antwoord hebben op de vragen die we in deze paragraaf stellen, dan
kunnen we conclusies trekken omtrent de nauwkeurigheid van TOPMAP.

De belangrijkste vraag die we stellen heeft betrekking op het vergelijken van de nauwkeu
righeid van de geimplementeerde interpolatiemethoden. Hoe verhouden zich de Four
Nearest Neighbours en de spherical spline interpolatie'1
Deze vraag beantwoorden we door een aantal afgeleide vragen te beantwoorden.
- Hoe veranderen de resultaten van de Four Nearest Neighbours methode als we het aantal
mee te nemen buren varieren?
- Wat is voorbeide interpolatiemethoden het verband tussen de nauwkeurigheid van de
interpolatie en de excentriciteit van de bron?
- Wat is voor beide interpolatiemethoden de invloed van het vei'kleinen van het aantal
gebruikte elektroden? _
- Mogen we de gemeten waarden extrapoleren? Bestaat hiervoor een verschil tussen beide
interpolatietechnieken?
- Hoe groot is het verschil tussen de gemeten en berekende waarden op de elektrodeposi
ties wanneer de interpolatie wordt uitgevoerd met behulp van een spherical spline?

Een laatste vraag betreft de tijd die het kost om met de toegepaste interpolatietechnieken
de interpolatie uit te voeren.
- Hoe verhouden zich de snelheden van de beide toegepaste interpolatietechnieken'1

Perrin vergeleek de resultaten behaald met verschillende graden voor de Four Nearest
Neighbours methode. Zijn conc1usie was dat een 4NN-methode gekoppeld aan graad -2 de
kleinste fout oplevert. Hij heett echter niet bekeken wat de invloed is van het meenemen
van meer of minder buren. In het bijzonder zijn wij geinteresseerd in de resultaten
wanneer we alle elektroden meenemen als buren. Dat biedt namelijk de mogelijkheid om
de discontinuiteitslijnen te voorkomen. Het meenemen van alle buren levert een te vlak
plaatje op, zo wordt in de !iteratuur gewaarschuwd. Wanneer we plaatjes met het oog
vergelijken, dan lijkt dit niet het geval. Door de hier uit te voeren tests willen we hierover
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uitsluitsel krijgen.
Hoe veranderen de resultaten van de K-nearest neighbours als we het aantal buren
varieren? Wat zijn de gevolgen wanneer we de discontinuiteitslijnen wegwerken door van
de K-nearest neighbours methode een globale methode te maken?

Aan de hand van de resultaten van Perrin [1987a,1989] merkten we al op dat we twijfelen
aan de veel groter veronderstelde nauwkeurigheid van de spline-interpolatie in vergelijking
met de K-nearest neighbours, voor bronnen die op geringe diepte in het hoofd liggen. We
willen daarom de door TOPMAP gemaakte fouten beschouwen als functie van de excentri
~.

In de experimenten die de aanleiding vormden om het programma TOPMAP te schrijven,
maakt men gebruik van ongeveer 25 elektroden. Andere experimenten binnen de vakgroep
gebruiken veel minder elektroden. Hoe verandert de fout die we maken met zowel K
nearest neighbours als spline als we het aantal elektroden verkleinen?

De manier waarop een signaal bemonsterd wordt is heel belangrijk. Dat is het geval voor
het in de tijd bemonsteren van een signaal, maar evengoed voor het in de ruimte
bemonsteren. De elektroden moeten zo worden aangebracht dat sprake is van een goede
bemonstering van het gebied waarvoor men speciale aandacht heeft. In een gebied dat niet
bedekt wordt door de elektroden, za1 de gemaakte interpolatie minder nauwkeurig zijn.
We stellen ons de vraag in hoeverre we meetwaarden mogen extmw1eren. In de situatie
zoals wij gaan testen zullen we het hele hoofd-oppervlak bemonsteren met de posities uit
het 10120-systeem; hoe groot wordt de fout in het geval dat we ook waarden berekenen
buiten de ring ~aarop Fpll F, etc. liggen.

In hoofdstuk 3 merkten we al op dat bij de~ interpolatie de waaroe QP de e1ektrode
posities in principe afwijkt van de gemeten waarde. Aan de hand van de gemeten waarden
wordt een stelsel vergelijkingen opgesteld dat wordt opgelost met behulp van routines uit
de NAG-library9. Omdat de oplossing van een dergelijk stelsel slechts met eindige
precisie kan gebeuren, vragen we ons af wat dit voor invloed heeft op de berekende
waarde op de elektrodeposities.

We willen iets kuooen zeggen over de snelheid waarmee de beide interpolatiemethoden
worden uitgevoerd. Van de (spherical) spline methode \'Iordt gezegd dat deze veel meer
rekentijd kost dan de lineaire K-nearest neighbours.

6.2 Methode van testen

Om iets van het door TOPMAP bepaalde potentiaalveld te kuooen zeggen, mooten we
weten hoe het potentiaalveld er in werkelijkheid uitziet. Aangezien we van gemeten data

9 De NAG-library (NAG: National Algorithms Group) is een bibliotheek met een groat aantal standaard
routines die in verschillende vakgebieden gebruikt kunnen worden.
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niet weten hoe het veld eruit ziet, anders zouden we het niet met TOPMAP hoeven te
bepalen, zuBen we gebruik moeten maken van een kunstmatig veld.
Zoals we in Hoofdstuk 2 al zeiden stellen we de bronnen in het hoofd als dipolen voor.
De activiteit die we op de hoofdhuid meten kunnen we voorstellen als het resulterende
veld van een (groot) aantal dipolen in het hoofd. Het veld is ontstaat door superpositie van
de velden die het gevolg zijn van een enkele dipool.
Als referentieveld om TOPMAP te kunnen testen gaan we het veld van een enkele dipool
gebruiken. We "plaatsen" hiertoo een dipool in het hoofd en berekenen de potentiaal op de
hoofdhuid die door het elektrische veld van de dipool wordt opgewekt. Hiervoor maken
we gebruik van een formule die reeds als FORTRAN functie beschikbaar waslO• Het veld
dat we op deze manier bepalen noomen we het voorwaartse veld. Vervolgens plaatsen we
in het potentiaalveld elektroden. De potentiaal die op de elektrodeposities geldt, gebruiken
we als invoer voor TOPMAP. We kunnen hierna het verschil bepalen tussen het voor
waartse en het door TOPMAP berekende veld. Dit verschil geeft ons de fout die gemaakt
werd bij de interpolatie van het veld.

Elektrodeposities
De elektroden die we gebruiken mooten zo geplaatst worden dat ze het te bekijken gebied
goed bedekken. In dit geval willen we de potentiaalverdeling op de hoofdhuid hoven de
hersenen weten.
Wanneer we elektroden gebruiken waarvan iedereen weet waar ze liggen, dan wordt het
vergelijken van ooze resultaten met die van anderen eenvoudiger.

Als elektrodeposities hebben we gekozen voor de posities van het 1O/2o-systeem. Het
volledige 1O/2o-systeem omvat 19 elektroden (piguur 15). Omdat we ook de resultaten
willen weten wanneer we minder elektroden gebruiken, verwijderen we in dat geval een
aantal elektroden. We hebben ervoor gekozen am acht elektroden te verwijderen, zodat we
11 elektroden overhouden. We halen acht elektroden weg en Diet negen, omdat we op
deze mamer nog een symmetrische elektrode-verdeling over houden. Het 10/2o-systeem
kent ook een symmetrische elektrode-verdeling. Door alleen het aantal elektroden te
veranderen en de symmetrie te behouden blijft het mogelijk om de resultaten met 11
elektroden te vergelijken met de resultaten van het complete 1O/2o-systeem. De elektroden
die verwijderd worden zijn ook aangegeven in Figuur 15.

Plaatsing dipool
Door de dipool in het hoofd te verplaatsen kunnen we de excentriciteit van de bron
varieren. Naast de positie van de dipool kuonen we ook nog de orientatie veranderen.
Wij hebben besloten om de dipool te laten lopen over de y-as richting~over de z-as 1'/
richting e,;, en over de Iijn met richtingscoefficient (1,1,1).
Het hoofd wordt voorgesteld als een homogene bol met straal een. We zagen at (paragraaf
2.1) dat de bronnen waaraan we in werkeIijkheid meten dan een maximale excentriciteit

10 N.B. De functie implementeert een formule gegeven door [Henderson, 1975). In het betreffende artikel is
echter een fout geslopen: er ontbreken een aantal accolades. De correctc formule wordt gegeven door [W'lllOn,
1950).
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Figuur 15 Gebruikte elektrodeposities voor bet testen van TOPMAP met 19, resp. 11
elektroden.

0,6 hebben. De dipoolpositie over een as veranderen we in stapjes van 0,1, zodat we per
as zeven dipoolposities kennen.
Bij elke positie van de dipool laten we vervolgens drie orientaties toe. Achtereenvolgens
wijst de dipool in de x-richting (naar nasion), in de y-richting (naar AI), en in de z-
richting (naar CJ. .
In totaalleveren de drie assen waarover we lopen dus 3x7x3=63 verschillende bronnen
op.

Het plaatsen van de dipool op andere assen dan de genoemde levert geen nieuwe
informatie op, aangezien door rotatie van de bol deze situaties kuMen worden terugge
bracht tot een van boven beschreven situaties. Dit is het gevolg van het (punt-) symme
trisch zijn van het 10/2o-systeem.
Men zou bezwaar kunnen maken tegen de "nette" manier waarop we de dipoolbronnen
plaatsen. Omdat de bronnen allemaal netjes op een as Jiggen, en de orientatie ook al in
een voor de hand liggende richting wordt gelegd, zou men kunnen stellen dat de te
behalen resultaten hierdoor positief worden beinvloed.
We hebben naast de hierboven beschreven positionering ook een reeks testrnaps gemaakt
waarbij rowel de lokatie als de orientatie van de dipool willekeurig was. De resultaten die
we hiermee behaalden waren vergelijkbaar met de resultaten die met de hierboven
beschreven plaatsing werden behaald. In een volgende pa.ragraaf zullen we dit laten zien
(Figuur 20).
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6.3 Foutbepaling

Om de vragen die we in paragraaf 6.1 stelden te kunnen beantwoorden bepalen we de
volgende fouten:
- de maximale fout,
- de gemiddelde fout. en
- de hoekfout.

