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Hoofdstuk 1

INLEIDING

Het elektroencefalogram of "EEG", dat geregistreerd wordt als een potentiaal
verschil tussen elektroden op het hoofd of in of op de hersenen, is de
resultante van de aktiviteit van een grote groep hersencellen, die zich min
of meer synchroon gedragen. De in de kliniek opgenomen elektroencefalogrammen
zijn registraties van de synchrone aktiviteit van grote groepen corti.ale
cellen (cortex = hersenschors).

Wil men dit klinisch EEG gebruiken als hUlpmiddel bij het stellen van een
diagnose, dan is het van belang te weten, hoe de relatie is van een bepaald
kenmerk van dit EEG met de celaktiviteiten op corticaal en/of sub-corticaal
niveau.
Het onderzoek naar deze relaties is slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk
bij de mens. Daarom wordt gebruik gemaakt van proefdieren. Men brengt elektro
den in op de gewenste plaatsen en tracht, door analyse van de met deze elek
troden waargenomen potentiaalverschillen, de relaties te beschrijven.

Een verschijnsel in het EEG dat van groot belang is bij de interpretatie er
van in de kliniek is het a-ritme.
Onder een a-ritme verstaat men volgens de officiele verklarende woordenlijst
voor de EE~-terminologie (in: Electroenceph. Clin. Neurophysiol. 20 (1966)
293-320, Appendix A):
"een ritme, meestal van een frequentie van 8 - 13 Hz bij volwassenen, het
duidelijkst waarneembaar aan het achterhoofd, meest opvallend aanwezig, wan
neer de ogen zijn gesloten, en verzwakt tijdens aandacht, vooral visuele".
Een ritme wordt in deze woordenlijst omschreven als:
"een serie van golfvormige potentiaalveranderingen, waarvan de duur van een
golf en de vorm bij benadering konstant zijn, echter niet noodzakelijk de
amplitude" .

Sinds de ontdekking van het a-ritme door Hans Berger in 1929 is veel onderzoek
gedaan omtrent de mechanismen achter dit verschijnsel, omdat dit een funda
menteel probleem in de elektroencefalografie vormt. Men is tot het inzicht
gekomen, dat zowel corticale alsook diepere structuren een rol spelen bij
de generatie.Tot dusverre de laatste fase in dit geheel van onderzoekingen
is het werk van P. Andersen en S.A. Andersson, dat zij hebben samengevat in
hun boek "Physiological basis of a-rhythm" (1968). Hierin stellen zij een
hypothese omtrent het onstaan van een a-ritme. Omdat deze hypothese van grote
wetenschappelijke interesse kan zijn, werd het wenselijk geacht haar te testen.
Hiervoor moesten methoden van signaalanalyse worden onderzocht. Bovendien leek
het zinvol na te gaan in hoeverre deze methoden ook kunnen worden gebruikt
voor meer algemene doeleinden. Gedacht werd aan:

- een kwantitatieve beschrijving van het in de kliniek opgenomen EEG;

- het bepalen van de graad van asymmetrie in een klinisch EEG.

Een dergelijk EEG wordt opgenomen door middel van een aantal elektroden, die
op het hoofd van de patient zijn geplakt. Het patroon van de elektrodenposi
ties is gewoonlijk symmetrisch ten opzichte van de lijn, die loopt midden over
het hoofd van voor naar achter (zie figuur 1.1).
Potentiaalverschillen tussen overeenkomstige elektrodenparen links en rechts
van de middellijn zijn in de normale situatie bij benadering gelijk (het EEG
is symmetrisch). In pathologische gevallen kan asymmetrie optreden, en mis
schien is het mogelijk met behulp van een geschikte analysemethode iets te
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CombinCltie 1

Fig. 1.1.
Plaatsing van de elektro
den op het hoofd voor de
registratie van een
klinisch EEG (10 - 20
systeem) .

16 =.. ,...

ontdekken over de oorzaak van de asymmetrie. Hieraan is nog zeer welnlg
normatief onderzoek gedaan; in de Iiteratuur wordt weI het verschijnsel als
zodanig besproken.
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Hoofdstuk 2

DE THEORETISCHE ACHTERGRONDEN VAN DE ANALYSE VAN DE EEG-SIGNALEN

2.1. I n 1 e i din g

De elektrische activiteit, die wordt geregistreerd met een elektrode, op of
in de hersenen geplaatst, is de resultante van de activiteit van een grote
groep van cellen.
Deze cellen kunnen worden beschouwd als zelfstandig werkende eenheden, die
elkaar in meer of mindere mate in hun activiteit beinvloeden. Deze beinvloe
ding is zodanig, dat weliswaar een grote mate van synchronisme in zo'n groep
mogelijk is, maar toch de totale activiteit, gemeten aan de elektrode,
onderhevig is aan statistische fluctuaties. We kunnen een EEG-kurve dan ook
beschouwen als een realisatie van een stochastisch proces. Wat dit laatste
betekent wordt in het volgende nader aangegeven.

Willen we kunnen spreken over stochastische processen, dan moeten we eerst
het begrip stochastische variabele invoeren.

1) Een reele stochastische variabele x = x(u) is een reele meetbare functie,
gedefinieerd op een gebied U, uEU,-waarop een waarschijnlijkheidsmaat P
is gedefinieerd.
U is de bemonsterruimte (sample space).

Een complexe stochastische variabele ~(u) is gedefinieerd als ~(u) =
~(u) + iy(u), waarbij ~(u) en y(u) reele stochastische variabelen zijn.

Een reele (complexe) p-dimensionale stochastische variabele is een aantal
van p reele (complexe) eendimensionale stochastische variabelen.

We kunnen nu aanduiden, wat we onder een stochastisch proces verstaan.

2) Een stochastisch proces ~t = x (u), UEU, is een verzameling van stochastische
variabelen, gedefinieerd op het gebied U, die zijn voorzien van een index t.

Hierbij moeten enige aantekeningen worden gemaakt:
a) Als Xt een reele (complexe) stochastische variabele is, noemt men het

proces reeel (complex).
b) Is'~t p-dimensionaal (reeel of complex), dan is ook het proces p-dimen

sionaal (reeel of complex). Als p ~ 2 spreekt men van een vector-proces.
c) T, de mogelijkhedenverzameling van de index t, kan willekeurig zijn.

Hier zijn echter alleen die verzamelingen van belang, waarbij t reeel is
en eendimensionaal.
Als t continu is (t; -00 < t < +00) spreekt men van een proces met continue
parameter (continue proces).
Is t discreet (t = k~t; k = .... -2,-1,0,1,2, •... ), dan is het proces er
een met discrete parameter(discreet proces).
Stelt t de tijd voor, dan spreekt men in het laatste geval van een
tijdreeks (time-series).
Aangenomen wordt, dat in het volgende t steeds de tijd voorstelt, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.

Tenslotte kunnen we nu ook omschrijven wat een realisatie van een stochastisch
proces is.

3) De functie, verkregen door u in ~t(u) of ~t(u) vast te nemen en t te laten
varieren, wordt genoemd een realisatie van het stochastisch proces ~

7



resp. Xt.
Een realisatie van het proces ~t is een reeks van trekkingen, waarbij de
trekking op tijdstip tl wordt bepaald door de statistiek van ~t voor
t = tl'

4) Notatie.
Voor we verder gaan, dienen eerst enige afspraken te worden gemaakt over
de notatie.
a) Het symbool voor een stochastische variabele wordt onderstreept, ten

einde onderscheid te maken met niet-stochastische variabelen.
b) Gewoonlijk wordt bij het aanduiden van een stochastische variabele niet

steeds gerefereerd naar de mogelijkheden verzameling U. Dan kunnen we
een p-dimensionale stochastische variabele kortweg aangeven met een on
derstreepte letter en weI, als p = 1 met een kleine letter (bv. x) en
als p , 2 met een hoofdletter (bv. X).

c} Met de afspraak b) kunnen we nu de Index bij stochastische
processen tussen haakjes plaatsen, dus ~(t) i.p.v. ~t . Deze notatie
komt beter 8vereen met de in de literatuur gebruiy.elijke.

d) Een realisatie van een st0chastisch proces ~(t) geven we nu aan met x(t)
(waarbij we in gedachten houden dat we t laten varieren).

2.2. D e b esc h r i j v i n g van e e n s t 0 c has tis c h

pro c e,s

2.2.1. Inleiding

In grote lijnen zal nu worden aangegeven hoe een stocha~tisch proces mathema
tisch kan worden beschreven. Hierbij wordt, zonder nadere aanduiding, gebruik
gemaakt van basisbegrippen uit de waarschijnlijkheidsr~keningen statistiek.
Ten behoeve van de interpretatie zij vermeld, dat veel uit sectie 2.2.1. af
komstig is van ref. El (EYKHOFF, 1967).
Het gedrag van de stochastische variabele x kan volledig worden beschreven
met behulp van de eendimensionale kans-dichtheidsfunctie P(xl} met -oo<xl<+oo.
Hiermee kunnen ensemble-gemiddelden (momenten) worden gedefinieerd.
BiJ"voorbeeld: .+00

xens def f x
1
P(x

1
)dx

1
= E{~} = I1

x
(eerste moment) (2.1)

-00

Is de stochastische variabele p-dimensionaal, dan is ook de kansdichtheids
functie p-dimensionaal.
Een stochastisch proces x(t) kunnen we op dezelfde manier karakteriseren. Hier
bij zijn de kansdichtheidsfuncties afhankelijk van de waarde van t (p = P(x

1
,t

1
»

en dus ook de ensemble-gemiddelden.
Bijvoorbeeld

~(t1 )ens = E{~(tl)} - 11/ t 1 ) (2.2)

~(t2)ens = E{~( t 2 )} = ].lx(t2 ) (2.3)

In het algemeen is I1
x
(t

1
) 1- l1)t 2 )

We kunnen ook met kansdichtheidsfuncties het verband beschrijven tussen de
statistieken van een proces voor verschillende waargen van 4e index t. Evenzo
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kunnen ook de statistieken van twee processen ~(t) en yet) met elkaar worden
vergeleken. De kansdichtheidsduncties hebben dan de gedaante

resp.
p = P(x

1
,t

1

p = p(x
1

, t
1

(2.4)

(2.5)

:'efinieren we ook nu weer momenten, dan komen we tot:
+co +00

f J x1(t1)x2(t2)P(x1,t1;x2,t2)
-00 - 00

= E{~(t1) ~(t2)} = Ijixx(t 1 ,t 2 ) (2.6)

-too +""
ens d~f

J J x1(t1)Y2(t2)P(x1,t1;Y2,t2)~(t1) y(t 2 ) dX1 dY 2 =
-00 -00

= E{~(tl} y(t
2

)} = 1JJx/ t
1 ,t 2 1 (2.7)

en 1JJx/ t 1 ,t 2 )

1JJy / t
1 ,t2 )

1JJ
YX

(t
1
,t

2
)

processen, dan

De functies 1JJxx(t1 ,t
2

)

Algemeen: 1JJ
xx

(t
1
,t

2
)

1JJx/ t 1 ,t 2 )

Zijn ~(t) en yet) reele

zijn de correlatiefuncties.

autocorre1atiefuncties

kruiscorrelatiefuncties.

zijn ook de correlatiefuncties reeel.

( 2.9 )

(2.8)

Opmerking: Soms wordt ook gebruik gemaakt van de covariantie functies,
gedefinieerd als:

def [Cx/t1 ,t2 ) = E {~(t1) - fl x (t1 )}{y(t2 ) - fl y(t2 )}]

Cxy(t1 ,t2 ) = 1JJxy(t1 ,t2 ) - fl x(t1 )·fl
y
(t

2
)

Omdat we meestal veronderstellen dat flx(t1) = 0 en fly(t2) = 0 (dit tast de
algemeenheid van het betoog niet aan) geldt in ons geval:

(2.10)

2.2.2. Stationariteit

Met de in 2.2.1. genoemde kansdichtheidsfuncties kunnen stochastische proces
sen en hun onderlinge relaties volledig worden beschreven (in 2.2.1. is alleen
een speciaal soort van relaties bekeken, maar men kan de beschrij'Jing naar
willekeur uitbreiden), Zoals al blijkt uit de in 2.2.1. gegeven uitdrukkingen
levert een algemene beschrijving theoretisch maar vooral praktisch zeer grote,
soms onoverkomenlijke moeilijkheden op.
Teneinde hieraan tegemoet te komen beschouwen we een meer beperkte klasse van
stochastische processen, nl. die, waarbij de processen stationair zijn.
We kunnen twee soorten van stationariteit onderscheiden:

1) De volledige stationar~teit. We noemen een proces (p-dimensionaal) volledig
stationair (strictly -, strongly -, completely stationary) als de waarschijn
lijkheidsstructuur van het proces invariant is voor translaties.
In de notatie van 2.2.1. betekent dit, dat P(x1,t1) = P(x2,t2) voor elke
t1,t2 met t1,t2ET ofwei de waarschijnlijkheidsstructuur van het proces hangt

9



niet af van de waarde van de parameter t.

2) De zwakke stationariteit. Hiervoor gaan we uit van een p-dimensionaal
complex proces en definieren nog eens de covariantiefunctie~ nu in zijn
algemene vorm.