De maximale fout geeft aan hoe groot de grootste afwijking is voor de geinterpoleerde
potentiaalverdeling. De maximale fout wordt gegeven door het maximale verschil tussen
de berekende en de geinterpoleerde waarde op een punt. De maximale fout lean zeer groot
worden door "uitschieters" in de interpolatie. Onder uitschieters verstaan we punten
waarvoor de afwijking tussen voorwaarts en geinterpoleerd veld aanzienlijk groter is dan
voor de omliggende punten. Dit 500rt uitschieters kan men verwachten van globale
interpoIatietechnieken als de spline methode.

De maximale fout zegt slechts iets over de afwijking op ~n enkel pixel. Voor het grootste
deel van de pixels zal de werkelijk gemaakte fout veel kleiner zijn. In het gunstigste geval
is er slechts ~n punt waarvoor de afwijking de (orde-)grootte van de maximale fout
aanneemt. De gemiddelde fout is een indicatie voor de afwijking die gemiddeld gemaakt
wordt. Uitscbieters zullen in de gemiddelde fout niet, of nauwelijks tot uitdrukking
komen.
Als gemiddelde fout bepalen we de RMS-waarde van de fout. De RMS-waarde van de
fout die gemaakt wordt bij de schatting van een variabele Xj wordt gegeven door het ver
band:

RMS =%, n

Nu hangen rowel de gemiddelde fout als de maximale fout sterk af van de sterIde van het
dipoolveld. Voor een veld dat sterker is zal de fout groter worden. Het veld dat we meten
wordt grater naarmate de excentriciteit toeneemt, d.w.z. naarmate de bran minder diep
komt te liggen. De sterkte van het veld komt tot uitdrukking in de RMS-forward, de
RMS-waarde van het voorwaartse veld. Als de bron dichter onder de hoofdhuid komt te
liggen, dan wordt het veld sterker en dus de RMS-forward groter omdat de afstand van
bron tot hoofdhuid kleiner wordt.
We re1ateren de RMS-fout en de MAX-fout die we bepa1en aan de RMS-forward, zodat
we de berekende fouten van velden waarvoor de brondiepte verschilt mooen vergelijken.
Relateren aan het voorwaartse veld wil zeggen dat we de MAX- en RMS-fouten die we
bepalen delen door de RMS-forward.
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RMS-fout = ~__n__