C(s~t) = cov{~_(s)~~(t)} = E[{~(S) - j.J(s)}l{~(t) - j.J(tnlf'J

met j.J(t) = E{X(t)}

(2.11)

(2.12 )

Hierin
j.J(t)
X(t)
X(t)'f
X(t)l
C(s~t)

is:
een p-dimensionale rijvector
een p-dimensionale complexe rijvector
de complex geconjugeerde van X(t)
de getransponeerde van de vector X(t)
een kxk-matrix~ de covariantie-matrix

(kolomvector)
van het proces.

s~ t E T en boven
(2.13)

(weakly stationary;

Wanneer j.J(t) en C(s~t) bestaan en eindig zijn voor elke
dien geldt j.J(t) = j.J en C(s~t) = C(s-t)
voor elke s~ t E T noe~t men het proces zwak stationair
stationary to the second order),

(2.13) betekent~ dat E{X(t)} niet van t afhangt en dat C(s~t) niet door de
afzonderlijke waarden~ ;aar door het verschil van s en t wordt bepaald.

Duidelijk is~ dat zwakke stationariteit van een proces een veel minder
zware eis is~ dan volledige stationariteit.
We zullen in het volgende steeds veronderstellen~ dat de stochastische
processen~ die we beschouwen zwak stationair zijn.
Dit is een eis~ die men vaak moet stellen wil de analyse van EEG-signalen
zinvol zijn (meestal is slechts een realisatie van het proces beschikbaar).
In hoeverre aan deze eis wordt voldaan is in de praktijk zeer moeilijk na
te gaan~ omdat men hiervoor dient te beschikken over een ensemble van
realisaties.
Het beste~ dat men bij de gewone EEG-analyse kan doen is het te analyseren
tijdsinterval kiezen met behulp van het geschreven EEG. Men neemt dan een
stuk ~ dat als geheel een "regelmatig verloop" heeft. De methode is ~ statis
tischgezien~ onverantwoord~ maar meestal is er geen alternatief.

2.2.3. Ergodiciteit

y(t+T)dt =

T/2

f x(t)

-T /2

1= lim
T

T-+ro

Uitdrukking (2.6) geeft de correlatiefunctie ~xx(t1~t2) weer als een ensemble
gemiddelde. We hebben in de praktijk meestal niet de beschikking over een
ensemble~ maar over een realisatie. Willen we toch correlatiefuncties kunnen
bepalen, dan dienen we de Klassen van stochastische processen~ die we beschou
wen, nog verder te beperken. We eisen, dat de processen zodanig zijn~ dat
ensemble-gemiddelden en tijd-gemiddelden (middelling over een realisatie)
gelijk zijn.
Zo moet dan bijvoorbeeld gelden:

( 2 • 14 )

Processen met deze eigenschap heten er'godisch.

Opmerking: Ergodiciteit houdt stationariteit in~ maar het omgekeerde is niet
het geval.

10



Nu geldt dus eenvoudig:

lim
T-+«>

T/2

~ f x(t)

-T/2

y(t+T) dt (2.15)

Ergodiciteit van een proces is een prettige eigenschap. We kunnen echter niet
bepalen of een proces ergodisch is of niet, omdat we niet over een ensemble
beschikken. Meestal nemen we maar aan dat we geen grote fouten maken, als we
veronderstellen dat het proces ergodisch is. Overigens is ergodiciteit voor de
hier toegepaste analysemethode niet van groot belang (GOODMAN, G3, 1961, pag.
228) .

2.2.4. Spectraalanalyse

1) Inleiding. De genoemde correlatiefuncties hebben enige belangrijke eigen
schappen, die gelden voor zwak stationaire processen.

a)

de autocorrelatiefuncties zijn even ten opzichte van T = O.

(2.16)

= de correlatiecoefficient als functie van T,
var{~( t)}.var{1..( t)}

b)
ljJ (O)ljJ (0)

xx yy

cov{~( t) '1..( t+T )}

= de genormeerde kruiscorrelatiefunctie =
(2.17)

(2.18)

(2.19)

kunnen we met ljJxy(T) de
van het maximum slecht

als tenminste ~ = ~ = O.
x y

Hieruit voigt, dat als ljJxy(T) = 0, ook geldt cov{~(t)'1..(t+T)} = 0,
dus dat x(t) en 1..(t+T) ongecorreleerd of lineair onafhankelijk zijn.

c) Als x(t) een periodieke component bevat, dan bevat ook ljJxx(T) deze com
ponent.

d) ~eschouwen we twee processen ~(t) en 1..(t), waarvoor de relatie geldt

1..(t) = ~(t-tl) (zuivere looptijd)

dan kan worden afgeleid: ljJ (0) = ljJ (t
1

)xx xy
Wegens !ljJxx(T)1 ~ ljJxx(O) (maximum voor T = 0)
looptijd tl bepalen (behalve wanneer de plaats
gedefinieerd is).

Hieruit kunnen we begrijpen, dat correlatiefuncties van belang zijn voor
het bepalen van:
- periodiciteiten (a, S-ritme voor EEG-signalen)
- looptijden (snelheid van verspreiden van ritme over hersenschors)
- statistische relaties van stochastische processen (verband tussen akti-

viteiten in verschillende delen van de hersenen).

Voor onze doeleinden hebben correlatiefuncties enige nadelige eigenschappen:
1) Twee ritmen waarvan de frequenties niet veel verschillen zijn zeer

moeilijk te onderscheiden (WALTER, Wi, 1963, pag. 163).
2) De statistische beschrijving van correlatiefuncties is moeilijk, verge

leken met een andere methode die beschikbaar is (GOODMAN, G3, 1961, pag.
228).

We gaan daarom over op een andere beschrijving, nl. die in het frequentie
domein (spectraalanalyse).
Hiervoor moeten we gebruik maken van de Fourier-transformatie. We zullen
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eerst enkele eigenschappen van deze transformatie vermelden, teneinde
later hiernaar te kunnen verwijzen.

(2.20)

-00

+00

is, dat J1x(t)ldt

i =~
-00

Een voldoende voorwaarde voor het bestaan van P(f)
eindig is.
P(f) is het frequentiespectrum van x(t).
De inverse transformatie luidt:

2) De Fouriertransformatie. Als x(t) een functie van de tijd voorstelt, wordt
de Fouriertransformatie:

+00

P(f) = f exp.(-i2nft) x(t) dt

+00

x(t) = J exp.(i2nft) P(f) df (2.21)

-00

We noteren de Fouriertransformatie als volgt:
x(t) 0-0 P(f) en P(f) 0-0 x(t)

of
P(f) = F{x(t)} en x(t) = F-1{P(f)}

(2.22)

(2.23)

Eigens~happen van de Fouriertransformatie:

1) Als x(t) complex is, dan is P(f) complex.

2) Als x(t) reeel is, kan (2.20) worden geschreven als:
+00 +00

P(f) = JX(t) cos(2nft) dt - i fX(t) sin(2nft) dt = R(f) + i X(f) (2.24)

-00 -00

In dit geval geldt:

P(f) = PC-f)· of

R(f) = R(-f) en X(f) = -XC-f)

3) Als x(t) reeel is en even ( x(t) = x(-t) ), dan

(2.25)

(2.26)

P(f) = 2R(f) P(f) is reeel (2.27)

4) Als x(t) reeel is en oneven ( x(t) = -x(-t) ), dan

P(f) = 2iX(f) P(f) is imaginair. (2.28)

3) De beschrijving van stochastische processen in het frequentiedomein. In dit
verslag kan over beschrijvlngsmethoden van stochastische processen slechts
datgene worden vermeld, dat van direkt belang is of dat later gebruikt zal
worden.
Een belangrijke informatiebron was weer ref. E1 (EYKHOFF, 1967).

Wanneer we Fouriertransformatie toepassen op de autocorrelatiefunctie van
het zwak stationai~e reele proces ~(t) volgt:

+00

~ (f) = f ~ (T) exp.(-i2nfT) dTxx xx (2.29)

-00

met ~ (T) = E{x(t) X(t+T)}xx

12



De inverse tr~~sformatie luidt:

~ (e) = f ~ (f) exp.(i2nfe) df
xx xx

_00
(2.30)

De uitdrukkingen(2.29) en (2.30) vormen tezamen de zgn. Wiener-Khintchin
relaties.
~xx(f) noemt men het vermogens(dichtheids)spectrum van het proces ~(t)

(power spectrum, power spectral density function).
Soortgelijke uitdrukkingen gelden ook voor ~xy(e), nl.:

~ (f)
xy

~ (e)
xy

+00

= f~ (e)xy
-00

+00

= f~ (f)xy
-00

exp.(-i2nfL) de

exp. (i2nfL) df

met ~ ( e) = E{~( t) z( t+e ) }xy
(2.31)

(2.32)

~xy(f) is het kruisvermogens(dichtheids)spectrum.

Dat ~xx(f) inderdaad een vermogensdichtheidsspectrum is, d.w.z. weergeeft
de verdeling van het vermogen als functie van de frequentie, kan als volgt
aangetoond worden:
Nemen w~ aan dat net proces x(t) ergodisch is (dit hebben we nodig om ver
mogen op de gebruikelijke ma~ier te kunnen introduc~ren) dan kan de auto
correlatiefunctie ook wordengeschreven als:

~ (e)
xx

+1'/2

= lim f x(t}

1'+00_1'/2

X(t+e) dt
l'

(verg. 4.15) (2.33)

~ (O)xx

Voor e = 0 wordt dit:

+1'/2

= l' f x(t) x(t) dt =
.lm l'
1'+00_1'/2

1'oepassen van (2.30) geeft:

2 tijd
x( t) = gemiddeld(totaal)

vermogen (2.34)

(2.35)
_00 _00

Wegens (2.16) en (2.26) krijgen we uiteindelijk: gemiddeld(totaal)vermogen

= 2 f; (f) df, zodat we ~ (f) kunnen beschouwen als de vermogensdichtheid
xX xx

o
als functie van de frequentie.
Evenzo kan l~xy(f)1 worden geinterpreteerd als de verdeling, als functie
van de frequentie, van he~ vermogen, dat ~(t) en y(t) gemeenschappelijk
hebben.
N.B.: ~ (f) is in het algemeen een complexe grootheid.

xy
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4) Systeemanalyse in het frequentiedomein. We zijn nu in staat met behulp van
de vermogensspectra relaties tussen stochastische processen te beschrijven
in het frequentiedomein. Laten we eens uitgaan van de volgende configura
tie:

---+~ IhCt) ; H(f)I---+
x(t) Z(t)

waarbij het blok een lineair systeem voorstelt met overdrachtsfunctie H(f)
en impulsresponsie h(t).
Het proces x(t) fungeert als ingangssignaal van het systeem, het proces
Z(t) als uitgangssignaal.
Dan gelden de relaties:

ep (f) = H(f) ep (f)
xy xx

ep (f) = H( -f) ep (f)
yx xx

ep (f) = H( f) ep (f) = H(-f) H(f) ep (f)
yy yx xx

ep (f) = H(-f) ep (f)
yy xy

Uit (2.36) volgt: ep (f)
H(f) = xy

ep (f)
xx

en uit (2.39)

1
ep (f)

= xy
H( -f) ep (f)

yy

(2.36)

(2.37)

(2.38)

(2.39)

(2.36a)

(2.39a)

Hieruit zien we, dat we de overdrachtsfunctie van het systeem kunnen bepa
le~ via (2.36a) wanneer ~(t) de input en Z(t) de output is. Wanneer we
Z(tl als de input beschouwen en ~(t) als de output volgt de overdrachts
functie uit (2.39a).
Gaan we nog even verder in op de uitdrukking (2.36).
We kunnen deze splitsen in:

a) (2. 36b)

b)

of

arg. {H(f)}

arg. {H( f)}

= arg. {ep (f) }
xy

= arg . {ep ( f) }
xy

- arg. {ep (f) }
xx

wegens (2.27)

(2.36c)

(2.36d)

(2.36b) geeft weer wat later "transferfunctie" wordt genoemd.
arg.{epxy(f)}, weergegeven als functie van de frequentie vormt het
fase-spectrum.

Opmerking: De interpretatie van bovengenoemde grootheden is in de EEG
analyse moeilijk, soms zelfs onmogelijk, omdat daar het systeem
tussen ~(t) en Z(t) vaak niet-lineair is. Hierop wordt bij het
bespreken van de resultaten teruggekomen. Hier dient nog wel
even gerecapituleerd te worden dat, wanneer het systeem een
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~l
I

zuiver looptijdelement voorstelt - H(f) = k exp.(-i2nftl) met
t l de tijdvertraging - het fasespectrum een rechte lijn is,
gaande door de oorsprong, die een hoek van 2ntl radialen maakt
met de frequentieas.

Fig. 2.1. Het fasespectrurn van een lineair
vertraging~systeem. t 1 stelt de
vertragingstijd voor.
Vertikale schaal: negativiteit
naar boven.

--i"~f(Hz)

(2.40)

We kunnen dus met het fasespectrum (soms) looptijden bepalen.
Bij de resultaten kunnen hiervan voorbeelden worden gegeven.

Tenslotte wordt nog een belangrijke grootheid geIntroduceerd, nl. de
coherentie (functie). Deze is gedefinieerd als:

J¢ (£)1
2

Coh. (f) = __x_y'-- _
¢ (f) ¢ (f)

xx yy

ADEY, AI, 1966 , WALTER e.a., W3, 1966 en GOODMAN, G2, 1957.