~ ~ft~2

MAX-fout = MAX(z, - Ii)

~~~2

Naast de maximale en de RMS-fout bepalen we nog een derde fout: de hoekfout (degree
error). De hoekfout geeft een maat voor de afwijking waannee TOPMAP extrema loka
liseert. Een dipoolveld kent altijd een maximum. Zowel van het voorwaartse veld als van
het door TOPMAP berekende veld kunnen we het maximum opzoeken. De hoekfout wordt
bepaald aan de hand van de bijbehorende cOOrdinaten van de twee maxima.

Voor alle drie hier genoemde fouten, de maximale fout, de RMS-fout, en de hoekfout,
geldt dat we deze bepalen voor elk testveld. In totaal berekenen we 63 testvelden: 3x3
verschillende dipolen per excentriciteit (7 excentriciteiten). Bij de resultaten zoals we die
in de volgende paragraaf presenteren stellen de genoemde fouten de gemiddelde waarden
voor van de 9 fouten behorend bij een bepaalde excentriciteit.

6.4 Resultaten en discussie

6.4.1 K-nearest neighbours

We hebben de RMS-fout, de maximale fout en de hoekfout bepaald als functie van de
excentriciteit. Dit is gebeurd voor een verschillend aantal buren.
In eerste instantie bepaalden we de genoemde fouten voor een K-nearest neighbours met
drie tot negentien (lO/2G-systeem) buren. De behaalde resultaten waren in een opzicht
verrassend: de 3-Nearest Neighbours was nauwkeuriger dan de 4NN. Ter controle van de
methode waarmee we de foulen bepaalden hebben we de testserie herhaald waarbij ook
INN en 2NN werden bepaald. Deze beide methoden moeten een grotere fout opleveren,
wat ze ook bleken te doen.

Invloed van het aantal buren
De resultaten voor de RMS- en de maximale fout zijn grafisch uitgezet in Figuur 16. In
deze figuur zijn niet aIle bepaalde series met tussenliggende waarden voor k uitgezet,
omdat dit de overzichtelijkheid van de figuur niet ten goede zou komen. De weggelaten
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Figuur 16 RMS- en MAX-fout bij K-nearest neighboun als fuoctie van de
excentriciteit en voor verschillende k. Extrapolatie werd toegepast. AUe elektroden op
10/Z6-posities werden meegenomen.

series volgen de trend die in alle andere series zit, zodat ze ook geen extra infonnatie
bieden. De meetwaarden in Figuur 16 hebben betrekking op het geval waarin aIle pixels
bepaald worden, dus waar extrapolatie plaatsvindt. De waarden langs de y-assen geven de
verhouding tussen de bepaalde fout en de sterkte van het voorwaartse veld; de uitgezette
waarden zijn dimensieloos.

Aan de hand van Figuur 16 merken we het volgende Ope
De variant van de K-nearest neighbours methode die het nauwkeurigst het werkelijke
dipoolveld benadert, is de variant waarbij de waarde van drie naaste buren (3NN)
bepalend is voor de geinterpoleerde waarde op een bepaald pixel. Dit ondanks het feit dat
de 4NN-variant algemeen geaccepteerd is en alom wordt toegepast. Enkel de groep van
Duffy [1981,1989b] past een 3NN-variant toe. We hebben geen verklaring voor het feit
dat de 4NN wordt toegepast, terwijl nu dus zou blijken dat de 3NN een betere benadering
geeft. Mogelijk is de 4NN methode coit gevoelsmatig gekozen, en heeft men naar
analogie van de methode Hjorth gehandeld: wanneer je iets van de linkerkant van een
bepaald punt meeneemt, dan wi! je evenveel meenemen van de rechterkant.

Omtrent het meenemen van meer buren, in het bijzonder het meenemen van alle elektro
den, mooten we concluderen dat naarmate men meer elektroden meeneemt de gemaakte
fout groter wordt. Ret resulterende plaatje wordt, zoals men in de literatuur al waar
schuwde, vlakker. Deze resultaten waren voor een interpolatiegraad -2, omdat die uit
literatuurresultaten als meest nauwkeurig naar voren kwam. Het zou kunnen zijn dat een
K-nearest neighbours met alle elektroden meegenomen weI betere resultaten oplevert als
men de graad verhoogt. Wij hebben niet onderzocht of dit inderdaad zo is. We verwach
ten niet dat ren dergelijk onderzoek zoveel voordeel op zou kunnen leveren dat het loont
om er veel tijd in te investeren.

Invloed excentriciteit van de bron
AIle K-NN varianten vertonen dezelfde duidelijke trend; de afwijkingen worden groter
naarmate de bronnen minder diep komen te liggen. We verklaarden dit verschijnsel al
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eerder. Ondiepe bronnen zijn slechts te zien in~ of twee elektrodeafleidingen. De
pieken die tengevolge van een dergelijke bron ontstaan zijn scherper en dus moeilijker te
reconstrueren. De ordegrootte van het verschil in nauwkeurigheid tussen diepe en ondiepe
bronnen is voor onze resultaten overigens gelijk aan die welke Perrin bepaalde.

Invloed van bet aantal gebroikte elektroden
De invloed van een kleiner aantal elektroden is te zien in Figuur 17. In deze figuur zijn
resultaten vergeleken die behaald zijn met 19 en 11 elektroden. Zoals verwacht zijn de
fouten behaald met slechts 11 elektroden groter dan de afwijkingen bij gebruik van 19
elektroden. Gebruikt men nog meer elektroden dan zal ook de fout nog kleiner worden.
Het verschil zoals we dat zien in Figuur 17 tussen 11 en 19 elektroden is volgens ons
echter niet zo groot, dat we de stelling uit de literatuur moeten onderschrijven, die zegt
dat de resultaten behaald met ongeveer 10 elektroden onvoldoende zijn.
We bedenken ons daarbij dat we hier de volledige schOOel hebben bestreken met slechts
elf elektroden. Van de interpolatie die je dan bereikt kun je niet anders verwachten dan
dat het slechts een eerste benadering is. Ais men geinteresseerd is in een nauwkeuriger
interpolatie, dan zal men baven de gebiOOen waarvoor men belangstelling heeft meer
elektroden mooten plaatsen. De bemonstering van het hoofdoppervlak met elektroden is
altijd al een belangrijke factor geweest, en het toopassen van een interpolatie verandert
daar niets aan.
In die gebiOOen waar het hoofdoppervlak goed bemonsterd is met elektroden, is de
nauwkeurigheid van de interpolatie, ook van de K-nea.rest neighbours, voldoende.
Gebruikt men minder elektroden omdat men kennelijk slechts de grote lijnen wi! zien, dan
zijn de resultaten van de Oineaire) interpolatiemethode overeenkomstig. Er bestaat
natuurlijk weI het risico dat gebruikers zich dit niet realiseren, en de geinterpoleerde map
als waarheid opvatten, daarbij voorbijgaand aan het feit dat hun elektrodeplaatsing al
onvoldoonde was.
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YJgUur 17 Invloed van extrapoleren en bet aantal gebroikte elektroden op RMS- en
MAX-Cout bij 3NN interpolatie.
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Extrapolatie
Voor pixels die niet omringd worden door elektroden verwachten we een grotere fout.
Hoeveel kleiner wordt de gemiddelde fout als we niet aIle pixels meenemen, maar aIleen
die pixels die binnen de buitenste ring van het 1O/2o-systeem liggen. We hebben aIle
fouten die we registreren ook bepaald voor deze situatie, rowel voor de situatie waarin we
19 elektroden gebruiken als voor de situatie met 11 elektroden. We hebben de RMS-, en
MAX-fout voor deze situaties uigezet in Figuur 17. In deze figuur hebben we aIleen de
resultaten voor 3NN gepresenteerd. AIle andere varianten geven eenzelfde beeld te zien.
We hebben gebruik gemaakt van een logarithmische schaal vanwege de grote toename in
de MAX-fout aIs functie van de excentriciteit. Bovendien zal hiema nog blijken dat de
RMS-fout bij de spherical spline interpolatie ook over een groot bereik verandert.
Wanneer we niet extrapoleren worden de fouten iets kleiner, maar het verschil is niet erg
groot. Bij een lineaire interpolatie-methode als de K-nearest neighbours is dit ook niet te
verwachten. Het verschil tussen wei of niet extrapoleren is voor een deel kleiner dan men
wellicht zou verwachten door het feit dat binnen de ring pixels liggen waarvoor de
ordegrootte van de fout vergelijkbaar is met die van pixels die buiten de ring liggen. Er
zijn, als we kijken naar de plaatsen waar de grootste fouten optreden, inkepingen te zien
tussen de elektroden van de buitenste ring (Figuur 18). In feite wil dit zeggen dat de elek
troden van het 1O/20-systeem die op de buitenste ring liggen te ver uit elkaar liggen.

• • • •
• • • •

interpoleren

• • • •

Figuur 18 Links: gebied waarin we extrapoleren.
Rechts: gebied waar de fout het grootst is bij K-nearest neighbours
interpolatie.

Hoekfout
Er is een fout die we nog niet bespraken: de hoekfout (Figuur 19).
De lokalisatiefout die gemaakt werd bleek niet te veranderen aIs functie van het aantal
buren dat de interpolatiemethode gebruikte. Bij de bespreking van de K-nearest neighbours
zagen we dat extrema altijd op elektrodeposities liggen. Nu zal het maximum van het
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Figuur 19 Hoekfout: lokalisatieCout die gemaakt wordt door de K-nearest neighbours.

voorwaarste veld slechts sporadisch precies op een elektrodepositie optreden. Bet
maximum zal in de map echter te zien zijn op de dichtst bijliggende elektrode. De
hoekfout wordt gegev~rt-. <!~~~~ h~~. !!Js~!l_ ~~ pl.aats_~~_~et...E.1~!1ml!!..l!~t

',..Y-OQ.l'Waartse yeldJigt, en. d~ naaste ~l~ktrode. Gemiddeld over een aantal velden wordt de
hoekfout dan gelijk aan de helft van de gemiddelde hoek tussen twee elektroden. Dit zien
we in Figuur 19 gegeuren; de hoekfout VOO! een interpolatie met het 10/2o-systeem ligt
iets boven de 10 graden. Wann,eer we acht elektroden verwijderen worden de elektrodeaf
standen groter, en dus ook de hoekfout groter.
Wei of Diet extrapoleren heeft weinig invloed op de hoekfout.
De gemiddelde hoekfout die optreedt is een maat voor de afstanden van de gebruikte
elektroden.

Invloed dipoolplaatsing
De resultaten die we hierboven presenteerden behaalden we met dipolen die op plaatsen
lagen die Diet willekeurig waren. De gebruikte orientaties van de dipolen waren de drie
eenheidsvectoren die de 3-dimensionale ruimte opspannen.
We hebben deze resultaten vergeleken met de resultaten die we verkrijgen als we zowel
dipoollokatie als dipoolorientatie willekeurig kiezen (Figuur 20).
In Figuur 20 is te zien dat de resultaten die we met willekeurige dipolen halen, dezelfde
trend en ordegrootte in de RMS-fout te zien geven.
Dat de beide grafieken Diet samenvallen en dat de grafiek voor willekeurige dipolen
scherpe hoeken vertoont is een rechtstreeks gevolg van het willekeurig zijn van de di
poolorientatie. We bekijken steeds het gemiddelde voor een aanta! dipoolvelden. De
waarde voor een bepaalde excentriciteit wordt bepaald uit de waarden van negen (3
posities en 3 orientaties) verschillende dipolen. Wanneer we de afzonderlijke fouten
beschouwen die bij deze dipolen horen, dan zien we dat het voor de ordegrootte van de
fout Diet uitmaakt of de dipool in de X-, dan weI in de y-richting wijst. Voor dipolen die
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Figuur 20 Invloed van willekeurige dipolen op de RMS-fout voor 3NN.

in de z-richting wijzen wordt de fout echter bijna een factor twee grater. Punten op de
willekeurige dipoollijn in Figuur 20 waarvoor de waarde kleiner is dan op de Iijn voor
dipolen met x-,y-,z-orientatie zullen overeenkomen met dipolen wiens orientatie meer in
de x- en/of y-richting dan in de z-richting wijst. Punten die baven de oorspronkelijke Iijn
uitkomen, zullen gebaseerd zijn op dipolen die meer een z-orientatie hebben.
Door de orientatie willekeurig te nemen spanneu de gebruikte dipool orientaties de ruimte
niet meer op. Dit kan men weer weI bereiken door het aantal dipolen dat men gebruikt
veel groter te nemen. Als men een zeer groot aantal dipoolorientaties neemt, dan zal men
weer in de buurt komen van de "nette" lijnen die we eerder in deze paragraaf bespraken.

In dit geval houden we geen rekening met het feit dat de afstanden van de dipoolbron tot
de verschillende elektroden niet gelijk zijn. Een dipool die over een bepaalde as richting
schedel verplaatst wordt, krijgt een kleinere afstand tot de elektroden die in het gebied
liggen waar de as "uit" het hoofd komt, maar gaat juist verder weg van de elektroden aan
de andere zijde van het hoofd. Voor die punten waarvoor de dipool dichterbij kornt zal de
fout grater worden. Voor punten waarvan de dipool zich verwijdert worden de fouten juist
kleiner. Wij hebben ervoor gekozen om toch voor alIe punten op het hoofdoppervlak de
fout te gaan bepalen, omdat dit in de praktijk gebeurt. Men kijkt vaak niet alleen naar het
gebied waar de bronnen liggen, maar naar een groter gebied.

6.4.2 Spherical spline

De spherical spline interpolatie hebben we getest met een interpolatiegraad 3. Deze
waarde werd in de literatuur omschreven als de variant die het nauwkeurigst is.
In totaal hebben we de RMS-fout, MAX-fout, en hoekfout bepaa1d voor vier varianten.
We hebben rowel 19 als 11 elektroden gebruikt voor de interpolatie, en in beide gevallen
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~n keer weI en ~n keer geen extrapolatie toegepast. De behaalde RMS- en MAX-fout
zijn uitgezet in Figuur 21. De hoekfout is weergegeven in Figuur 22.
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Figuur 21 RMS-, en MAX-fout bij interpolatie met spherical spline.

Invloed excentriciteit van de bron
Oak de spherical spline interpolatie wordt minder nauwkeurig naarrnate de bronnen
minder diep liggen. Het verschil in fout tussen velden waar de bron in het centrum van
het hoafd ligt (excentriciteit 0,0) en bronnen in de buitenste laag van de cortex (excentri
citeit 0,6) is bier echter een factor honderd.
De ordegrootte van de gevonden fouten komt goed overeen met de in de literatuur
gepresenteerde waarden. Oak de hellingshook van de lijnen in Figuur 21 stemt overeen
met de door Perrin gegeven waarden (Figuur 9).

Extrapolatie
Het weI of niet toepassen van extrapolatie voor de pixels buiten de lOnG-ring verkleint de
gevonden fouten met een factor 2/3 wanneer we aIle elektroden meenemen. De invloed is
kleiner voor de serie waarin slechts elf elektroden werden gebruikt. Het verschil in
gemaakte fouten tossen weI of niet extrapoleren is bij de spherical spline iets groter dan
bij de 3NN-methode. Dit komt omdat de map bij interpolatie met spherical spline geen
inkepingen tossen de buitenste elektroden kent waarvoor de ordegrootte van de fout gelijk
is aan die voor pixels buiten de ring van elektroden.

Hoekfout
We zijn voor de spherical spline in het bijzonder geinteresseerd in de hoekfout die
gemaakt wordt. Doordat extrema Diet meer aan elektrodeposities gekoppeld zijn, zou de
lokalisatiefout veel kleiner mooten zijn. In Figuur 22 valt te zien dat de maximale
hoekfout beperkt blijft tot tien graden, en dat deze hookfout min of meer onafhankelijk is
van het aantal gebruikte elektroden.

Afwijking op de elektrodeposities
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FIgUur 22 Hoekfout die gemaakt wordt door een spherical spline interpolatie.

De afwijking die optreedt op de elektrodeposities wanneer we interpoleren met spherical
spline blijkt verwaarloosbaar klein. ~!atieve fout wordt gegeven door ~~~y-er~~
~~!.1~Q.Orw~ en berekende fout, gedeel<fdoor -de voorW~ waarde. Deze
relatieve fout is kleiDei dan l.Ht'. - .'" - .
Conc1usie: bij een spherical spline interpolatie worden de gemeten waarden weergegeven
op de elektrodeposities in de map. Hiermee vervalt het nadeel dat we in tabel 2 noemden.

6.4.3 Maps van gemeten data

Naast het testen met dipoolvelden, waarvan we zeker weten hoe het veld emit ziet, hebben
we de resultaten van TOPMAP ook bekeken als we gemeten data gaan verwerken. Op dit
moment zijn data beschikbaar van twee experimenten waarbij het EEG wordt gemeten met
behulp van 23, respectievelijk 26 elektroden.

De topografische afbeeldingen (voorbeeld Figuur 23) van deze data leverde bij interpolatie
door K-nearest neighbours plaatjes op, die alIe kenmerken bevatten die men op grand van
tijdserie analyses al had gevonden. De conclusies die men over deze data had getrokken
werden door de TOPMAP plaatjes volledig onderschreven.

Wanneer we echter met een spherical spline interpoleren, dan vinden we geen plaatjes die
vergelijkbaar zijn met de resultaten van de K-nearest neighbours. Op sommige tijdstippen
zijn heel diffuus toppen te zien, maar het is ons niet gelukt om afbeeldingen te maken die
een verwacht beeld opleveren. De afbeeldingen lijken in het geheel niet op de met de K
nearest neighbours gevonden plaatjes.
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Figuur 23 Patroon van de hersenpotentialen bij Readiness Potential (RP); reactIe met
rechtervoet. Interpolatie van meetwaarden met behulp van TOPMAP (3NN araad=
2).



65

6.4.4 Vergelijking van de snelheden

In de literatuur wordt een veellangere rekentijd, ten opzichte van K-nearest neighbours,
voorspelddie nodig rou zijn om een spherical spline interpolatie uit te voeren. In deze
paragraaf willen we zien hoeveellanger deze rekentijd in TOPMAP is. We vergelijken
drie methoden: de K-nearest neighbours methode waarbij een weightsfl1e wordt aange
maakt en bewaard, de K-nearest neighbours methode waarbij de gewichten voor elke map
opnieuw worden uitgerekend, en de spherical spline interpolatie. Voor alIe drie
demethoden zullen we de tijden vergelijken nodig om ~n respectievelijk tien maps te
maken.

relienllld (CPU-eeooncleN
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FIgUur 24 Snelheidsverschillen in de uitvoering van de gebl1likte inter
polatiemethoden.

De rekentijden die bepaald zijn en uitgezet in Figuur 24 zijn gebaseerd op de verbruikte
CPU-tijd door TOPMAP. Deze tijden zijn dus niet afhankelijk van de werkdruk die op het
systeem gold op het moment van uitvooring. De CPU-tijd geeft de tijd aan die echt nodig
was om toegang te krijgen tot het CPU en de benodigde schijven, wachttijden orndat het
systeern bezet is tomen hierin niet tot uitdrukking. De benodigde rekentijd is uiteraard
bepaald aan de hand van een TOPMAP-versie waarln alIe opdrachten die speciaal gebnrikt
werden om te testen zijn verwijderd. Het tijdsintensieve berekenen van voorwaartse velden
is bijvoorbeeld niet meegenomen in de snelheidsbepaling.

Uit Figuur 24 concluderen we dat de K-nearest neighbours methode inderdaad veruit de
snelste interpolatie methode is, als we de benodigde gewichten bewaren, zelfs als we deze
eerst nog eenmaal mooten uitrekenen. Daarbij mooten we bedenken dat na aanmaak van
de weightsfl1e deze steeds opnieuw gebruikt kan worden.
Voor de (spherical) spline interpolatie werd een veellangere rekentijd voorspeld. De
benodigde rekentijd is inderdaad langer dan voor de K-nearest neighbours, maar niet
roveel dat dit een reden mag zijn om de interpolatie niet te gebruiken. Het is weI zo dat
het programma TOPMAP op een VAX-machine draait. Zouden we een soortgelijk
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programma op een personal computer moeten implementeren, dan lean de rekentijd van de
spherical spline weI een bezwaar vormen. Het verschil in rekentijd tussen spherical spline
en K-nearest neighbours zal op een PC nog groter zijn.

6.5 Vergelijking k-nearest neighbours versus spherical spline

De variant van de K-nearest neighbours die de nauwkeurigste benadering geeft voor een
interpolatiegraad twee, is de variant die gebruik maakt van drie buurelektroden. De
vergelijking ten opzichte van de spherical spline interpolatie maken we aan de hand van de
3NN-variant.

De gemaakte fouten worden groter naarmate de excentriciteit van de bronnen groter
wordt. Dit geldt lOwel voor een K-nearest neighbours methode als voor een spherical
spline interpolatie. De fouten die gemaakt worden met een spherical spline zijn voor diepe
bronnen veel kleiner dan bij de K-nearest neighbours (Figuur 25). Voor grotere bronex
centriciteit (0,5 tot 0,6) worden de resultaten van beide interpolatiemethoden vergelijk
baar. De spherical spline interpolatie geeft dan zelfs iets minder nauwkeurige resultaten.
Bedenken we nu dat we ervan uitgaan dat de bronnen waarvan wij de activiteit meten een
excentriciteit hebben die in deze ordegrootte (0,5 tot 0,6) Jigt, dan zouden we bij
interpolatie van EEG-data voomamelijk met dit gebied te maken hebben. Aan de hand van
de nu gevonden resultaten kunnen we de eerder uitgesproken verwachting onderschrijven:
voor de bronnen waarvan we de activiteit in het EEG meten zijn de resultaten van een K
nearest neighbours en een spherical spline interpolatie vergelijkbaar.
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Figuur 25 Verschilln RMS-fout gemaakt door 3NN en spherical spline interpoIatie.

Het verkrijgen van een nauwkeuriger interpolatie in termen van RMS- en MAX-fout is
geen reden om een spherical spline te verkiezen hoven een K-nearest neighbours interpo-
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latie. Dit geldt als de aarmame over de diepte van de bronnen waaraan men bij het EEG
meet klopt.
Op grond van onze resultaten kent de spherical spline interpolatie een drietal voordelen ten
opzichte van de lineaire K-nearest neighbours die wei aanleiding geven om een spherical
spline interpolatie toe te passen.

Op de eerste plaats is claar de kleinere lokalisatiefout van de spherical spline, omdat de