De coherentie is een maat voor de lineaire afhankelijkheid van ~(t) en yet)
voor een bepaalde frequentie en is in wezen een gekwadrateerde correlatie
coefficient.
De coherentie kan waarden aannemen tussen 0 en 1. Lage waarden duiden op
weinig correlatie; waarden in de buurt van 1 op sterke lineaire afhankelijk
heid.
Met de coherentiefunctie is het dus mogelijk de samenhang na te gaan van fre
quentiecomponenten van ~(t) en yet).
Later zal dit nog verder worden uitgewerkt. Hier kan nog worden opgemerkt dat
de coh~entiefunctie in de EEG-analyse een belangrijk hulpmiddel is, in het
bijzonder wanneer men de betekenis van ritmische aktiviteit van de hersenen
tracht te achterhalen.

Opmerkingen: 1) Soms wordt de coherentiefunctie gedefinieerd als:

1 ¢ (f) I

coh.(f) = xy (2.41)
1¢ (f).¢ (f)Y

xx yy

GALBRAITH, Gl, 1967 en WALTER, WI, 1963.

(2.40) is het kwadraat van (2.41).
De definities zijn equivalent, maar in theoretische beschouwin
gen wordt meestal (2.40) gebruikt, terwijl ook de kansverdelings
functies van schattingen van de coherentie volgens (2.40) zijn
getabelleerd (ALEXANDER en VOK, A2, 1963).

2) De betekenis van de coherentiefunctie wordt aanschouwelijk
gemaakt met het volgende voorbeeld:
Nemen we aan, dat x(t) en net) zwak stationaire reele stochas
tische processen zIjn en bovendien de beide processen onafhan
kelijk zijn. Zij yet) = ~(t) + E.(t) ; yet) is reeel en zwak
stationair.
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Dan geldt:

Coh. (f) ::

cov.{~(t) y(t+T)} :: cov.{~(t) ~(t+T)}

cov. {y( t) y( t+T)} :: cov. {~( t) ~(t+T)} +

+ cov.{n(t) n(t+T)}- -

(2.42)

( 2. 42a)

(2.42b)

Dus:

Coh.(f) ::

::

¢ (f)2
xx-------------::

¢ (f).{¢ (f) + ¢ (f)}
xx xx nn

1

1 + ¢ (f)/¢ (f)
nn xx

(2.43)

We kunnen nu twee interessante gevallen onderscheiden:

a) ¢ (f) » ¢ (f)
nn xx

voor de frequentie f.
Dan is coh.(f) Z 0

b) ¢ (f)« ¢ (f)
nn xx

, d.w.z. een lage signaal-ruisverhou
ding

, d.w.z. een hoge signaal-ruisverhou
ding

voor de frequentie f.
In dit geval geldt: coh.(f) Z 1.

2.3. N a d e!r e b esc h 0 u win g van d e s p e c t r a van

s t 0 c has tis c h e pro c e sse n

In deze sectie zal een uitbreiding worden gegeven van de algernene inleiding
betreffende de spectra van stochastische processen, van sectie 2.2 .. Aangetoond
zal worden, dat de verrnogensdichtheidsspectra in wezen variantiespectra zijn.
We bespreken het eendirnensionale en tweedirnensionale zwak stationaire reele
stochastische proces. Processen van dirnensie hoger dan twee zijn voor de ge
stelde doeleinden niet van belang.

2.3.1. Het eendirnensionale zwak stationaire reele stochastische proces

Zij ~(t),tET een dergelijk proces, waarbij t continu is.
We nernen aan dat bovendien geldt:

E{x(t)} :: 11 (t) :: 0
X

De covariantiefunctie is dan gelijk aan de correlatiefunctie

(2.44 )

(verg. 4.10) (2.45)

Wegens de stationariteit gaat (2.45) over in
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C (t
1
,t

2
) = E{x(t l L x(t

1
+T)} = C (T) (2.46)xx -~ - xx

Als CXX(T) continu is voor T = 0 geldt, dat CXX(T) de Fourier (cos-) getrans
formeerde is van een reele, begrensde, monotoon niet-dalende functie G(f).
G(f) is de spectrale functie van het proces.
Dus:

(2.47)C (T) = JooCOS(2TITf)d G(f)
xx

o
(zie o.a. GOODMAN, G2, 1957 en BARTLETT, Bl, 1956.)

In de fysisch interessante gevallen is G(f) continu en heeft een continue af
geleide. Men kan dan een functie g(f) definieren, de spectrale dichtheid van
het proces, die voldoet aan:

f

G(f
o

) = JOg(f) df (2.48)

o
of

g(t) = ..;..d~G=-,(,--f-,-)
df

(2.49)

g(f) is , O.

Met (2.49)'wordt (2.47): C (T) = JooCOS(T2TIf) g(f) df
xx

o

(2.50)

Met (2.30) en (2.27) komen we tot

~ (T) = 2J; (f) cos(T2TIf) dfxx xx
o

(2.51)

(2.53 )

( 2.52 )

+00

f exp.(i2TItf) d ~(f)x( t) =

zodat g(t) = 2 4> (f)
xx

g(f) is gedefinieerd voor f ~ 0 en 4>xx(f) voor -00 < f < +00 (vergelijk
BLACKMAN en TUKEY, B5, 1958).
Het onderscheid tussen g(f) en 4>xx(f) wordt aIleen gemaakt om aansluiting te
krijgen met in de literatuur voorkomende uitdrukkingen.
Ook het proces zelf kan worden uitgedrukt in een spectrale voorstelling en weI
als voIgt:
Stelt x(t) een continu complex proces voor, dan is het mogelijk ~(t) te
schrijven als

-00

Is het proces reeel en stellen we Re{d~(f)}

Im{d~(t) }
dan voIgt:

= ~ dU (f) en
-x

= -~d~( t) (2.54 )

x( t) = JooCOS(2TIft)

o

d~(f) + Joosin(2TIft) d~(f)
o

(2.55)

(2.53), voor een complex proces,en (2.55), voor een reeel proces, zijn geldig
onder de voorwaarden:
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1) het proces x(t) is zwak stationair;
2) het proces ~(t) is continu in het gemiddelde; d.w.z.

1.i.m. ~(t+t') = ~(t) (1.i.m. = limit in the mean)
t '-+0

of 2
lim E{ I~( t+t') - ~(t) I } = a
t'-+Q

dU(f) en dV(f) uit (2.55) zijn dan de "differentialen"
r;e~e stochastische processen ~(f) en ~(f).

Dit betekent:

dU(f) = 1. 1. m. { [~(f+llf) ~(f)] . ~f}

~f-+O

en
d~(f) = 1.i.m.{ ~(f+M) - y'(f)]. ~f}

~f-+O

(increments) van

(2.55a)

(2. 55b)

Het blijkt, dat deze processen orthogonaal ten opzichte van elkaar zijn, even
als de "differentialen". Dit laatste wil zeggen:

E{d!d.(f).d!d.(f')} = a = E{dy'(f).dY.(f')} als f"1 f'

E{d~(f).d~(f')} = a voor elke f, f'

(2.56a)

(2. 56b)

en

Verder ~eldt

E{d!d.(f)} = E{dY.(f)} = a

E{d~(f)}2= E{d~(f)}2= dG(f) = g(f) df met f ~ a (verg1. 2.48)

(2.57a)

(2.57b)

N.B. De integralen in (2.55) zijn stochastische Stieltjes-integralen. Voor de
interpretatie hiervan wordt verwezen naar de literatuur (o.a. GOODMAN,
G2, 1957).

De betekenis van (2.55) is de volgende:
De spectrale voorstelling geeft het pDoces weer als een aselecte superpositie
van de trigonometrische functies cos(2nft) en sin(2nft).
De amplituden van deze functies zijn dU(f) resp. dV(f), terwijl de spectrale
dichtheid g(f) een rnaat is voor de varIantie van d;ze (random) amplituden.
Het vermogensdichtheidsspectrum is dus in wezen een variantiespectrum.

2.3.2. Het twee-dimensionale zwak stationaire reele proces

Het tweedimensionale continue proces note~n we als:

~(t) = ~(t), y(t)] , tE:T (2.58)

Hierin stellen ~(t) en yet) zwak stationaire eendimensionale processen voor.
We nemen weer aan, dat

E{[i(t), yet»)} = (~ ,~ ) = (0, 0)
x y

*")
(2.59 )

*) We gaan er steeds van uit dat de 1e momenten van de processen, die we be-
schouwen, a zijn. Zijn ze niet 0, dan kunnen we ze a maken door een nieuw
proces .E.( t) = ~(t) - E{~( t )} te definieren; h iervoor geldt E{.E.( t )} = O.
Waarom we de 1e momenten graag = a willen hebben zal later duidelijk wor
den.
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De covariantiematrix is volgens (2.11) en (2.13)

Analoog aan (2.47) kunnen we schrijven:

[
E{~( t+T) ~(t)}

C( T) =
E{y(t+T) ~(t)}

E{~(t+T) y(t)}]=

E{y(t+T) yet)}
(2.60)

=r
o

=r
o

cos(2nfT) d G (f)
xx

cos(2nfT) d G (f)
yy

(2.61)

(2. 61a)

VerdeI' kan nag afgeleid worden

= C (-T )
yx

cos(2nfT) d C(f) + foo
o

sin(2nh) d Q(f) (2.62 )

Hierin is:
Gxx(f)

~ri~f)
Q(f)

de spectrale functie van het proces x(t)
de spectrale functie van het proces yet)
de "co-spectral function" van de processen ~(t) en yet)
de "quadrature spectral function" van de processen ~(t) en yet).

Vaal' fysisch interessante gevallen geldt oak:
f

G (f) = rg (f) df (vergl. 2.48) (2. 63a)xx a xx
of

(~ (f) = fg (f) df (2. 63b)yy a yy

of

C(f ) = fcU) df (2.63c)a
of

Q(f ) = fqU) df (2.63cj.)a
a

gxx(f), gyy(f), c(f) en q(f) stellen de spectrale dichtheidsfuncties vaal',
de afgelelaen van de spectrale functies.

Omdat Cxy(T) reeel is en geldt Cxy(T) = CYX(-T), kan met (2.31) en de eigen
schappen van de fouriertransformatie worden afgeleid:

c(f) = 2 ReU (f)}
xy (2. 64a)

q(f) = -2 Im{¢ (f)}
xy

Van (4.52) is bekend

g (f) = 2 ¢ (f)
xx xx

g (f) = 2 ¢ (f)
yy yy

(2.64c)

(2. 64d)
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Het twee-dimensionale proces kan, als de covariantiefuncties continu zijn,
worden uitgedrukt in de spectrale voorstelling:

x( t) = rCOS (2TTft)d U (f) +r sin( 2TTft)d V (f)
--x -x

0 0

1.( t) = j"'COS(2TTft)d U (f) +j'" sin(2TTft)d V (f)
--y --y

0 0

(2. 65a)

( 2 . 65b )

d~( f), d~y(f), d;&.( f), d~y(f) zijn weer de "differentialen" van reele
stochastische processen ~(f), ~y(f), ;&.(f) en ~y(f).

Hun covariantie-relaties kunnen als voIgt worden samengevat (covariant ie
matrix)

gxx(f) 0 c(f) q(f)

0 g (f) -q(f) c(f) df (2.66)
E{dW(f)' dW(f)} xx

= c(f) -q(f) g (f) 0
yy

q(f) c(f) 0 gyy(f)

met d~(f) =[d~(f), d~y(f), d;&.(f) , d~y(f)J
dW(f) is een rijvector.
HIerbij maken we enige aantekeningen:

1) De interpretatie van de relaties (2.65a) en (2.65b) is analoog aan die van
(2.55). Benadrukt moet worden dat de "random-amplitude"-paren d~(f),

dQy(f) en d;&.(f), d~y(f) amplituden van "in-fase" componenten weergeven
(sln en sin of cos en cos).
De paren d~(f), d~y(f) en dQy(f), d~(f) zijn amplituden van componenten,
die 90 graden in fase verschillen (sin en cos of cos en sin).

2) Uit (2.66) blijkt, dat de spectrale dichtheden in wezen (co)-variantie
spectra zijn (vergl. 2.57b).

3) Evenals in sectie 2.3.1. geldt ook hier dat elk paar "random-amplituden"
voor verschillende frequenties ongecorreleerd (lineair onafhankelijk) is.

1+) Als het proces ~(t) door een normale verde ling gekenmerkt wordt, is de
stochastische variabele {d~(f), d~(f), d~..y(f), d~y(f)}, 0 ~ f ~ 00 , ook
normaal verdeeld (4-dimensionaal).
In dat geval is ieder paar differentialen voor verschillende frequenties
onafhankelijk. Ook voIgt dan uit (2.66) dat d~(f) en d~(f) onafhankelijk
zijn, evenals d~y(f) en d~y(f) (GOODMAN, G2, 1957, pag. 27).

2.4. H e t b e m 0 n s t ere n van s t 0 c has tis c h e pro -

c e sse n

Het bepalen van de spectrale dichtheidsfuncties geschiedt in de praktijk vol
gens numerieke methoden. Dit betekent, dat de te analyseren realisaties moeten
worden omgezet in getalreeksen.
De eerste stap in deze omzetting is het bemonsteren van de realisaties. Dit
moet zo gedaan worden, dat zo weinig mogelijk informatie verloren gaat. Aan
welke eisen dan dient te worden voldaan wordt nu nagegaan.
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2.4.1. Fauriertransformatie voor bemonsterde signalen

Uit het voorafgaande zal duidelijk zijn, dat de Fouriertransformatie in onze
analysemethode van groot belang is. We zullen daarom allereerst nagaan hoe
we deze ~oeten aanpassen, wanneer we met bemonsterde signalen te maken hebben.