extrema niet meer gebonden zijn aan elektrodeposities. Het verschil in hoekfout gemaakt
door K-nearest neighbours en spherical spline is echter niet z6 groot. Met een K-nearest
neighbours moeten vergelijkbare hoekfouten behaald kunnen worden door het te beschou
wen gebied zorgvuldig te bemonsteren met elektrodenll

• In de praktijk komt dit neer op
het plakken van een groter aantal elektroden voor gebieden die met het huidige aantal
elektroden onbevredigende resultaten geven. Het aantal elektroden dat men extra lean
plakken is natuurlijk wei gebonden aan grenzen, zoals het aantal beschikbare kanalen of
versterkers. Wanneer men slechts de beschikking heeft over een bepaald aantal elektroden,
dan kan men met de spherical spline interpolatie een (iets) grater gebied bestrijken. In dit
opzicht is de spherical spline interpolatie te verkiezen boven een 3NN-interpolatie.

Het tweede voordeel van de spherical spline staat in verband met het eerste. Doordat de
spherical spline interpolatie geen inkepingen kent tussen de buitenste elektroden waarvoor
de fout gelijk wordt aan gebieden waarin men extrapoleert, wordt het gebied waarvoor
men een goede interpolatie lean maken grater.

Een derde voordeel van de spherical spline boven K-nearest neighbours is dat het bij de
spherical spline interpolatie eenvoudig wordt om de Scalp Current Density te bepalen.
Omdat men de SCD in de toekomst wil gaan gebruiken, is deze reden doorslaggevend am
(tevens) een spherical spline interpolatie toe te passen.

Het eerder genoemde nadeel dat bij interpolatie met behulp van een spherical spline de
gemeten waarden niet zijn af te lezen uit de geinterpoleerde map is vervallen. Wat dit punt
betreft is er geen verschil tussen K-nearest neighbours en spherical spline.

De gepresenteerde resultaten waren allemaal behaald met behulp van gestyleerde velden.
Wanneer we echte data interpoleren blijkt de spline interpolatie ongeldige resultaten op te
leveren. Op dit moment is men voor het maken van een betrouwbare potentiaalafbeelding
dus aangewezen op een K-nearest neighbours interpolatie.
Het is niet duidelijk waarom de spherical spline geen resultaat oplevert met echte data.
Voor meo~e _spheri¢ sp~e kan gebruiken om_S~y Po~.!i~ en/of Scalp. Current....
l?_~!lSlty_p-laa!ies te_l11~n, zal ~t;~_n~g eerstui~JJl~~_~~~~_e~iQJe~lati~
~mis gaat. We kunnen slechts gissen naar de oorzaak van de problemen. Men lOU de
volgende punten in overwegen kunnen nemen.

II De toe te passen spanele bemoDBteringsfrequentie hangt af van de spatiele frequentie van de
hersenpotentialen die men beschouwt. De bandbreedte is over het aJgemeen onbekend. De:r.e moet eeflt
experimenteel bepaald worden door bet toepassen van overbemonstering met een array van elektroden [Spitzer
et. aI., 1989).
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Komen de problemen wellicht vanwege het feit dat de gebruikte elektrode setup, in
tegenstelling tot het 10/20 systeem, niet puntsymmetrisch is? Het lijkt onwaarschijnlijk clat
dit de oorzaak is, omdat we nergens in de literatuur aanwijzingen hebben gevonden clat
een spline-interpolatie afhankelijk lean zijn van de gebruikte elektrodeposities.

Zijn de data die men aan TOPMAP aanbiedt correct?
Zijn bepaalde kanalen bijvoorbeeid niet verwisseld? Ook dit lijkt niet erg waarschijn1ijk;
we hebben data van twee verschillende experimenten gebruikt, dus dan zou bij beiden
eenzelfde fout gemaakt moeten zijn. Bovendien levert het afbeelden van dezelfde clata met
een K-nearest neighbours interpolatie weI de verwachte atbeeidingen op.
Zit er misschien teveel ruis op de signalen, waardoor de interpolatie niet correct kan
worden uitgevoerd?
Wanneer men andere data zou kuooen gebruiken, waarvan men zeker weet dat deze
correct is, dan lean men wellicht de mogelijkheid uitsluiten dat de data de oorzaak van de
problemen zijn. Op dit moment zijn echter geen andere data aanwezig dan de data
waarmee wij getest hebben. Andere experimenten zijn uitgevoerd met slechts een zeer
beperkt aantal BEG's.

Alvorens men de spherical spline interpolatie kan gebruiken am topografische afbeeldin
gen te maken van echte data, zal men na moeten gaan waardoor de huidige problemen
veroorzaakt worden.
Pas wanneer men overtuigd is van de geldigheid van het geinterpoleerde potentiaalveld,
zal men iets kuooen zeggen over de Scalp Current Density.

In tabel 3 noemen we voor- en nadelen van de K-nearest neighbours en spherical spline
op, die na onze tests overblijven.

Tabel3 Voor- en nadelen van K-nearest neighbours en spherical spline na ODS

onderzoek.

Interpolatietechniek Voordelen Nadelen

K-Nearest Neighbours - Algemeen gebruikt - DiBcontinuiteiten
- Korte rebntijd • Extrema gebonden un

elektroclepositiea
- Mindere resultaten bij kleiner
untal elektroden

Spherical Spline - geen last van dis- • geen resultaat met gemeten data
c:ontinuiteitslijnen
- extrema los van elektroden
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Conclusies en aanbevelingen

Het programma TOPMAP maakt het mogelijk om topografische atbeeldingen van
hersenpotentialen te maken. De EEG-data die men aan TOPMAP aanbiedt mooten in het
FYSIAN-fonnaat staan.
Het is mogelijk om twee interpolatiemethoden te gebruiken, een K-nearest neighbours en
een spherical spline interpolatie.
Met behulp van de K-nearest neighbours wordt een goode benadering van het potentiaal
veld bepaald.
Het is niet gelukt om met behulp van spherical spline zinvolle afbeeldingen te maken van
FYSIAN-data. Testen met kunstmatige dipoolvc;lden gaven echter weI bevredigende
resultaten. In een vervoIgonderzoek zal men na mooten gaan waarin het verschil tussen de
gebruikte dipoolvelden en werkelijk~ potentiaalvelden bepalend is om het verschil in
resultaat te verklaren bij gebruik van een spherical spline interpolatie. Men zou na moeten
gaan of de gebruikte data correct zijn en of de symmetrie van de elektrodepositionering
invloed heeft. Daamaast is, het interessant om als testvelden geen velden te gebruiken die
een dipooI als bron h~ben, maar velden toe te passen die het gevolg zijn van meer dan
een dipoolbrort. Wij hebben echter geen aanwijzingen in welke richting de oplossing
gezocht zou moeten worden.

De testresultaten behaald met dipoolvelden stemmen voor beide interpolatiemethoden
overeen met in de literatuur beschreven resultaten.
AIs interpolatiegraad voor de K-nearest neighbours is graad -2 genomen, omdat deze uit
eerdere onderzoeken als meest geschikt naar voren kwam. Om dezelfde reden werd voor
de spherical spline methode graad 3 toogepast.

Niet de algemeen gebruikte Four Nearest Neighbours, maar de Three Nearest Neighbours
interpolatie geeft de nauwkeurigste lineaire schatting van het potentiaalveld. Van aIle
onderzoeksgroepen die de K-nearest neighbours methode toepassen, maakt eokel de onder
zoeksgroep van Duffy gebruik van de Three Nearest Neighbours interpolatie. Naar het
aantal buren dat men moet meenemen was nog niet eerder onderzoek gedaan.
Wij hadden de verwachting dat we de discontinuiteitslijnen konden wegwerken door van
de K-nearest neighbours methode een globale interpolatiemethode te maken. Het is echter
gebleken dat het meenemen van alle elektroden een minder nauwkeurig beeld oplevert,
omdat het plaatselijke karakter van het potentiaalveld wordt weggeveegd. De kwadratische
(graad -2) verrekening van de afstand tot het beschouwde pixel is niet voldoonde om de
invloed van veraf gelegen elektroden te beperken. Het is mogelijk dat verhoging van de
interpolatiegraad het uitsmeren van plaatselijke kenmerken in het potentiaalveld
vermindert, maar we verwachten hier niet veel voordeel van. We onderschrijven hiennee
de in de literatuur aIgemeen gehoorde waarschuwing dat het meenemen van een te groat
aantal buren een te vlak plaa~e oplevert.
De resultaten van de K-nearest neighbours interpolatie zijn iets verbeterd door de
interpolatie niet in het platte vlak uit te voeren, maar op het boloppervlak.

De nauwkeurigheid van de Three Nearest Neighbours interpolatie wordt iets minder
naarmate de excentriciteit van de bron toeneemt.
Ben spherical spline interpolatie is vele malen nauwkeuriger dan de K-nearest neighbours
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voor diepe bronnen, maar is veel sterker afbankelijk van de excentriciteit van de bron.
Voor het gebied waarmee we bij het meten van het EEG te maken hebben, is er geen
verschil in nauwkeurigheid van interpoleren tussen Three Nearest Neighbours en spherical
spline. In tegenstelling tot wat hierover in de literatuur vermeld wordt, concluderen wij
dat de spherical spline methode ten opzichte van de Three Nearest Neighbours geen
verbetering in nauwkeurigheid oplevert bij het interpoleren van EEG-data.
De spherical spline teehniek kent een aantal voordelen ten opzichte van de K-nearest
neighbours interpolatie.
Op de eerste plaats biedt de spherical spline een methode om snel en eenvoudig de Scalp
Current Density te bepalen. Dit is de voomaamste reden waarom de spline interpolatie in
dit geval wordt toegepast.
Als tweede voordeel noemen we het niet gebonden zijn van extrema aan elektrodeposities.
Hierdoor wordt in vergelijking met de K-nearest neighbours een kleinere fout gemaakt bij
het lokaliseren van extrema.
Voorts is het gebied waarvoor de interpolatiefout klein blijft bij een spherical spline
interpolatie groter.

In de literatuur wordt voor de spherical spline interpolatie een veel langere rekentijd
voorspeld dan voor de K-nearest neighbours. Op grond van onze resultaten concluderen
we dat de rekentijd voor spherical spline interpolatie, in ieder geval op een VAX-machine,
niet zo lang is dat dit voor ons een doorslaggevend nadeel vormt.

Voor beide interpolatiemethoden moet men geed bedenken dat deze slechts een benadering
geven voor de potentiaal op niet gemeten punten. Het toepassen van de interpolatie is geen
reden om minder elektroden aan te brengen of om de elektroden minder nauwkeurig te
plaatsen. Integendeel, het resultaat van TOPMAP staat of valt met de geldigheid van de
invoer. Dit geldt voor de invoerdata die de gemeten potentiaalwaarden geven, maar in niet
mindere mate voor de elektrodeposities. In de literatuur bestaat verwarring over de juiste
coordinaten voor de elektroden. Wij hebben een methode beschreven waannee de
elektrodec06rdinaten correct te bepalen zijn. Voor toepassing binnen de vakgroep is een
programma geschreven waarmee de van het lOl2o-systeem afgeleide elektroden kunnen