Zij x(t) een reele functie van de tijd. De Fouriertransformatie (afgekort
F.T.) wordt dan gegeven door (2.20) en (2.21). We gaan nu x(t) bemonsteren op
ekwidistante tijdstippen t = m6t, m = 0, + 1, + 2, ....
Vaal" t = m6t wardt (2.21):

+00

x(m6t) = f P(f) exp.(i2nfm6t) df

-00

(2.67)

Als F = 1/6t de bemonsterfrequentie voorstelt, kan (2.67) worden herschreven
als:

+00 (r+2).F/2

x(m6t) = r!-oo f P(f)
r.F/2

( i2nmf) dfexpo F (2.68)

Vaal" vaste 1" kunnen we schrijven, als we stellen f = fl + rF:

",(r+2).F/2 F/2

f P(f) (i2nmf) df f P(f1 +rF) ( i2nmf' ) df'expo F = expo F

r.F/2 -F /2

{ i2nm(f'+rF)}_ {i2nmf'}
want expo F - expo F

(2.58) is nu te herleiden tot:

(2.69 )

F/2

f
-F/2

x(m6t) = P (f) (i2nmf df
1" exp. \ F ) (2.70a)

met

+00

P (f) = L P(f+rF)
1"

1"=-00

(2. 70b )

(2.70a) en (2.70b) zijn algemeen geldig. Op de convergentie-eigenschappen van
(2.70b) wordt later nog nader ingegaan.
Omdat x(t) reeel is, is P(f) Hermitisch (zie 2.25».

Met behulp van (2.26) is dan in te zien, dat Pr(f) een periodieke functie is
met periode F (zie ook fig. 2.2) en weI zo, dat Re{Pr(f)} even is en Im{Pr(f)}
aneven.

Omdat Pr(f) periodiek is, bestaat de Fourierreeks-ontwikkeling:

P (f)
1"

+00
I -i2nlf= _ c I exp. ( F )

1-=-00

(2. 71a)

met c =
I

1"/2

J r
)

-F/2

i 2n1£
P1" (f) exp. ( F ) df (2.71b)

Vergelijken we (2.71b) met (2.70a), dan concluderen we
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Fig. 2.2. lllustratie van de periodiciteit van P (f) =~p(f+rF)
r r=-oo

Verondersteld is, dat P(f) reeel is en , O.

m = 1 (2.72)

Im{Pr(f)} oneven heeft het uitwerken van (2.71b)

metc =.! x(m6t)
-1 F

Omdat Re{Pr(f)} even is en
tot resultaat:

c = c 1 ' zodat we kunnen besluiten:
1 -

+co
1~ -i2nfm

Pr(f) =F~(m6t) exp.( F )
m=-co

(2.73)

(2.73) stelt de Fouriertransformatie voor van de bemonsterde tijdfunctie x(t)
(vergl. 2.20). Het verband tussen de frequentiespectra van het oorspronkelijke
signaal en het bemonsterde wordt gegeven door (2.70b).
Dit verband is duidelijker, wanneer we (2.70b) met behulp van (2.26) nog her
leiden tot:

Re{P (f)}
r

co

= Re{P(f)} + L [Re{P(f+rF)} + Re{P(rF-f)}]
r=l

(2.74a)

co

Im{P (f)} = Im{P(f)} + L [Irn{P(f+rF)} - Im{P(rF-f)}]
r r=l

(2. 74b)

We zien, dat het frequentiespectrum van het bemonsterde signaal is opgebouwd
uit een oneindige reeks van spectra, verkregen door het frequentiespectrurn
van het oorspronkelijke signaal een veelvoud van de periode F ten opzichte van
het nulpunt van de frequentieas te verschuiven.
Men spreekt van het "aliasing effect" en nOemt de frequenties f, f+F, F-f,
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f+2F, 2F-f, ... (-F/2 ~ f ~ +F/2) "aliases" van elkaar. f is de "principal
alias".
We kunnen uit (2.74a) en/of (2.74b) ook afleiden hoe we moeten bemonsteren.
We willen het frequentiespectrum P(f) bepalen, maar kunnen aIleen Pr(f) be
rekenen. Wanneer we evenwel weten, dat het spectrum P(f) band-begrensd is met
grensfrequentie f g (dat wil zeggen, dat voor f > f g Ip(f)! verwaarloosbaar
klein is volgens een vooraf gestelde norm), dan kunnen we, door F te kiezen
volgens F > 2f , de fout in de bepaling van P(f), veroorzaakt door de somterm
in (2.74a) en r2.74b), willekeurig klein maken (goede convergentie van 2.70b).
Dit betekent, dat we het bemonsterinterval 6t zo klein moeten kiezen dat
6t < 1/2fg).
Kiezen we F = l/~t = 2fg , dan bemonsteren we volgens het theorema vall Shannon.
Door dit theorema weten we ook, dat bemonsteren met een frequentie F, waar
voor geldt F ~ 2fg niet leidt tot verlies van informatie. x(t) is weer volle
dig te reconstrueren uit de bemonsteringen.

2.4.2. De beschrijving van een continu stochastisch proces, uitgaande van bemonster'de
realisaties

I
I
I

In het voorafgaande is al vermeld, dat we genoodzaakt zijn de realisaties,
die ons ter beschikking staan, te bemonsteren. We willen met deze een continu
proces beschrijven. Deze beschrijving sluit aan bij het voorafgaande, wanneer
we aannemen, dat de realisaties afkomstig zijn van een discreet proces, dat
ontstaat door het continu proces enkel voor discrete waarden van de parameter
t te beschouwen. We trachten dit discrete proces te beschrijven en verkrijgen
dan, als we de juiste voorwaarden in acht nemen, een beschrijving van het con
tinue proces. Welke de resultaten zijn wordt nu besproken; men kan ze met
behulp van 2.2.1. gemakkelijk interpreteren.

1) Het ~~ndimensionale proces. Zij x(t), (t = m~t, m = 0, + 1, ~ 2, ...• ),
discrete ~~ndimensionale reele proces (zwak stationair)~ Nemen we verder
dat E{ x( t )} = O.
AfgeleTd kan dan worden, dat geldt:

112M

C(k~T) = f cos(2TIk~Tf)gd(f) df (2.7

o (M = ~t; k = 0, 1, 2, ... )
waarin

g/f) = [g(f) t- g(F-f) + g(F+f) + .•. .1
met

F =
I
I

1
6t

C(k~T) = C(-k~T)

(2.75b

(2.75c

sampling interval
Nyquist interval
Nyquist time;
turnover frequency
fOlding frequency
Nyquist frequency.

1
2M

voor

Nomenclatuur: een aantal namen, die in de literatuur frequent worden ge
bruikt zijn:
voor ~t

Voor de interpretatie van g(f) wordt verwezen naar sectie 2.3.1.

Opmerking: de index "d" in gd(f) wordt gebruikt om aan te geven dat het
spectrum betrekking heeft op een discreet proces.

I

I
I
I

I
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(2.76)C(T) = C(k~T)

k=0,1,2,

2) Het twee-dimensionale proces. Het proces ~(t) = [~( t), :i.( t lJ ;
(t = m~t, m - 0, + 1, + 2, ... ) onderstellen we weer reeel en zwak statio
nair; bovendien g;ldt -E{X(t)} = (0,0).
De covariantiematrix kunn;n we schematisch aangeven als

[

c (k~T) C (k~T)]xx xy

C (k~T) C (k~T)
yx yy

1
en ~T = ~t = -

F

(2.76a)k = 0, 1, 2, ...

Afgeleid kan nu worden met de methode, die in het eerste deel van sectie
2.4.1. is aangegeven, dat algemeen geldt:

+1/2M

C(k~T) = f ¢d(f) exp.(i2TIk~Tf) df,

-lint

waarbij

+00

¢d(f) = L ¢(f+1F)
1=-00

¢(f) stelt de matrix van de tweezijdige spectrale-dichtheidsfuncties voor.

[

¢ (f), xx
¢(f) =

¢ (f)
yx

¢ (f)]xy

¢ (f)
yy

(2. 76b)C (kM) =xx

Door gebruik te maken van de eigenschappen van deze matrix kan (2.76a)
verder worden herleid.

De eindresultaten zijn als verwacht (vergl. o.a. de uitdrukkingen (2.75)):

l/2~t

f .cos(2TIk~T) gxxd(f) df

o

Analoog C (k~T)
yy

lint

C (k~T) = f cos(2TIk~T) cd(f) df +
xy

o

lint

J sin(2TIk~T) qd(f) df

o

-(2.76c)

C (k~T) = C (-k~T)
yx xy

Hierin is:

(2.76d)

d (f) = [g (f) + g (F-f) + g (F+f) + . ..J (2.76e)gxx xx xx xx

cd(f) = Cd f) + c(F-f) + c(F+f) + ...J (2.76f)

qd(f) = [q(f) q(F-f) + q(F+f) - ...J (2.76g)

Voor negatieve T geldt nog:

C(+T) = C(-T)' (2. 76h l

C(T) is de (co)variantiematrix; C(T)' is de getransponeerde matrix van CtT).
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Conclusie: Uit de uitdrukkingen (2.75) en (2.76) leiden we af, dat we de
fout, die we met het bemonsteren van de beschikbare realisaties
introduceren, door juiste keuze van ~t willekeurig klein kunnen
maken.
Wat een juiste keuze van ~t is, is al aangegeven aan het eind
van sectie 2.4.1.

s 1 e c h t swanneer

f r e que n tie s p e c t r a ,2.5. H e t b epa 1 e n van d e
, ,
e e n rea 1 i sat i e van e i n -

dig e 1 eng t e b esc h i k b a a r i s

Bij de bespreking van de beschrijvingsmethode van stochastische processen heb
ben we steeds verondersteld, dat we de beschikking hadden over een ensemble
van realisaties of tenminste een realisatie van niet-eindige lengte (zie sectie
2.2.3.: ergodiciteit). Dit komt niet overeen met de praktijksituatie. Meestal
beschikken we dan niet over een ensemble van realisaties (w~l bijv. bij
Evoked Response-experimenten), en de realisatie(s), die we hebben, zijn van
eindige lengte.
Hoe we te werk moeten gaan om, uitgaande van een realisatie van beperkte
lengte, de frequentiespectra zo goed mogelijk te bepalen zal nu worden bespro
ken. Allereerst moet echter nog verder aandacht worden geschonken aan de
Fourier-transformatie voor bemonsterde signalen.

2.5.1. De eindige discrete Fouriertransformatie

In uitdrukking (2.73) hebben we het signaal x(t) van oneindige duur veronder
steld en bovendien niet gesproken over de inverse-transformatie (van frequen
tie-naar tijddomein).
We zullen nu de Fourier~ansformatie (van tijddomein naar frequentiedomein en
omgekeerd) voor bemonsterde signalen van eindige duur afleiden.
We gaan uit van (2.20) en bemonsteren P(f) met bemonsterinterval ~f. Voor de
bemonsterpunten wordt (2.20) dan:

waarin

P(n~f) =

1
T =

~f

+00

fx(t) exp.~i2nn~ft) dt

-00

+00 (p+1)T

=~ J x(t)
pT

Voor vaste p geldt, als we stellen t = t'+pT:

(p+l)T T

f x( t) ( i2nnt) dt f x(t'+pT) ( i2nnt') dtexpo --T- = expo - T

pT 0

(2.78 )

( i2nn(t'+pT))want exp. - T - =

Hiermee wordt (2.78):

exp. (_ i2nnt ' )
T

+00 T

P(nOf) =~ J x(t+pT)

o

exp.(- i2nnt) dt
T

T +00

= J (~~X(t+PT)}
o

exp.(- i2;nt) dt

(2.79)
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Stellen we
+00

~ x(t+pT) = x (t)
p=_oo p

en merken we op, dat xp(t) periodiek is met periode T (vergl. 2.70b), dan
kunnen we de herleiding van sectie 2.4.1. volgen (Fourierreeksontwikkeling
van xp(t». Dit resulteert in:

x (t)
p

+00

=f L P(nLH)
n=-oo

00

( i2rrnt )
expo T (2.80a)

x (t)
p

= x(t) + 2 {x(t+pT) + x(t-pT)}
p=l

( 2 . 80b )

uit (2.79a) en (2.79b) kunnen we concluderen dat bemonsteren van het frequen
tiespectrum, voor wat betreft de inverse Fourier-transformatie, geen fout
introduceert als geldt dat x(t) buiten het interval O-T verwaarloosbaar klein
is (xp(t) is dan nl. gelijk aan x(t».
Meer algemeen wil dit zeggen, dat we f = liT zo moeten kiezen, dat de fout,
veroorzaakt door de somterm in (2.80b), beneden een gestelde limiet blijft
(goede convergentie van 2.77). am tot de gewenste transformatieformules te
komen nemen we aan, dat het tijdsignaal x(t) beperkt is tot het interval O-T
(x(t) = 0 voor t < 0 en t , T) en tevens bandbegrensd is (Re{P(f)} = Im{P(f)} =
o voor If I > f g ).

Opmerking: f g , de grensfrequentie, is de hoogste frequentie die nog van
interesse is en waarvoor bovendien geldt, dat Re{P(f)} =
Im{P(f)} = 0 voor If 1 > f~. Het kan dus best voorkomen, dat het
frequentiespectrum P(f) zlch slechts uitstrekt tot een frequen
tie veel lager dan f g .
In het tijddomein geldt een gelijksoortige opmerking. Zo kan men
het beschikbare interval T kunstmatig verlengen door te defini
eren:
y(t) = x(t) voor 0 ~ t ~ T
y(t) = 0 voor T < t ~ T1 met T1 > T
Het nieuwe interval heeft nu de lengte T1.
Het voordeel van deze kunstgreep is, dat het frequentie-oplos
send vermogen van het bemonsterde spectrum wordt vergroot (d.w.z.
tlf wordt kleiner gemaakt). Echter is het spectrum van y(t) niet
gelijk aan dat van x(t). 50ms echter is dit van ondergeschikt
belang en heeft het zin genoemde kunstgreep toe te passen.

Met de gegeven voorwaarden wordt (2.73):

M-1

P (f) P(f) = yL x(mLH) (-i2rrfm)= expo Fr m=O

en ( 2 . 8Oa) :
N-1

(t) = x(t) f~ P(nM)
( i2rrnt )x = expo Tp n=O

(2. 81a)

(2.81b)

waarbij F = 1/~t, T = 1/~f, terwijl M voldoet aan [T/~tJ + 1 = M en N aan
[F I ~fJ + 1 = N.
Hierin stelt [albJ het "integer" deel voor van alb.
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( 2 . 82b )

(2.82a)x(m~t) exp.(- i2nmn)
N

P(n~f) exp.( i2nmn)
N

x(m~t)

P(n~f)

We zien direct, dat steeds geldt: M = N.

Wanneer we nog bedenken dat P( f) en x( t) .enkel bepaald hoeven te worden voor
discrete punten f = n~f resp. t = m.~t; n = a, 1,2, ... , N-1; m = a, 1, 2,
... , N-1; dan voIgt uiteindelijk:

N-1

=ML
m=a
N-1

=~f L
n=a

Opmerking: 1) In (2.81b) is voor P(f) niet het interval -F/2 - +F/2 gebruikt,
maar het interval a-F.
Omdat Pr(f) periodiek is met periode F maakt het niet uit, welk
interval men kiest, als het maar de lengte F heeft.
Wanneer we het interval a-F kiezen moeten we weI bedenken, dat
het deel a-F/2 het spectrum voor positieve frequenties weergeeft.
het deel F/2-F het spectrum voor negatieve frequenties (waarbij
de frequentie f = -F/2 gelokaliseerd is direct naast f = +F/2).
Discreet genoteerd wil dit zeggen:

P (-n~f) = P {(N-n)~f} met n = a, 1, 2, ... , N-1
r r

2) De keuze van ~t werd bepaald door de fout, veroorzaakt door het
"aliasing effect", die men nog wil toelaten. Als men de lengte
van het interval T kan kiezen, neemt men T zodanig, dat het fre
quentie-oplossend vermogen voldoende groot is, om een juist beeld
te geven van P(f).
N, het aantal bemonsteringen van het signaal ligt dan vast.

3) Is x(t) niet beperkt tot het interval a-T maar is aIleen dit
stuk beschikbaar, dan is het berekende spectrum de convolutie
van het echte spectrum van x(t) met de functie

( . fT) sin(nfT)
expo -In . nf

Tenslotte worden nog de transformatieformules gegeven, zoals ze In de praktijk
(rekenmachineprogramma) worden gebruikt.

N-1

P nL (-i2nmn)= x expo Nn mm=a
N-1

1 ~ P (i2nmn)x = expo Nm
IN.M n=a n

met m,n = a, 1, 2, ... , N-l,

(2. 83a)

(2. 83b)

P = P( n~f)
n

x = x(m~t).
m

De factor l/IN hierin is ingevoerd om de transformatie te laten voldoen aan het
theorema van Parseval, d.w.z. dat moet gelden:

N-1

~
m=a

2
x

m
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2.5.2. Hoe men tot schatters voor de spectra komt.

We hebben in de praktijk meestal maar ~~n realisatie ter beschikking van het
proces, dat we willen beschrijven. De frequentie-spectra die bepaald moeten
worden, zijn gebaseerd op een ensemble van realisaties. Hoe men toch vanuit
een realisatie (van beperkte lengte) een verantwoorde bepaling van de spectra
kan doen is onderwerp van de schattingstheorie.
In de literatuur worden twee klassen van schatters vermeld. Hoe men tot deze
schatters komt zal nu worden aangegeven.
We weten van (2.29), dat we de spectra eenvoudig kunnen bepalen door Fourier
transformatie als de correlatiefuncties bekend zijn. Willen we deze laatste
bepalen met behulp van een realisatie, dan moeten we aannemen, dat het proces
ergodisch is, zodat (2.33) geldt.
Met behulp van deze relatie bepalen we dan "zo goed mogelijk" de correlatie
functies (wat "zo goed mogelijk" is moet volgen uit de schattingstheorie) en
via de Fouriertransformatie verkrijgen we dan schattingen van de spectra.

De tweede manier waarop we de spectra kunnen bepalen, wordt ons duidelijk
wanneer we (2.33) verder uitwerken.
We passen de uitdrukking eerst enigszins aan voor onze herleiding (de reden
hiervan zal later duidelijk worden).
We schrijven:

z(t) z(t+T)dt]dT

(2.85)

+00

1jJ (T) lim 1

f z(t) z(t+T ) dt= -
xx T-+oo T

_00

wat geoorloofd is als we definieren:

z( t) = x(t) voor It I :s T/2

z(t) = 0 voor It I > T/2

(zie ook BLACKMAN en TUKEY, B5, 1958).

Substitueren we (2.84a) in (2.29) dan voIgt: +00

¢xx(f) = f+ooexP.(+i2TIft). exp.{-i2 TI f(t+T)}. [lim ~ f
_00 T-+oo _00

Eenvoudig is in te Zlen dat dit leidt tot:

(2.84a)

(2. 84b)

<jJ (f)
xx = lim ~[Z(f).Zlff(f)J

T-+oo
(2.86)

met
Z(f) =

+00

f exp.(-i2nft) z(t) dt, de Fourier-getransformeerde van z(t).

-00
:t

Z (f) = de complex-geconjugeerde van Z(f).

Opmerking: We hebben in het voorgaande steeds aangenomen, dat de limieten
bestaan en eindig zijn. Of dit in een speciaal geval juist is,
moet steeds worden naKE=~aan~_

Soortgelijke uitdrukkingen worden ook voor de andere spectra verkregen.
Resumerend kunnen we de schattingsmethoden nu als voIgt omschrijven:

1) methode I:
bepaald van de beschikbare realisatie zo goed mogelijk de correlatie
functies. Door Fouriertransformatie hiervan verkrijgen we onze schat
tingen van de spectra.

2) methode II:
pas direct Fouriertransformatie toe op de realisatie, d.w.z. bepaal de
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spectra X(f) en Y(f), behorend bij x(t) en y(t) voor een twee-dimensio
naal proces (vergl. (2.58».
We verkrijgen onze sChattingen door manipulaties met X(f) en Y(f), zoals
in (2.86) is aangegeven voor ~ (f).

xx
Opmerking: Gelet op het moment, waarop de Fouriertransformatie in de be

rekeningen wordt toegepast, refereren we naar methode I als de
"indirecte" methode; methode II noemen we kortweg de "directe"
methode.

2.5.3. De twee basis-methoden voor het schatten van frequentiespectra

In de vorige sectie is globaal aangegeven hoe we in eerste aanleg te werk moe
ten gaan bij de schattingsprocedure.
We zul1en de beide methoden nu nader uitwerken.

1) De "indirecte" methode. Bij deze methode, die ook wordt gebruikt door
BLACKMAN en TUKEY (B5, 1958),doen we eerst een schatting van de covarian
tiematrix van het twee-dimensionale proces vo1gens:

N-1-k

J:X(l k ) = N=k 2 x(mllt) x(mllt+T k )
m=O

(2.87a)

N = aanta1 e1ementen van de tijdreeks,
1,k.= k.llt ,rZ-k = 0, 1, 2, ... , N-l,
IXX(Tk) = / xx(-Tk)' ~x(Tk) is een schatter voor Cxx(Tk), wanneer we
aannemen, dat E{~(t), y(t)} = (0, 0).
Zoa1s in het voorgaande al meermalen is verme1d, gaan we steeds ervan uit,
dat aan 1aatstgenoemde voorwaarde is voldaan.
Bij de numerieke berekeningen wil dit zeggen, dat we eerst het gemidde1de
van onze steekproef (realisatie) bepalen, en dit van alle bemonsterwaarden
aftrekken. (Vergl. voetnoot op b1z. 18.)
Op deze1fde manier vinden we als schatters voor de andere elementen van de
covariantiematrix:

I (T
k

)
yy

N-1-k

= _1_> y(mllt) y(mllt+T
k

)
N-k

m=O
(2.87b)

I (T
k

) = /- (-T
k

)
yy yy

N-1-lk\

;:y(Tk ) =(~) }> x(mllt) y(m~t+Tk)
"-1"1 m=O

N-1-lk\

IX(Tk ) =(N-
1
!kr) ~ x(mllt+Tk ) y(m~t)

y m=O

Voor (2.87c) en (2.87d) ge1dt: k = 0, ~1, ~2,

A1s schatter voor ~xx(f) gebruiken we nu:

N-1

S(nllf) = lit ~ I (T
k

) exp.(-i2nkn/2N)
k=-(N-1) xx

... , +(N-1)

(2.87c)

(2.87d)

(2.88 )

M ~ 1/2N.M en n = 0, ~1, ~2, "', ~(N-1).

Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de Fouriertransformatie volgens (2. 82a).

29



(2.89)

Soortgelijke uitdrukkingen vinden we ook voor de schatters van de andere
spectra; we willen enkel de methode bespreken en daarom werken we alleen
de schatting van ~xx(f) uit.
Omdat we graag willen weten of de schatter, die we gekozen hebben zuiver
is (d.w.z. zodanig, dat E{S(n6f)} = ~xx(n6f» bepalen we de verwachtings
waarde van S(n6f).

Omdat Cxx(Tk ) = E{~(t) ~(t+Tk)}

geldt E{r (T
k

)}= C (Tk )xx xx

Dan geldt

is tot het interval -F/2 ~ f ~ +F/2 dan

N-1

E{S(nM) = 61 L C (T
k

)
k=-(N-1) xx

Nemen we aan, dat ~ (f) beperktxxvolgt met (2.76a)

-iTIkn
expo ( N ) (2.90)

+1/26t N-1

E{S(nM)} = 61 f ~ (f) ~ exp.{i2nkM(f
-1/~6t xx k=-(N-1)

n
- 2NM)}df (2.91)

Wegens
+N

2 'exp. (.:!:.ian)
n=-N

= sin~N+~)a
Sln 2:a

(2.92 )

E{S(nM)} = 61

volgt dan uiteindelijk:

+1/261

f ~ (f)
xx

-112M

sin{(2N~1)n6t(f-2~6t)}
---------- dfn

sin n6t(f - 2N6t)
(2.93)

(2.93a)

(vergl. HINICH en CLAY, H2, 1968, pag. 354.)

Opmerking:
1) Omdat ~xx(f) = ~xx(-f) voor een reeel proces kan (2.93) worden

geschreven als:

1/261

E{S(nM)} ::: M f [Jl(fI2~M) + \.I(f-2~M)1 iflxx(f) df

o
met \.I(f) = sin{(2N+1)n~tf}/sin(n~tf).

Deze schrijfwijze komt overeen met die van BLACKMAN en TUKEY, B5,
1958.

2) Uitdrukking (2.93) wil zeggen, dat de verwachtingswaarde van
onze schatter de convolutie is van het te schatten spectrum met
de functie . {(2N-1) A f'}(f') = sln nut

Jl sin(n~tf') waarbij de convolutie wordt
berekend voor discrete punten

f' = 2N~t ' n = 0, .:!:.1, .:!:.2, •.. , .:!:.(N-1) .

Men noemt de functie Jl(f') een filter; in dit geval het
Dirichletfilter.
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We kunnen uit (2.93) lezen, dat voor eindige N E{S(n~fl}

kan worden opgevat als het totale vermogen in een band rond

f = 2~~t . De bandbreedte is van de orde 2.~f.

Wanneer N zeer groot wordt, geldt bij benadering

112M

E{S(nM)} ~ M,<PxX(2~M)' f
-112M

nof E{S(nM)} ~ <P ( )
xx 2N~t

sin{(2N-1)TI~t(f-2~~t)}
df

sin TI~t(f n__ )
2NM

We zien dus, dat in het limietgeval van N + 00 de schatter S(n~f)

zuiver is. Voor eindige N geldt dit slechts bij benadering.
Hoe we de praktische toepasbaarheid van de schatter moeten be
oordelen wordt duidelijk wanneer we uitdrukking (2.93) nader
uitwerken voor twee speciale gevallen

(2.95)

sin{(2N-1)TI~t(f-n6f)}df
sin TIM(f-nM)

of E{S(nM)} ~

1) Het te schatten spectrum <P~x(f) is bij benadering vlak.
We kunnen (2.93) dan sChriJven als

112M

E{S(nM)} ~ <P (nM).M fxx
-1/2~t

<P (nM).
xx

Dit resultaat verkregen we ook voor een willekeurig spectrum,
als N + 00.

Het blijkt dus, dat we in dit geval voor eindige N een zui
vere (punt)schatting doen van het spectrum. De schatting wordt
gelokaliseerd op de frequentie

(2.96)

fa, terwijl

= M.<P (fO).axx

(zie ook sectie 2.5.4. en fig.
2.4. ).