worden bepaald.

In afwachting van een definitief plotprogramma is slechts een voorlopig plotprogramma
geschreven.
Voor het weergeven van de potentiaalmap zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk
van de wensen van de gebruiker.
Om een goede afbeelding te maken is het nodig dat men een radiale projectie van het
boloppervlak maakt.
Het gebruik van kleuren, tenzij op een scherm, wordt door ons afgeraden. Wil men toch
kleur gaan gebruiken dan zou men eerst na moeten gaan hoe men een perceptueel goede
afbeelding maakt.
Het heeft geen zin om op een zeer groat aantal pixels tussen elektroden de geinterpoleerde
potentiaal te berekenen. De pixelafmetingen worden begrensd door de nauwkeurigheid
waarmee men elektroden aan lean brengen, en door de diameter van de gebruikte
elektroden.
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Met TOPMAP is een programma beschikbaar gekomen om topografische afbeeldingen van
hersenpotentialen te maken. Het programma is nu reeds een handig hulpmiddel bij het
interpreteren van EEG-data. Het programma zal echter pas echt tot ztn recht komen als de
problemen .met de spherical spline interpolatie worden opgelost. Dan krijgt men niet alleen
de beschikking over een goede atbeelding van de potentiaalverdeling t maar tevens van de
Scalp Current Density. De Scalp Current Density is belangrijk omdat deze onafhankelijk
is van de gekozen referentie, en minder gevoelig is voor het uitsmeren van de potentiaal
door tangentiele geleiding in de schedel.
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Bijlage 1.
K-nearest neighbours extrema tiggen op elektrodeposities

Bij de Nearest Neighbours methode geldt voor de geinterpoleerde waarde:

I'

EzlA·
V.(x,y) = ,.;.I•...;;;~_-

Ld,'"
'-I

Waarin ~ de spanning is op de i-de buurelektrode van de plaats (x,y),
~ de afstand van (x,y) tot de i-de buur,
V de geinterpoleerde spanning op een punt (x,y) is, en
k het aantal buurelektroden aangeeft die meebepa1end zijn voor de waarde op positie (x,y).

Inherent aan deze methode is dat extrema altijd op elektrode posities liggen. Bewijs:
Stel dat een extreem niet onder een elektrode ligt, voor een maximum geldt dan:

V'd( V > t, ' d, > 0 ) (A-1)

Waarbij V gegeven wordt door (A-I), wat geschreven kan worden als (A-3).

k k

~Ld,'" = LZ,.di" (A-3)
'-I '-I

Gebruikmakend van (A-2):

( a > b -- a.c > b.c als c > 0)

Y.d'" > % J'", r-,
We herschrijven (A-3) door van het rechterlid een term af te splitsen:

I' I' k~

~Ld" = Lz,.d,'" = LZ,.d,· + Z~l·
'-I '-I '-I

1-1

< LZ,·d,· + V.dk•

'-I
Splitsen we nog een term af:

1 1-2

L zrdt =L %j"d/, + %1_141_'" + %I'.dj;·

'-I '-I
1-2

< L li·d,· + ~dk· + ~dt-l·
'-I

Hieruit voIgt uiteindeliJk:
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Iii

l':Edt =E zi'di • < ~E d/'
i-I '-I '-I

tegenspraak!

Ben maximum ligt altijd onder een elektrode. Analoog kunnen we hetzelfde bewijzen voor
een minimum.
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Bijlage 2.
The intemationall0-20 system revisited: cartesian and spherical coordinates.

BlJcker, K.B.E, van Avermaete l.A.. G.
Co-operation Centre 1ilburg and Eindhoven Universities, 1ilburg (the Netherlands),
Division ofMedical Electrical Engineering, Eindhoven University of Technology,
Eindhoven (the Netherlands).

The intemationallo-20 system (Jasper 1958) was originally designed to obtain a
standardized method of placing electrodes for routine clinical electroencephalography
(BEG). The advantage over existing methods was that it was based on individual measures
of head circumferences and anatomical landmarks, which leads to a reasonable
correspondence between electrodepositions and brain structures. However, interpretation
of the clinical BEG is still largely restricted to the level of lobes and hemispheres (e.g.
'right temporal' or 'left occipital').

The advent of evoked and event-related potentials (BPs and ERPs; Dawson,
1954) and recent signal processing techniques like dipole source localization and mapping
permit and request relatively fme-grained localization. This more precise localization can
only be obtained as far as the exact electrodepositions are known.

Most of these techniques assume a spherical head model, so the 10-20 system
must be projected onto a sphere. Various authors have published tables containing the
spherical coordinates of the 10-20 system (l'hickbroom 1984, Perrin 1987). After
conversion to the same coordinate system (see figure 1) these authors agree on the
projection of the midline (Fz to PJ, the midcoronal section (T3 via Cz to T4) and the
horizontal chain (through Fpl via T3 and T. and FP2 back to FPl again). They differ on the
coordinates of F], F., p] and p. however.

This disagreement probably stems from two reasons. First, the position of these
four electrodes is not unequivocally described. According to Jasper (1958) F]1 is placed
midway between F7 and Fz' Later handbooks for BEG technicians state that F] as defined
by Jasper (1958) should be midway C3 and FPl also, which should constitute a check on
its correct placement. We will demonstrate that this is not the case, although it is strongly
suggested by (point) symmetry of the 10-20 system.

Furthermore the calculations involved are more complicated than one would
expect. The midpoint between two electrodepositions (which is involved in calculating F3
coordinates) is not just given by the average of their respective cartesian coordinates (the
method which Thickbroom (1984) seems to employ). Even when these are then extended
to be on a sphere (rather than on the line connecting them) this only gives correct
coordinates for points midway between two points which are on a circle which have the
origin of the cartesian coordinate system as their midpoint. It will be shown that this does
not apply to the frontal chain through F71 Fz and Fa.

The method for arriving at F] presented here can easily be extended to calculate
the coordinates of other electrodepositions as long as they are defined with respect to the

I Where we speak about F] we could equally well have spoken about F., p] and/or p.,
which only differ from F3 in the quadrant where they are placed.
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10-20 system (for instance FI, midway between F3 and FJ.

Methods and Results.

Assume that the head is an ideal sphere with radius one. On this sphere the
electrodes are placed according to the instructions given by Jasper (1958). F3 is located at
the middle point of the arc F7-Fz, where this arc is part of the circle passing through ~,

Fz and Fa. To find F3, first we determine the centre of this circle. Note that the
coordinates of F7 and Fa are equal, with exception of the y-<:oordinate. The centre of the
circle sought for has coordinates (MhO,M3). This can be easily proved.

ut M = (M1,Mz,MJ M the C~1ItT~.

1M -F712 =1M..!F.11

(M1-F71'f + (M'],-F.,J2 + (M3-Fn>2 = (Ml -FIl)2 +(Mz-F12'f +(M)-F.~
with F12 = -FTJ.

- (M2-F7'1.)z =(Mz+F7'1.'t - Fn =0 V Mz=0 - M=(Ml'0,MJ

To find the other two coordinates of the centre of the circle we use the fact that
the three known electrodes are in a plane for which we can state the equation z = ax +
b. As the distance from the centre must be equal measured from F7 as from Fz we write:

IM-F7 Iz=IM-F~12

(M1-F71't +(-F7'1.)2 + (M3-F,.;r =(M1-Fd'f +(-Fa)z + (M3-F,}2
Substitute M3 =aMl +b

(M1-F71)2 +(-Fn't +(aMl+b-F7~2=(M1-Fd)1+(-Fa)z + (aMI +b-F~2

The reader can easily verify th,at this leads to:

M 1(FrJ'-F71 +a{Fr.J-F73)) +b(Fd-F73) =0

or M = -b(Fzj-Fn )
I (Fd-F'l) +a{Fp-Fn )

When we substitute both F7 and Fz in z=ax+b we arrive at:

By substituting the coordinates of F7 and Fz (see Table I) we obtain the centre of the
circle; M = (0.5395', 0, -0.0310). The radius of the circle is R = 0.841 .

Next we perform a transformation of the coordinate system, so that the centre of
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the observed circle becomes the origin of the new coordinate system. For the transformed
coordinates of F7 and Fz we obtain F7' =(0.020, 0.769, 0.340), Fz' =(0.048,0,0.840).

Now observe F)" the middle of the chord connecting F7' and Fz•• This point has
the same polar coordinates in the transformed coordinate system as F" with exception of
the radial coordinate r. By extending the coordinates of F,·, that is by multiplying the
coordinates with the radius of the circle, while at the same time dividing by the length of
the vector pointing to F,·, we get the coordinates of F, '=(0.0405,0.4590,0.7040). Finally
by applying a transformation back to the original coordinate system we obtain the
cartesian coordinates of F) on a sphere with radius one: F,=(0.5800,0.4590,0.6730). Its
spherical coordinates are 4>=38.36 and 8=47.70 degrees.

Analogous to the above one can calculate the coordinates of F,- which is at equal
distance from Fp1 and C3 on the circle passing through Fph C

"
and 01' The centre of this

circle is given by M' =(0,0.08343,-0.04904), while the radius of the observed circle is
R'=0.9916. After calculations analogous to the above, one arrives at the cartesian
coordinates: F,-=(0.5354,0.5065,0.6704). The corresponding spherical coordinates read
<1>=43.41 and 8=47.90 degrees.

Although the azimuth of F3' and F3• are very much alike, there is a difference of
five degrees in latitude. Hence, the middle of the arc F7-Fz is not the same as the middle
of the arc Fp1-C3• In Table I we present the coordinates of the ten-twenty system as we
calculated them.

Conclusions.

Table I lists the coordinates of F) (Jasper), F)' (midway between C3 and Fpl)
and F3• (midway between F, and F)'). These are at variance with those published hitherto
(fhickbroom 1984, Perrin 1987). The angular difference between F3 and F,' is 4.5 0

, or
7.6 mm on a sphere with average head radius (9.8 em, Rush and Discroll, 1968). This
corresponds to two times the diameter of clinically used electrodes and to the maximum
diameter of BEG electrodes in general.

One might argue that although F, and F, ' do not share the same coordinates on a
sphere they do so on a realistically shaped head. However the frontal and parietal pole of
the head are certainly asymmetrical, the former being more elliptical (extending more
frontally than laterally) while the latter approaches a hemisphere. This means that the
difference presented above applies to P3 and P4 while it will be larger for F, and F4'

Such difference might aggravate the average mistake in electrode placement