= __n__
2N~t

f
n

2) <Pxx(f) heeft een zeer scherpe en hoge piek voor f =
Re{<Pxx(f)} = Im{<pxx(f)}~ a voor f 1- fl'
Dan wordt (2.93):

sin{(2N-1)TI~t(fO-2~~t)}
E{ S( nM)} ~ M. c} (fa ).A.----------

xx . (f n )
• Sln TI~t 0-2N~t

A. +,u.Cf.J • oJ-po va", ct. pa.ek.
Hieruit leiden we af:

a) De schatting van <Pxx(f) is, wanneer we een schattingsprocedure
gebruiken, gebaseerd op (2.93), niet juist, omdat a in het
algemeen 1- 1 is. De waarde van de schatting hangt af van de
plaats van f o t.o.v.

b) De schatting wordt gelokaliseerd op de frequentie
n

f n = 2N~t .
Als f o 1- f n wordt de plaats van de piek niet juist aangegeven.

c) De functie
sin{(2N-1)TI~t(f-n~f)}

sin TI~t(f-n~f) is niet beperkt tot het

interval (n-~ 16f ... f .:.;; (n+~). M, maar strekt zich nog· (ver)
buiten dit interval uit.
Wanneer f o voldoet aan (n1-~)~f ~ f o ~ (n1+~)~f, dan wordt niet
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Opmerking:

alleen de schatting S(n1 f) door de piek voor f = f o bepaald,
maar ook de waarden van de schattingen voor intervallen in
de buurt van genoemd interval worden hierdoor sterk beinvloed.
Men spreekt in dit geval van lek ("leakage") van vermogen
naar naburige frequentiebanden.

Deze twee voorbeelden van extreme vormen van de te schatten spec
tra geven ons een indruk van de gebreken van de schattingspro
cedure. Overigens wordt later nog op een en ander teruggekomen.

Met opmerking c) in gedachten kunnen we nu begrijpen, waarom het
verstandig is het gemiddelde van de tijdreeks af te trekken van
de bemonsterwaarden.
Een hoge piek voor f = ° (D.C. component) verstoort namelijk
het beeld van het geschatte spectrum voor frequenties in de buurt
van f = O.

(2.97a)

2) De "directe" methode. Deze methode zal wat uitgebreider worden besproken
dan methode I, omdat zij bij de analyse van de EEG-signalen is gebruikt.
De keuze kan echter later pas nader worden toegelicht.

Brengen we nog even in herinnering, dat we beschikken over de bemonsterde
realisatie [x(t), y(t)], t = m6t, met m = 0, 1, 2, •.. , N-1 van het twee
dimensionale proces ~(t), -00 < t < +00.

We be palen eerst de frequentiespectl'a volgens:
N-1

X = X(n6f) = (6t)~~x exp.(- i2nmn)
n N m=O m N

Y
n

= Y(n6f)

N-1

= (M)~~
N LYn

m=O

exp. (_ i2nmn)
N

(2. 97b)

1) Wegens opmerking 1, direct na uitdrukking (2.82b) en omdat het
spectrum van een reeel signaal Hermitisch is (zie (2.25)) is
alleen de helft van de getallen IXn l2 en \yn !2 interessant,
namelijk voor n = 0, 1,2, ••. , [(N-l)!2].
Deze vormen een schatting van de autospectra voor frequenties
~ 0.

2) De getallen IXn l2 resp. !Yn I2, n = 0, 1, 2, .. ,~N-l)!21,vormen
de ordinaten van het zogenaamde periodogram voor de discrete
frequenties

f ----E-
__~ll_= N~t .

Teneinde te onderzoeken of de gekozen schatters zuiver zlJn, berekenen
we weer de verwachtingswaarden.
Eerst herleiden we de uitdruk~ing voor Ix 12 , Bewezen kan worden dat dit
resulteert in n

met n = 0, 1, 2, ... , N-1
6f = 1!NM.

(We maken nu dus gebruik van de transformatieformule (2.83a), die ook in
de rekenprocedure is toegepast.)

Als schatters voor de spectra ~xx(f) en ~yy(f) (die ook wel de auto-spectra
worden genoemd) kiezen we nu

IXn l2
resp. /YnI2, n = 0, 1, 2, ... ,[N;1]

N.B.:

I
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N-1

= lit ;- (1-~)
k~-1)

r () (-i2'ITkn)
xx T k expo N

n=0,1,2, ... ,

(2.98)

(zie o.a. HINICH en CLAY, H2, 1968, pag. 351).

Op dezelfde manier als onder 2.5.3.1. vinden we dan tenslotte
voor de verwa htingswaarde van Ixn l2:

+1/2~t sin2{n~tN(f- N~t)}
E{ Ix 12

} = ~t f ~ (f) df (2.99)
n -1/2~t xx N sin2{TI~t(f- N~t)}

(2.100)
(vergl. 2.94)

Dus als N + 00 is Ixn l2 een zuivere schatter voor ~xx(fO)'
Voor (2.99) gelden dezelfde opmerkingen, die bij (2.93) zijn
gegeven.
Analoog leiden we af, dat we voor het kruisvermogensspectrum
(cross-spectrum) als schatter kunnen gebruiken

Als N zeer groot wordt, heeft

sin2{n~tN(f - N~t)}
, het zgn. Fej~r filter, het effect van een

N sin2{TI~t(f-N~t)}

8-functie rond f = f = n
n Nlit

(2.99) wordt dan:

E{!X 1
2
}z ~ (f)

n xx n

x Y If
n n , n = 0, 1, 2, ... , [N;1J .

(2.101)

Ifvan X Y volgt:
n n

sin2{Nnllt(f-f )}
~ (f) n df
xy N sin2{TI~t(f-f )}

n

+1/2M

J
-1/2M

schatter voor c(f)

schatter voor q(f).

E{X
n

We tekenen hierbij aan:

Re{X Y If} =
n n

Im{X Y If} =
n n

Voor de verwachtingswaarde

met f =-12......
n NM

Omdat de verwachtingsoperator lineair is, vinden
analoog aan (2.100):

we, als N -+ 00,

E{Re (X Y If)} c Re{~ (f)} = ~c(f ) als f ~ 0 (2.102a)n n xy n n nen

E{Im(X Y :t)} ~ 1m{~ ( f )} =-~q(f ) als f ~ 0 (2 .102b)n n xy n n n

In het limietgeval (N + 00) zijn de schatters dus weer zuiver.

Wanneer we beide methoden met elkaar vergelijken (de uitdrukkingen (2.93) en
(2.99)) dan lijkt, op grond van frequentie-oplossend vermogen, methode I de
beste. Dit is echter maar schijn. Een aantal punten van de correlatiefunctie
worden door (2.87a) zeer onnauwkeurig bepaald (voor Ikl = N-1 bijv. bestaat
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(2 .103a)

dat wordt berekend volgens (2.87a),

de som uit slechts een term).
We kunnen dit duidelijk illustreren, door de nauwkeurigheid van de schattingen
volgens (2.93) resp. (2.99) met elkaar te vergelijken in de vorm van de
variantie van de schatters.
Aangetoond kan worden (BARTLETT, B1, 1956), dat voor grote N bij benadering
geldt:

n ...., I II 1
22M

var,{S(2NM)}"" 4>xx(2Nllt) • N-1

waarin M het aantal covariantietermen,
terwijl

2
var. {IX I }~

n
(2.103b)

In ons geval is M = N-1, zodat

var,{S(2~llt)} = 2 var.{ IXnI2} •

We zien dus dat een groter frequentie-oplossend vermogen gepaard gaat met een
verlies in nauwkeurigheid.

Maken we de varianties van de schatters gelijk, door M =~ te kiezen, dan is
ook het frequentie-oplossend vermogen voor beide schatters gelijk.
Bezien in het licht van opmerking c op pag. 31 (het "lek"-probleem) heeft
IXn l 2 alg schatter weer voordelen boven S(nllf), omdat het Fejer-filter sneller
afvalt dan het Dirichlet filter.

In het voorgaande is al naar voren gekomen, dat we voor een goede schatter
meer moeten eisen dan alleen zijn zuiverheid. We zullen nu, aan de hand van de
(co-)variantierelaties van de schatters onderzoeken hoe we verder te werk moe
ten gaan.

2.5.4. Precisering van de schattingsmethoden m.b.v. de (co-)variantierelaties van de
schatters.

2
is X verdeeld met een graad van vrijheid.)

2verdeeld is als X variabele met twee graden van vrijheid.
¢ (f)
xx n

Teneinde de werkwijze duidelijk te maken geven we eerst een meer heuristische
benadering van het schattingsprobleem.
We gaan uit van een continu proces x(t) dat Gaussisch verdeeld is. We hebben
een bemonsterde, eindige realisatie-ter beschikking, bestaande uit N punten:
xo' xl, ••• , xN-1'
Wanneer de bemonsteringen statistisch onafhankelijk van elkaar zlJn, dan zijn
de ordinaten van het periodogram, 21x 1 2

IXnl2 , n = 0, 1, 2, ... , [N;lJeveneens onafhankelijk en ¢ (f) heeft een
xx n

met twee graden van vrijheid.2 d'X ver ellng

21 x
o l2

2
(¢ (0) is X verdeeld met een graad van vrijheid.)

xx
Meer praktisch:
als de elementen van de tijdreeks niet onafhankelijk zlJn (de tijdreeks gecor
releerd is) en het proces is niet Gaussisch, geldt dat in het limietgeval
(N -+ <Xl)

34



(2.104)

[
N-ll2, ... , -2-J

Dit laatste wil zeggen, dat IXn l2 weliswaar een zuivere schatter is (zoals
we al hebben gezien), maar niet consistent.
Voor een X[n]-Verdeling geldt namelijk:

2 2
E{ X[nJ}= n en var'{X[nl} = 2n .

We zien dus dat, zelfs voor N + 00, de variantie van de schatter niet naar nul
gaat.
We raken hier het fundamentele probleem van de spectrale-schattingstheorie.
Directe Fourier-transformatie leidt tot een groot frequentie-oplossend vermo
gen maar de schatting is zeer onnauwkeurig.

Is het nu mogelijk de variantie van de schatter te verminderen?
In het algemeen is dit niet mogelijk, echter wel indien we veronderstellen,
dat het spectrum ~xx(f)-aan bepaalde eisen voldoet. De te volgen methode
(afkomstig van DANIELL, Dl, 1946) kan men als volgt plausibel maken.
BARTLETT (Bl, 1956) heeft afgeleid, dat voor processen x(t), die niet noodza
kelijk Gaussisch behoeven te zijn (maar wel lineair), geldt:

2 2 [0 als het proces normaal verdeeld is

cov·{IXn1 ' ,!X
n2 1} = O(~) voor niet Gaussische processen

yoor n~ 1- n2
n~, n 2 = Q, 1,

= n 6f
1

voor de frequenties

We zien dtls, dat de schattingen van het spectrum met behulp van het periodo
gram, ongecorreleerd zijn als N + 00, en voor eindige N geldt dit bij benade
ring.

Als nu het te schatten spectrum vlak is in het interval

f
1

- (p+~) 6f < f < f
1

+ (p+~) 6f

1
6f = N6t ' f 1

dan zijn de ordinaten van het periodogram

f 1 - p.M, f 1 - (p-l}M, ... , f
1

, "" f 1
schattingen van dezelfde grootheid ~ (f

1
).

xx
Neem dan als nieuwe schatter voor ~ (f

1
):xx

Wegens (2.104)

+p

= 2P~1 ~pIXnl+rI2
geldt dan, dat

(2.105)

~ (£1)xx

2
verdeeld is als een X variabele met 2(2p+l) graden
van vrijheid.

Dit betekent dat

- 2
var.{ IX I ~

n~

+p
l' 2 1 2

---2 L. var.{ IX I}Z -21 var.{ Ix I}
(2p+l) r=-p n1+r p+ n1+r

(2.106)

We verkrijgen dus op deze manier een reductie van de variantie met een factor
(2p+l). Dit gaat echter ten koste van een even grote reductie van het freque~

tie-oplossend vermogen. De schatting van het spectrum voor f = f
1

= n
1

&f
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heeft nu namelijk betrekking op een interval ter breedte (2p+1).6f en onafhan
kelijke schattingen liggen, in frequentie, op een minimale afstand van
(2p+l). M c/sec.
We kunnen dit laatste op de volgende manier illustreren.
Uit (2.99) en (2.105) volgt:

of

+1/2M

6t r

-lAM

¢ (f).
xx

2 (n1+p)
sin [n6tN{f - N6t }J

2 (n1+p)
N sin [n6t{f - l]

NM

+l/2M

f
-1/2M

(2.107a)

met

F(f)

+p

= 2~+1 ~
sin

2
{n6tN(f - NZt)}

N sin2{n6t(f - NZt)} ( 2 .107b )

Dit betekent dat de verwachtingswaarde van de nieuwe schatter de convolutie is
van het te schatten spectrum ¢xx(f) met een functie F(f), het filter, gegeven
dOOI' (2 .107b ) .
De vorm van dit filter is voor 2p+1 = 5 en 2p+1 = 10 weergegeven in figuur 2.3.

2051T

Fig. 2.3.
De vorm van het fil
ter, wanneer men een
schatting van het
spectrum doet door
middelen over naast
liggende ordinaten
van het periodogram.
2p+1 is het aantal
ordinaten, waarover
men middelt. T = N.6t
is de lengte van de
realisatie, die voor
de schatting wordt
gebruikt.
(Overgenomen uit:
JONES, J2, 1965, pag.
537. )

2p+1 =10

2p+ 1 =S

o-25/To

TIS

T/10

amplitude

1

o -SIT o SIT

------i~. frekwentie
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amplitude

L frekwenli.

(2p+l )l1f
I

I fo I
I4-----t

(2p+l) l1f

Fig. 2.4. Voor verklaring zie tekst.

[
N-1]2, "', -2-

We zien, dat het filter bij benadering rechthoekig is en een breedte (2p+1).~f

heeft, waarb ij
~f = ~ = N~t . Bovendien is duidelijk, wanneer we (2.104) in

gedachten houden, dat ongecorreleerde schattingen worden verkregen wanneer de
bijbehorende filters elkaar niet overlappen. Dit is zo, als de centrale fre
quentiesminimaal (2p+11.~f uit elkaar liggen.
Er komen dus twee tegenstrijdige eisen voor een goede schattingsmethode naar
voren. Men wil, teneinde de varantie te verminderen, het filter graag zo breed
mogelijk maken. Anderzijds moet het filter zo smal mogelijk zijn, zodat het
freque~tie-oplossendvermogen groot genoeg is; d.w.z. zo groot, dat een juist
beeld wordt verkregen van het te schatten spectrum <pxx(f).
Een en ander wordt duidelijk uit figuur 2.4.
Uiterst links is schematisch het niet gefilterde vermogensdichtheidsspectrum
aangegeven, dat een scherpe piek bij de frequentie f o vertoont.
De middelste kolom bevat de filters, waarmee we het spectrum gaan convolueren.
Het bovenste filter is het rechthoekige (equal weight); daaronder is een wille
keurig symmetrisch filter geschetst, dat niet vlak is (unequal weight). De
filters hebben beide de breedte (2p+1).~f.

In de rechter kolom vindt men het resultaat van de convoluties.
We zien uit deze laatste kolom, dat we met een symmetrisch niet vlak filter de
plaats van de piek vrij nauwkeurig kunnen bepalen (op ~f Hz nauwkeurig), ter
wijl dit bij het vlakke filter onmogelijk is (tenminste niet nauwkeuriger dan
op (2p+1).~f Hz).
De bepaling van de amplitude van de piek is voor beide filters even onnauwkeu
rig. Algerneen kunnen we deze schattingsprocedure als voIgt weergeven.
We bepalen het periodogram 2

IXI,n=0,1,
n

Als schatter van het spectrum <Pxx(f) voor de frequentie f
1

= n1~f fungeert:

37



met f
n

= n.~f

( 2 .110 )

k(fn ) is de filterfunctie, die voldoet aan:

[~1
L... k(£ ) = l.
n=O n

Laten we in dit verband eens kijken, wat we met de gewijzigde schattingsproce
dure verkrijgen, wanneer het te schatten spectrum van een speciale vorm is
(vergl. sectie 2.5.3.).

de frequentieband ~-p~f ~ f , f1+P~f. f
o

is de centrale
_ 1
- NM •

1) ¢ (f) is constant in
xx
frequentie, f 1 = n1~f; ~f

Met (2.107a) volgt dan:

+1/2M

¢xx(£1) f
-112M

¢ (£1)xx +1/2M

want ~. f F(f

-112M

1 .

(2.108)

Ook nu doen we weer een zuivere schatting, gecentreerd op f
1

, echter met
een reductie van de variantie t.o.v. de oude methode.

2) ¢ (f) heeft een scherpe piekxx
¢ (f)·;::: 0 met f -pM "f ~
xx 1 0

We vinden dan met (2.107a):

E{ IX 12
} .~ M. ¢ (£1). F(£n

1
xx 0

voor de frequentie f . Voor f ~ f geldt
o 0

( 2.109)

Hieruit kunnen we besluiten:
a) De verwachtingswaarde van de schatter is een factor (2p+1) te laag.
b) De piek wordt niet gelokaliseerd op de frequentie f o maar op f1 = n1.~f.

Als f o ~ f 1 wordt de plaats van de piek niet juist weergegeven.
c) De 1ek naar naburige frequentiebanden is bij het rechthoekig filter ge

ring, omdat de amplitude van de filterfunctie buiten de band
f1-P~f ~ f ~ f1+P~f zeer snel naar nul gaat.

d) Uit het voorgaande weten we bovendien dat de variantie van de schatter
niet kleiner geworden is, omdat in dit geval de middelingsprocedure
geen enke1 effect heeft.

Uit 2b) volgt, dat de onnauwkeurigheid in het bepalen van de plaats van de piek
(2p+1)~f is. Omdat we bij ons EEG-onderzoek zijn geinteresseerd in de frequen
tie van een ritme, willen we de plaats van de piek graag nauwkeuriger bepalen.
We kunnen dit doen door niet een vlak filter te gebruiken, maar een gewogen
gemiddelde te bepalen.
Met (2.99) vinden we dan:
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E{ I X 1
2

} = 6t
n

l

met [N;l]
K(f) :: L k(f

n=O

+1/26t

J
-112M

- f )
n

¢ (f) K(f - f
l

) df
xx

sin2{n6t N(f - f )}
n

( 2.111a

(2.111b

Voor de variantie geldt wegens (2.104):

[
N-l] ,

,..., 2 -.1.. 2 2
var. { IX I} ~ L. k (f1-f ). var. { t X I }

n l n=O n n
(2.112)

Interessant is nog op te merken, dat we de uitdrukking (2.112) kunnen mlnlma
liseren voor filterfuncties, die zich uitstrekken over een frequentie-interval
van vastgestelde lengte. Met behulp van de variatierekening kan men dan gemak
kelijk aantonen, dat (2.112) minimaal is als k(fn) constant is over het inter
val, d.w.z. voor een rechthoekig filter. Zoals we gezien hebben kunnen we voor
llet schatten van spectra, die vlak ~n piekvormig kunnen zijn, het rechthoekig
filter niet gebruiken. We gebruiken dan dus steeds een filterfunctie, die wat
betreft reductie van de variantie, niet optimaal is.

Reductie van de variantie bij de indirecte methode geschiedt op een analoge
manier. Dit is als volgt duidelijk te maken. Bekend is de volgende eigenschap
van de Fouriertransformatie:

als f(t) :: f
l
(t).f

2
(t)

waarbij f(t) 0-0 P(f)
f l (t) 0-0 Pl(f),
h(t) 0-0 P2(f)

voorstelt.

geldt P(f) = P
l
(f) * P

2
(f)

(vergl. (2.22))

I
I
I
I
I

In woorden: convolutie in het frequentiedomein komt OVereen met vermenigvuldi
gen in het tijddomein en omgekeerd.
We kunrlen nu begrijpen met behulp van het bovenstaande, uitdrukking (2.29) en
wat in het voorgaande over de indirecte methode is gezegd, dat we de variantie
van de schatter, gegeven door (2.88), kunnen verminderen door de schatting
fXX(T) van de correlatiefunctie ~XX(T) te vermenigvuldigen met een weegfunctie
(lag window).
Dit is ook in te zien, door de uitdrukkingen (2.88) en (2.98) met elkaar te
vergelijken.
Over de vorm,die de weegfunctie zou moeten hebben om een goede schatter te
verkrijgen is zeer veel geschreven. In tabel I wordt een overzicht gegeven
van de weegfuncties, die door verschillende auteurs worden gesuggereerd. In de
linker kolom zijn de namen van de "uitvinders" gegeven. De middelste kolom
bevat de door de betreffende personen gesuggereerde weegfuncties (in het
T-domein). Hierbij is alleen het deel voor Tk ) 0 weergegeven; de weegfuncties
zijn symmetrisch ten opzichte van Tk :: a ondersteld.
De rechter kolom toont de Fourierspectra van de weegfuncties. Bij de transfor
matie is aangenomen, dat de weegfuncties zich uitstrekken van -00 < Tk < +00,
zodat ween continue variabele is.
m.6T (6T:: 6t :: I/F) is de maximale tijdverschuiving, waarvoor de correlatie
functies nog worden geschat (het "truncation-point"). De weegfuncties zijn 0
ondersteld voor T

k
> m.6T.
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No. Originator A ~ fleW)k

1 Bartlett (1) 1 l(sin~m+l/2)w)
TI Sln ~w

2 Bartlett (2) 1 - kim -l(sin2(m/2)w/sin2~w)
TIm

Tlk ~(1_2a)sin~m+~)w +a [sin~m+ )( W+TI /m)1 - 2a + 2a cos -
(w+TI /m)m TI Sln 2W SlD

3 Tukey (1)
sin(m+~)(W-TI /m)j}(a = 0.23 suggested) +
sin ~(w-Tl/m)

~(1 + cos Tlk/m) ~3in(m+~)w llsin(m+~)(w+TI/m)
2T1 sin !w + 2 sin !(w+TI/m)

4 Tukey (2) +sincm+,JCW-TI/mJI}(a = 0.25)
sin ~(Iu-Tl/m)

1 r sin(m+~)w (m+~) cos(m+~)w cos lw
-- 2 - 2

1 - k 2 /m 2 TIm 2 sin 3 ~W sin2 lw
5 l'arzen (1) 2

- (m+~) sin(m+~)w}
sin ;w

1-6k2 /m 2 ( 1-k/m) , 0 < k ..:::.. m/2 3 [Si~(~~W] 4- --
6 Parzen (2)

2(1- !i)3 4 TIm 3
m/2 < k < m Sln "4

m ' - -

1
~(wo-h ..:::.. W ..:::.. wo+h) convoluted with

sin kh
7 Daniell

kh
(k = 0,1,2, ... ,n)

~Sin(n+Vw}
TI sin!w

* Unless otherwise stated, these weights vanish for k > m, the truncation point.

Tabel I. Overzicht van de meest ga'ngbare weegfuncties voor de schattingen van
de correlatiefuncties (middelste kolom). De linker kolom vermeldt de
auteurs, van wie de weegfuncties afkomstig zijn; de rechter kolom
geeft de overeenkomstige filterfuncties.
(Overgenomen van JENKINS, Jl, 1961,~pag. 146.)

Tel' illustratie zijn in figuur 2.5. drie filterfuncties geschetst.
Het filter, aangeduid met "Daniell", is de filterfunctie, die voorkomt in de
uitdrukking voor de verwachtingswaarde van de schatter, wanneer de middelings
procedure wordt toegepast met gelijk gewicht over naburige periodogram ordina
ten (zie (2.107a) en (2.107b); 2p+l = 20).
De beide andere filters, aangeduid met Parzen (2), resp. Tukey (2), verschijnen
in de uitdrukking voar de verwachtingswaarde van de schatter, wanneer de "in
Jirecte" methode wordt toegepast met aJs weegfunctie in het '[-domein Parzen (2),
resp. Tukev (2) van tabel I.
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TUKEY(2)

Q.04T

amplitude
aD2T

O.06T

,,-, ./ PARZEN (2)
~ -.Y

I.

-lO/T o 10IT

frekwen'tie

Fig. 2.5.'Vergelijking van de minimale afstand van ongecorreleerde schattingen
voor filters met gelijke variantie. T = N.~t stelt de lengte van de
realisatie voor. Verdere uitleg wordt in de tekst gegeven.
(Overgenomen van: JONES, J2, 1965, pag. 538.)

De betreffende parameters zijn zodanig gekozen, dat de filters bij benadering
dezelfde variantie geven voor de schatters, wanneer deze worden gebruikt om
een vlak spectrum te schatten.
Dit betekent voor Daniell-filter: 2p+1 = 20

Parzen (2)-filter: m = [0,092S.NJ
Tukey (2)-filter: rn = [0,0667.~

Hierbij stelt [d] het "integer" deel van a voor.
Nemen we even aan, dat schattingen, wanneer ze betrekking hebben op niet-over
lappende filters, ongecorreleerd zijn (dit is waar voor N ~ 00, en is voor
eindige N bij benadering geldig). We zien dan, dat het "Daniell-filter" het
meest gunstig is wat betreft de minimale afstand tussen ongecorreleerde schat
tingen. Overigens is dit in de praktijk niet van groot belang, orndat de
schattingstheorie vaak slechts bij benadering geldt (bijv. vanwege niet
stationair zijn van het proces).