which we estimate to amount to I em (after Kavanagh et al.). The effects of electrode
misplacement on localization errors of this magnitude are 5-10% for the equivalent source
parameters (Kavanagh et al. 1978), which agrees with the 10 mm loadization error
reported by De Munck (1991) for a 4mm standard deviation in post hoc electrode
localization.

In conclusion, although measuring F3 via C, and Fpl is not described in the
original system, we propose to use this check nevertheless and to place the electrode
midway between the points indicated by both measurements. This gives the most accurate
placement in both the anterior-posterior and lateral direction. In this case the coordinates
are given by F,· in Table I. However, the difference between both measurements should
not be expected to be larger than 2 to 3 em at the most on realistic heads. For dipole
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source localization methods one might also take the approach of fitting a sphere to the
electrodepositions obtained by triangular measurement, after De Munck (1991).
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~UhU'12 ~UI'11.
Electrode azimuth lattitude· •• •• ..

x - y - z -
name (degree) (degree) coord. coord. coord.

Cz 0.000 0.000 0.000 0.000 . 1.000
.. . --"-

\

Fz , 36.00 0.000 0.588· 0.000 0.809

C3 36.00 90.00 0.000 0.588 0.809
-

\. p. 36.00 180.0 -0.588 0.000 0.809z

CA 36.00 270.0 0.000 -0.588 0.809

F] 47.70 38.36 0.580 0.459 0.673

P3 47.70 141.6 -0.580 0.459 0.673

PA 47.70 218.4 -0.580 -0.459 0.673

FA 47.70 321.6 0.580 -0.459 0.673

F"l 72.00 18.00 0.905 0.294 0.309

F1 72.00 54.00 0.559 0.769 0.309

T3 72.00 90.00 0.000 0.951 0.309

Ts 72.00 126.0 -0.559 0.769 0.309

0 1 72.00 162.0 -0.905 0.294 0.309

--;}- O2 72.00 198.0 -0.905 -0.294 0.309

T6 72.00 234.0 -0.559 -0.769 0.309

T.. 72.00 270.0 0.000 -0.951 0.309

Fs 72.00 306.0 0.559 -0.769 0.309

FII2 72.00 342.0 0.905 -0.294 0.309

Electrode coordinates of the ten-twenty system.

• Lattitude with respect to line Cz - nasion.
•• On a sphere with radius one.
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nasion

~~ 1. 8. zlj-aanzicht

Inion

b. boven-aanzicht
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Bijlage 3.
Elektrodecoordinaten van afgeleide elektroden.

In de praktijk worden niet aIleen elektroden gebruikt op de posities zoals die door het 10
20 systeem zijn beschreven, maar plakt men ook elektroden op plaatsen die van het 10-20
systeem zijn afgeleid.
We kennen elektrodeposities die met "prime" en "double" worden aangeduid.
De positie van een prime wordt gegeven door vanaf een bekende elektrodepositie
1 centimeter parallel aan de Iijn Cz-nasion richting nasion te gaan. De lo bepaalde positie
wordt aangeduid met de namn van de elektrode van waaruit men vertrok, aangewld met
een enkel accent-teken: 1 em voor Cz Iigt de elektrode Cr.'.
De positie van een double wordt gegeven door vanaf een bekende elektrodepositie
2 centimeter parallel aa.n de Iijn Cr.-nasion riehting inion te gaan. De positie van een
double wordt aangegeven door aan de elektrodenaam een dubbel accent-teken toe te
voegen: 2 em achter Cr. vinden we de elektrode Cr.·.

In de praktijk is het moeilijk om parallel te blijven aan de lijn Cr.-nasion. Daarom plakt
men de elektroden niet zoals hierboven werd aangegeven, maar plaatst men de prime en
double elektroden op een lijn tussen twee bekende elektroden. Zo ligt de elektrode C3• OP
het lijnstuk ~-P3 op een afstand van 2 em van C3•

Hoe kunnen we nu de cOOrdinaten bepalen van de prime en double elektroden7
Het is eenvoudig om de cOOrdinaten van Cr.' en Cr.· te vinden: hiervoor roteren we de hoi
om de as AI-A2 over de hoek die correspondeert met ~n respectievelijk twee centimeter.
Om nu de cOOrdinaten van elke prime en double te kunnen vinden brengen we het
probleem steeds terug tot het eenvoudige probleem van de afgeleiden van Cr.. Aan de hand
van een voorbeeld zullen we nu laten zien hoe dit gaat.

Stel we willen de cOOrdinaten weten van de elektrode P;. We weten dat deze elektrode
geplakt wordt op 2 em vanaf P3 richting °1, We kennen lOwel de carthesische als de 001
cOOrdinaten van P3 en °1, Laten de latitude (t!J) en azimuth (8) van deze elektroden
gegeven zijn door (t!Jh8.) voor P3 en (t!J2,80 voor 0 1•

We roteren nu de bol met daarop de elektroden over een hoek -4>1 om de z-as. Het
geroteerde punt P3 kornt dan hoven de positieve x-as (oorsprong-nasion) te liggen.
Vervolgens roteren we de bol over een hoek -91 om de as A1-A2: de elektrode P3 ligt
daarna op de positie waar oorspronkelijk Cr.lag, namelijk op de positieve z-as met lOwel
de x- aIs de y-cOOrdinaat gelijk aan nul.
Nu rest ons nog om de elektrode waar we naar toelopen (01) hoven de positieve x-as te
plaatsen, en we hebben een vergelijkbare situatie als in het eenvoudige geval van het
bepalen van de double van Cr.. Na de twee tot nu toe uitgevoerde rotaties zijn de
bolcOOrdinaten van 0. (t!J2·,82j. We roteren nu nog over -cI>2. om de z-as zodat 0 1 OOven
de positieve x-as kamt te liggen.
De double van P3 is nu te bepalen door het punt (0,0,1) naar het punt P3- te roteren over
+8 graden om de as AI-A2, waarbij 8 overeenkomt met de hoek die hoort bij twee
centimeter verschuiven over de booglijn riehting nasion. De cOOrdinaten van P3· zijn nu te
vinden door het punt P3- te roteren over aehtereenvolgens +4>2-' +81 en +4>1.
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Op anaIoge wijze als hierboven beschreven zijn aile prime's en double's te bepalen. Om
niet steeds met de hand de verschillende rotaties uit te moeten voeren, is een programma
(CALCO) geschreven dat de afgeleide elektrodeposities uitrekent. De gebruiker van dit
programma geeft op welk soort positie men wi! bepalen (prime of double) en wat de twee
betrokken elektroden zijn. De eerste elektrode is de elektrode van waaruit men start,
m.a.w. waarvan men de prime of double bepaalt, en de tweede elektrode geeft de richting
aan waarin men loopt. Het programma CALCO geeft vervolgens van de gezochte positie
de carthesische en bolc06rdinaten.
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Bijlage 4.
In- en uitvoer van bet programma TOPMAP

In deze bijIage zullen we bespreken wat TOPMAP aan invoer vraagt, en aan uitvoer
produceert.
In de TOPMAP-versie zoals die nu beschikbaar is, zijn twee interpolatiemethoden
geimplementeerd. Dit zijn de in hoofdstuk 3 genoemde K-nearest neighbours intezpolatie,
en de spherical spline. Aan beide interpolatiemethoden zullen we hierna een paragraaf
besteden. Daarvoor bespreken we eerst de benodigde invoergegevens die niet afhankelijk
zijn van de gebruikte vonn van interpolatie.

4.1 Aigemeen benodigde invoergegeveus
Onder invoergegevens die algemeen benodigd zijn verstaan we die gegevens die niet
afbankelijk zijn van de gebruikte interpolatiemethode. We denken daarbij aan die gegevens
die aangeven welke data we willen afbeelden, op welke tijdstippen enz.

FYSIAN datame
De data waarvan we topografische afbeeldingen willen maken, moet in een datafile staan
die volgens het FYSIAN·fonnaat is opgebouwd. AIle recente data afkomstig van de sectie
Fysiologische Psychologie staat in dit fonnaal. Bij opgave van de bestandsnaam van de
datafile geldt de huidige directory als default directory.

Gewenste trial
In sommige datafiles staat meer dan een trial. Een trial is ~n testserie; bijvoorbeeld ~n
registratie van stimuli met bijbehorende responsies. Ben volledig experiment bestaat altijd
uit meer dan ~n trial, datafiles kunnen echter ook een single trial bevatten. TOPMAP
vraagt om het trialnurnmer behorend bij de eerder opgegeven datafile.

Tijdstippen waarop afbeelding gemaakt moet worden
TOPMAP vraagt om de tijdstippen waarop een afbeelding gemaakt dient te worden. Er
moet minimaal ~n map gemaakt worden, en als bovengrens geldt het aantal monsterpun
ten in de datafile. Het is raadzaam de tijdstippen welke men wi! zien vooraf te bepalen,
aangezien enerzijds het maken van (overbodig) veel maps veel rekentijd ~n veel schijf
ruimte kost, en anderzijds men weI die tijdstippen moet kiezen waarop relevante activiteit
te zien is. Het uitzoeken van deze tijdstippen lean men doen door tijdseries van de data te
bekijken.

TOPMAP biedt de mogelijkheid om de tijdstippen op drie manieren op te geven:
1. Men geeft op hoeveel maps men wil, en in welk tijdsinterval deze maps
moeten komen te Jiggen. TOPMAP zal het opgegeven aantal maps equidistant
verdelen over het aangegeven tijdsinterval.
2. Men geeft het tijdsinterval op dat men wi! beschouwen, en daarbij de
tijdsduur tussen twee maps. Deze optie kamt dus vrijwel overeen met de eerste,
met dat verschil dat in dit geval het aantal afbeeldingen de niet direct vastgelegde
parameter is.
3. Men geeft als gebruiker zelf alle tijdstippen aan waarop een afbeelding
gemaakt dient te worden. Het aantal maps is hierbij vrij, en de tijdsduur tussen
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twee maps mag varieren.
De o!'ties 1. en 2. zijn met name bedoeld om een snelle indruk te krijgen van de activiteit
gedurende een bepaald tijdsinterval, of om bijvoorbeeld het ontstaan van een bepaalde piek
zichtbaar te maken. Met behulp van optie 3. kan de gebruiker op specifieke tijdstippen
gaan kijken, waarvan hij at weet dat er iets te lien is. Als praktisch voorbeeld van deze
laatste optie noomen we het maken van een map op precies dat tijdstip waarvan men heeft
vastgesteld dat daar de reactie van de proefpersoon start.

Kanalen die gebndkt worden
Het is mogelijk om een interpolatie uit te voeren waarbij niet alle (BEG) kanalen worden
meegenomen. Als mogelijke toepassing denken we hierbij aan het buiten beschouwing
laten van een kanaal waarvan men aan de geldigheid van de data twijfelt, bijvoorbeeld
omdat tijdens een experiment een versterker van dit kanaal (tijdelijk) was ·vastgelopen".
In een dergelijk geval zou men natuurlijk het experiment willen overdoen, maar gezien de
tijdsduur en de aard van de experimenten, namelijk metingen aan mensen, is dit niet altijd
mogelijk. Data zijn kostbaar.
Standaard worden in TOPMAP alle EEG-kanalen meegenomen, maar wijld men hiervan
af, dan controleert TOPMAP of de opgegeven kanaIen EEG-kanalen zijn, en of er niet
twee keer hetzelfde kanaal wordt opgegeven. Naast EEG-kanalen komen in FYSIAN
datafiles ook leanalen voor waarmee andere dan activiteit van de hersenen is vastgelegd,
zoals spieractiviteit (EMG) en oogbewegingen (EOG).

Elektrodeposities beborend bij de gebl1likte kanalen
Omdat de gebruikte elektrodeposities en de elektrodenamen niet standaard zijn, bestaat het
gevaar dat we gaan rekenen met de verkeerde elektrodec06rdinaten als we deze cOOrdina
ten in TOPMAP lOuden implementeren. TOPMAP dwingt de gebruiker om aan de hand
van een invoerfile de coordinaten van de gebruikte elektroden te specificeren. In deze
invoorfJ.1e, die we in TOPMAP de "electrode setup flien noemen, wordt de in de FYSIAN
datafile genoemde naam gekoppeld aan een azimuth en een latitude cOOrdinaat.
Het is van belang dat het bepalen van de elektrodecOOrdinaten zorgvuldig gebeurt2. De
geldigheid van de uitvoer van elk programma, dus ook van TOPMAP, staat of valt met de
geldigheid van de invoer.

4.2 In- en uitvoer in geval van K-nearest neighbours

Invoer
Gebruikt men als interpolatiemethode de K-nearest neighbours methode, dan zal TOPMAP
vragen om de graad van methode, en het aantal mee te nemen buren. Voor de betekenis
van deze parameters: zie hoofdstuk 3. Als default geeft TOPMAP voor de graad van de
interpolatiemethode graad=-2 aan, in combinatie met een aantal buren=3, omdat deze
variant de kleinste fout oplevert.
De K-nearest neighbours methode lean men op twee manieren uitvooren. In het ene gevat
berekent men de benodigde gewichten iedere keer als men de interpolatie uitvoert, in het
andere geval bewaart men de berekende gewichten in een zogenaamde Wweightsfilew

• Kiest

2 Raadpleeg zonodig de bijlagen 2 en 3.
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men voor de tweede optie dan zal TOPMAP om de bestandsnaam van de weightsfIle
vragen. Bestaat deze file nag niet, dan maakt TOPMAP deze, na bevestiging door de
gebruiker, aan. Het grate voordeel van het bewaren van een weightsf11e is, dat de
interpolatie veel sneller gebeurt, dan wanneer men voor elke map opnieuw de gewichten
gaat berekenen. Zoals in hoofdstuk 3 gezegd is, zijn de gewichten proefpersoon
onafhankelijk, en lean men ze dus gedurende Un geheel experiment blijven gebruiken.

Uitvoer
Bij een interpolatie met X-nearest neighbours worden maximaal twee files aangemaakt.

Weightsfile
De eerste file is de hierboven genoemde weightsfile, die uiteraard aileen wordt aange
maakt als deze nag niet hestond.
Het is een standaard TOPMAP-file wat wit zeggen dat het een unformatted direct access
file is met een recordlengte van 10 blokken. TOPMAP-files zijn van het type
ongefonnateerd direct access, omdat het werken met deze (grate) files sneller gaat, en de
opslag van deze ftles minder ruimte vraagt dan voor gefonnateerde bestanden nodig zou
zijn. Het eerste record van elke TOPMAP-file bestaat uit de TOPMAP-header waarin alIe
variabele instellingen van het programma TOPMAP worden opgeslagen.

2*steps + 1

figuur 4.1 Pixels waarvoor data worden opgeslagen in weightsfile, en volgorde waarin ze
worden opgeslagen bij K-nearest neighbours.

Om opslagruimte te winnen, worden in de weightsflle alIeen die pixels bewaard die liggen
binnen de cirkel die het hoofd-oppervlak voorstelt (figuur 4.1 links). De volgorde waarin
de pixels liggen opgeslagen is 2'.0, dat de x'- en y'-eOOrdinaat heiden van de maximale
positieve waarde naar de maximale negatieve waarde lopen, waarbij de y'-a>6rdinaat het
snelste loopt (figuur 4.1). Het eerste pixel dat in de weightsfile ligt, is dus het pixel dat
bij het nasion ligt (x' =~/2, y' =0). Vervolgens wordt het hoofd van nasion naar inion
afgelopen, daarbij steeds lopend van links naar teehts (figuur 4.1 rechts).
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In de weightsfile worden dus de gewichten voor alle pixels weggeschreven. Hier komen
we terug op wat we in paragraaf 3.1 zeiden over het opslaan van de pixel-gewichten. We
stelden dat door het opslaan van de pixel-gewichten het aantal benodigde flops per pixel
beperkt bleef tot het aantal mee te nemen buren. Omdat we het aantal buren variabel
houden, en omdat we verwacht hadden dat door het meenemen van aile elektroden aIs
buren de discontinuiteitslijnen verwijderd konden worden, hebben we besloten om per
pixel voor aile elektioden het bijbehorende gewicht op te slaan. Als een kanaal niet wordt
meegewogen dan is hiervoor het gewicht nul opgeslagen. Mocht de evaluatie van de
resultaten behaald met verschillende aantal buren zo uitvallen, dat een Four Nearest
neighbours methode toch betere resultaten geeft dan een interpolatie waarbij alle buren
worden meegenomen, dan kuooen we de weightsfile met voordeel anders organiseren,
omdat de nu gebruikte methode aanleiding geeft tot grote bestanden.
Op dit moment staan de gewichten weggeschreven voor oplopend kanaalnummer. Als er
meer dan zestien EEG's gebruikt worden, dan worden er voor elk pixel 32 gewichten
weggeschreven. Wanneer er maximaal16 BEG's worden gebruikt, dan worden slechts
zestien gewichten per pixel weggeschreven. Op deze manier kan men de benodigde
schijfruimte voor de weightsfile met een factor twee verkleinen aIs men maar weinig
elektroden meeneemt.

Pixelmapfile
De geinterpoleerde map wordt. uitgevoord in een direct access me, die we in TOPMAP de
pixelmap-fJ1e noomen. In deze file staat een vierkant data-array waarin ook (nul-)waarden
staan voor de pixels die buiten het (cirkelvormige) hoofdoppervlak vallen (figuur 4.2
links). Deze punten worden, in tegenstelling tot wat het geval is bij de weightsfile, weI
opgeslagen, omdat dit de toogang vanuit het programma PV-Wave gemakkelijker maakt
(vergelijk figuur 4.1 links).

,L

figuur 4.2 Pixels waarvoor data worden opgeslagen, en de volgorde waarin.

De volgorde waarin de pixels in de pixelmapfile staan is overeenkomstig de volgorde voor
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de weightsfile (figuur 4.2). Bij de pixelmapfile is de lengte van ~n Iijn echter constant,
omdat een volledig vierkant wordt afgetast.

Meestal zal de gebruiker van bepaalde data meer dan ~n afbeelding maken. In ~n
pixelmapfile staan de maps voor de verschillende tijdstippen achter elkaar gerangschikt.
Het eerste record van de pixelmapflle is altijd de TOPMAP-header. De pixels voor de
eerste map liggen in de file opgeslagen vanaf bet tweede record. Het is mogelijk dat~
map meer dan een record in beslag neemt. In ~n record passen namelijk 1280 real's, dus
1280 pixels. Nu zal over het algemeen het aantal pixels in de map niet gelijk zijn aan een
veelvoud van 1280. Na het laatste pixel van een map, wordt het betreffende record
opgevuld met nulwaarden. De pixels voor de volgende map liggen weer aan het begin van
het volgende record.
Zowel het aantal maps in de file, als het aantal records waaruit de fJle bestaat, is terug te
vinden in de TOPMAP-header.

De waarden die in een pixelmapfJle staan zijn de "werkelijke" waarden zoals die door de
interpolatiemethode bepaald werden. Deze waarden zijn dus nog niet geschaald naar
bepaalde weergaveniveau·s. Zeals we in paragraaf 4.3 uitlegden moet voor alle maps in
een bepaalde pixelmapfile dezelfde schalingsfactor gelden. Deze schalingsfactor moet
afhankelijk zijn van het maximum of minimum van bet datasignaal. In de TOPMAP
header zijn het maximum en minimum van het datasignaal opgeslagen.

4.3 In- en uitvoer bij spherical spUne

Invoer
Nadat de gebruiker de algemene invoergegevens heeft opgegeven, en de naam heeft
gespecificeerd voor het uitvoerbestand, hoeft TOPMAP nog maar ~n gegeven te hebben,
namelijk de graad van de interpolatiemethode. Als default waarde stelt TOPMAP graad=3
voor, omdat uit de resultaten van Perrin [perrin, 1987a] bleek dat de spherical spline met
deze graad de kleinste fout maalcte.

Uitvoer
Als uitvoerftle produceert TOPMAP een pixelmapfile met voor elk pixel de potentiaal op
dat pixel. Deze file heeft uiteraard hetzelfde formaat als de pixelmapfile voor de K-nearest
neighbours. Daarnaast produceert TOPMAP eventueel een tweede pixelmapfile met daarin
de SeD op elk pixel.

4.4 Terogmeldingen van TOPMAP
Als gevolg van incorrecte invoer kan TOPMAP mededelingen doen via het scherm. Dit
gebeurt bijvoorbeeld als men een getal opgeeft OOt buiten de op dat moment geldige
waarden ligt, zoals een negatief tijdstip, of een trialnummer dat niet bestaat. Ben ander
voorbeeld is het opgeven van een verkeerde weightsfile. Ben weightsfJle is specifiek voor
een bepaa1de instelling van buren, graad etc. Wanneer men een bepaalde parameter
verandert, dan veranderen oak de gewichten van de K-nearest neighbours. TOPMAP
controleert of de opgegeven weightsftle werd aangemaakt met de instelling zoals die op
het mOment van opvragen geldt, en genereert een foutmelding indien dat niet het geval is.
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AIle terugmeldingen van TOPMAP die het gevolg zijn van invoer door de gebruiker
worden gedaan volgens de conventies die daarvoor in FYSIAN gelden. Oit wi! zeggen dat
er voor TOPMAP specifieke boodschappen zijn aangemaakt. Oeze boodschappen kunnen
van verschillende aard zijn.
Het is mogelijk dat een boodschap zuiver informationeel is, zoals de TOPMAP boodschap
dat het programma bezig is met het aanmaken van de pixelmap-file (fOP_CRTPIX).
Ben boodschap kan een waarschuwing zijn dat de invcer mogelijk gevolgen heeft voor de
geldigheid van de resultaten, maar dat de loop van het programma er niet door wordt
beinvloed. Een voorbeeid hiervan is de TOPMAP boodschap die men krijgt als men als te
gebruiken kanaal een niet-EEG kanaal opgeeft. TOPMAP zal dit opmerken
(fOP_NOTEEG) en het kanaal niet meenemen. Het lean echter zijn dat de gebruiker een
ander kanaalnummer had willen opgeven, en dat daardoor nu ~n EEG kanaal minder
wordt meegenomen in de interpolatie. Dat TOPMAP desondanks doorgaat is omdat we
hiervoor bewust gekozen hebben in verband met het draaien van het programma vanuit
batch-jobs. Ben gebruiker die's avonds een batch opstart wil bij terugkomst 's morgens
geen boodschap vinden dat het programma werd afgebroken omdat er mogelijk aan het
resuitaat getwijfeld kon worden. De gebruiker lean namelijk altijd achteraf nog een
beslissing nemen over de geidigheid.
Verder kent TOPMAP ook nog foutmeldingen die wei gevolgen hebben voor de loop van
het programma. Ais het programma interactief draait wordt de gebruiker verzocht om de
invoer te corrigeren, draait het programma vanuit batch dan wordt het afgebroken met een
foutmelding. Ben voorbeeid van een foutmelding door TOPMAP is de boodschap die men
krijgt als in de electrode setup file niet al de te gebruiken elektroden worden gedefinieerd
(TOP CHANTSPEC).
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