2.5.5. Alternatieve schattingsmethoden

In het voorgaande zijn twee algemene methoden aangegeven, waarmee men tot
verantwoorde schattingen van de spectra van een tweedimensionaal proces kan
komen.
In de literatuur worden, naast deze beide, nog andere, min of meer afwijkende
methoden besproken. De afwijkingen zijn vaak een gevolg van speciale eisen,
die men aan de methode stelt (gemakkelijke statistische beschrijving; effi
ciente berekening van de schattingen e.d.).
In het geval van analyse van EEG-signalen kunnen velerlei vormen van spectra
voorkomen. Een algemene methode lijkt dan het meest voor de hand liggend.
Bovendien is het in een onderzoek als dit weinig zinvol te proberen een op
timale werkwijze te vinden. Voor bedoelde alternatieve schattingsprocedures
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wordt dan ook verwezen naar de betreffende referenties (GOODMAN, G2, 1957;
GOODMAN, G3, 1961; HAUBRICH, H1, 1965; WELCH, W5, 1967).
WeI lijkt het zinvol een, voor de hand liggende, suggestie om het rekenwerk
te verminderen, te bespreken. Het bepalen van correlatiefuncties of het
convolueren met een filter in het frequentiedomein introduceert tijdrovende
berekeningen. Men vraagt zich dan af of het niet mogelijk is de variantie
van de schatters op de juiste manier te verminderen door weegfuncties in het
tijddomein te gebruiken. Het niet gefilterde periodogram van de gewogen tijd
reeks zou dan direct een goede schatter van het vermogensdichtheidsspectrum
kunnen zijn.
SLOANE (S1, 1969) heeft deze laatste methode vergeleken met de beide basis
methoden wat betreft de statistische eigenschappen van de schatters. ZijIl
vergelijking behandelt alleen het schatten van spectra van Gaussisch verdeel
de processen.
Zijn conclusies ~ijn:

a) alle methoden geven in het limietgeval N ~ 00 zuivere schatters.
L) normaliseert men de schatters zodanig, dat de effectieve bandbreedte van de

overeenkomstige filters in het frequentiedomein bij aIle methoden gelijk
zijn, dan is de variantie van de schatter, bij gebruik van een weegfunctie
in het tijddomein, steeds groter, vergeleken met wat men verkrijgt met de
beide andere methaden.
De effectieve bandbreedte S wordt gedefinieerd als:

I
+l/2M 2
J F (f)

-1/2/H
S =

+1/2M 4-
J F (f)

-1/2/H
df

(Vergl. BLACKMAN en TUKEY, B5,
1958, pag. 19)

I
I
I
I
I
I
I

F(f) is de betreffende filterfunctie.
Het verwerpen van de suggestie ligt nu voor de hand. Men kan nog overwegen
een cornbinatie te maken door zowel een weegfunctie in het tijddomein te ge
bruiken, als ook een in het T-domein (c.q. filterfunctie in het frequentie
domein). WELCH (WS, 1967) doet iets dergelijks, maar hij is niet in staat
grate voordelen van deze handelwijze aan te geven.
Bij dit alles moet men weI in gedachten houden, dat de resultaten van de
schattingstheorie in de praktijk vaak slechts ten dele geldig zijn. De te be
schrijven processen zijn nogal eens niet stationair. Bovendien zijn de beschik
bare realisaties dikwijls van zeer beperkte lengte, zodat aIle uitdrukkingen,
die gelden als een limietgeval voor N ~ 00, slechts beperkte toepasbaarheid
hebben. In de literatuur worden schattingsmethoden beschreven, waarbij de af
geleide (co-)variantierelaties exact gelden voor eindige N (o.a. GOODMAN, G2,
1957; BLACKMAN en TUKEY, B5, 1958). Steeds echter hebben zij betrekking op
Gaussisch verdeelde processen. De uitdrukkingen zijn bovendien te ingewikkeld
voor praktisch gebruik, zodat toch weer benaderingen moeten worden toegepast.
Daarbij komt nog, dat meestal de te beschrijven processen verre van normaal
verdeeld zijn (zoals ook bij het EEG het geval is, zie sectie 2.5.6.).
Een en ander leidt tot enigszins pessimistische uitspraken zoals:
"The precision of final over-all values is ordinarely for more wisely judged
from the observed consistency of repeated measurements than from any
theoretical variability based on a Gaussian assumption." (BLACKMAN en TUKEY,

B5, 1958).

I
I
I

Opmerking: De lezer vraagt zich misschien af, waarom enkel Gaussisch ver
deelde processen in de literatuur nauwkeurig zijn beschreven.
De red en hiervan is, dat de normale verdeling enige zeer speci
ale eigenschappen heeft, die de mathematische beschrijving van
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de statistiek sterk vereenvoudigen. Zo is het mogelijk bij het
bepalen van (co-)variantierelaties de 4de orde momenten, die
hierin verschijnen, om te zetten in 2de orde momenten wanneer de
betreffende verdelingsfunctie normaal is. 4de orde momenten zijn
zeer moeilijk te berekenen, terwijl 2de orde momenten relatief
eenvoudig kunnen worden bepaald.

2.5.6. De statistiek van de schatters

We zullen nu een uitbreiding geven van de summiere beschouwingen, die in het
voorgaande zijn gewijd aan de statistische eigenschappen van de schatters van
autospectra en cross-spectrum. Naast de verdelingsfuncties van genoemde schat
ters zijn we vooral geinteresseerd in de statistiek van functies van deze
schatters (met name de coherentiefunctie).
GOODMAN (G2, 1957) is de eerste geweest, die verdelingsfuncties heeft afgeleid
voor schatters van de frequentiespectra en voor functies van deze schatters.
Zijn beschouwingen gelden echter alleen voor Gaussisch verdeelde stochastische
variabelen.
We zullen allereerst in het kort bespreken tot welke resultaten Goodman komt.
Daarna zal worden nagegaan (met name voor de schatting van de coherentiefunctie)
in hoeverre de beschrijving geldt voor niet-Gaussisch verdeelde variabelen.

1) Gaussisch verdeelde processen. De afleiding van Goodman is in grote lijnen
als volgt.
Uitgangspunt vormen de complexe, normaal verdeelde stochastische variabelen

}X !. U + iv
--x: --x:

1.. = u + iv
-y -y

Hierbij voldoet de reele stochastische variabele (~, ~, ~ , ~ )
vier-dimensionale normale verdeling met verwachtingswaarde (0, ~,
(co-) variantiematrix V van de speciale vorm:

2 a Sa aa Cia a
x x y x y

a 2 -Sa aa Cia ax x y x y
V = 2 = E{.!i I:::UCia a -Sa a a a

x y x y y

Sa a a 2
Cia a a

x y x y y

.!i = (~, ~, ~y' ~y), een rijvector
WI is de getransponeerde vector van W. (vergl. 2.66).

(2.116)

aan een
0, 0) en

(2.117)

(2 .118a)

(2 .118b)

(2 .118c)

Laat (~j' Y..j) met ~j = ~j + i~j

en Y..j = ~yj + i.::yj , j = 1, 2, ... , n

voorstellen stochastische variabelen, waarbij (~j' ~j' ~yj, ~yj) voor
vaste j dezelfde verdeling heeft als (~, ~, ~, .::y).
Wanneer we nog definieren: n n

1~ If 1-e::;- 2 2
A = steekproefvariantie van x - -2 L.. x. x. = -2 L (u . + v . )

n j=l-J -J n j=l -xJ 4<.J
n n

B = steekproefvariantie van 1.. c ~n ~Y..j"x.j = ~n ~(~/+ ;,/1

C + iD = steekproe~riantie tussen x en 1.. - -2
1 ~x'·Y..'

kruis n j=l-J J
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"Dit resultaat ligt, gezien het voorgaande, in de lijn del' verwachting.

2) B;

dan kan worden gesteld; ,
de simultane verdeling van (A, B, C, D) is een tweedimensionale complexe
Wishartverdeling (zie ook GOODMAN, G4, 1963, waarin deze verdeling vaal'
willekeurige dimensie is afgeleid). Uitgaande van deze verdeling leidt
Goodman de verdelingsfuncties van een groat aantal functies van A, B, C
en D af. Hiermee is hij in staat de benaderde verdelingsfuncties te bepalen
Vaal' zijn spectrale schatters. Zijn schattingsmethode wijkt enigszins af
van de in pet voorgaande aangegeven basismethoden. Echter kunnen zijn eind
resultaten met vrucht worden gebruikt.
Samengevat zijn zijn conclusies:
1) Als de filters, voorkomend in de uitdrukkingen voor de verwachtingswaar

de van de schatters, ideaal zouden zijn (d.w.z. constant in een bepaald
frequentie-interval en 0 daarbuiten - het zuiver rechthoekige filter - )
dan zijn de schatters voor niet overlappende filters statistisch onaf
hankelijk.

2) Als de filters ideaal ZlJn en de te schatten spectra vlak over het be
schouwde interval, dan voldoen de vier schatters (voor de be ide auto
spectra en het reele en imaginaire deel van het cross-spectrum) aan de
vierdimensionale normale verdeling.

3) Als de filters "niet al te zeer" afwijken van de ideale vorm (wat "niet
al te zeer" is laat Goodman in het midden) en de te schatten spectra
vertonen "niet al te grote" variaties binnen het beschouwde interval,
dan voldoen de schatters bij benadering aan de complexe Wishartverdeling.

Deze laatste situatie staat natuurlijk het dichtst bij de praktijk en is dan,
zoals uit hBt voorgaande mage blijken, de meest gunstige.
Benadrukt zij nog eens, dat dit alles slechts geldt voor Gaussisch verdeelde
stochastische variabelen. In het geval van stochastische processen is een
bijkomende dwingende eis dan natuurlijk die van de stationariteit.
Gezien bovenstaande opmerkingen zijn de verdelingsfuncties voor een aantal
functies van de grootheden (A, B, C, D) bij de spectrale schatting van
interesse.
Met name de verdelingsfunctie van
1) A; het blijkt dat

2is eveneens X verdeeld met 2n vrijheidsgraden.

-r n

2
X verdeeld is met 2n graden van vrijheid.

}

2nA
E {A}

Als we in een praktisch geval een filter toepassen, dat niet
rechthoekig is, kunnen we 1) of 2) gebruiken am het aantal vrij
heidsgraden van de (in dat geval) benaderde X2 verdeling van de
schatter te bepalen.
We weten:

2
E{X [n] }= n

2
val' . {X [nJ } = 2n

2nB
E {B}

Opmerking:

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Met de uitdrukkingen (2.111a), (2.111b), (2.112) en (2.103b)
benaderen we dan met N -r 00 en verkrijgen:

[N-l]

21 ~o k(f-fn l I2
aantal vrijheidsgraden~ (2.119)

(N;lJ
2" k

2
(f-f )

n=O n 44



3) C en D; deze zijn van belang omdat de verdeling van C de verdeling van
de schatter van het reele deel van het cross-spectrum is; D voor het
imaginaire deel. Goodman heeft de verdelingsfunctie berekend voor genor
maliseerde C en D. De uitdrukkingen zijn zeer gecompliceerd en moeilijk
hanteerbaar.

41 Van de (genormaliseerdel amplitude en fase van het cross-spectrum

(/C2+D2 en arctan(f11 zijn de verdelingsfuncties ook bekend. Hiervoor

geldt dezelfde opmerking als onder 3.

) C2+D2 d d l' f ' d h 'd . b 15 ; ever e 1ngs unct1e van eze groot ellS van groot e ang,
A.B

omdat deze (bij benadering) de verdelingsfunctie is van de schatter van
de coherentiefunctie.

De uitdrukking is weer zeer ingewikkeld. Een gelukkige bijkomstigheid is echter
dat er, vooral in de geophysica, veel interesse voor de coherentiefunctie
bestaat. Daarom is de kansdichtheidsfunctie van Goodman getabelleerd
(ALEXANDER en VOK, A2, 1963).
Met behulp van deze tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen bepaald voor
schattingen van de coherentie tussen normaal verdeelde processen. De belang
rijke parameter is hierbij n (van uitdrukking (2.118)), het aantal vrijheids
graden.
In figuur 2.6 zijn de (eenzijdige) 90% en 98% intervallen aangegeven, als
het aantal vrijheidsgraden 18 is.
Figuu~ 2.7 geeft (eenzijdige) 90% intervallen voor verschillende waarden van
het aantal vrijheidsgraden.

De resultaten van Goodman kunnen we gebruiken als we mogen aannemen dat de
stochastische processen, die we willen beschrijven, normaal verdeeld zijn.
Teneinde na te gaan in hoeverre hieraan wordt voldaan door EEG-signalen
(als realisaties van stochastische processen) zijn schattingen gedaan van
de kansdichtheidsfuncties van a- en S-ritmen. Drie voorbeelden zijn in
figuur 2.8 gegeven. Op de verdelingen is een X2"goodness of fit" test toe
gepast met als nUlhypothese:"de steekproefverdeling is een schatting van
een normale verdeling" (zie o.a. CRAMeR, C4, 1966, pag. 137 e.v.). Hierbij
werden de berekende verdelingen vergeleken met de normale verdeling, die
er zo goed mogelijk (in termen van gemiddelde en steekproefvariantie) bij
past.
Het aantal vrijheidsgraden bedroeg 27.
De resultaten zijn:
a) Voor a-ritme (1) werd voor de x 2-toets een waarde van 177,2 gevonden.

De rechter overschrijdingskans voor deze waarde is veel kleiner dan
0,1%; [P{xt27f 55,5} = 0,1%].

Op grond hiervan werd de nulhypothese verworpen.
b) Voor a-ritme (2) is de x2-toets: 258,9.

Ook nu wordt de nUlhypothese verworpen. 2
c) Voor het S-ritme werd gevonden voor de X -toets: 29,9.

De rechter overschrijdingskans voor deze waarde is ongeveer 25%.
Er is dus geen reden om aan te nemen, dat de nuIhypothese onjuist is,
zodat we besluiten, dat de verdeling normaal is.

We zien dus, dat we van de EEG-signalen, die we bestuderen, de a-ritme
situatie zeker niet als normaal verdeeld mogen beschouwen'.
Omdat in het bijzonder a-ritmen onze interesse hebben, is het van belang
te weten in hoeverre we de resultaten van Goodman nog kunnen gebruiken voor
deze signalen.
Dit zal in de volgende sectie worden behandeld.
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Fig. 2.6. Betrouwbaarheidsintervallen voor schattingen van de coherentie van
normaal verdeelde tijdreeksen met een aantal vrijheidsgraden (Nd.f.)
van 18 (naar Goodman). De curven geven de boven- resp. ondergrens
van de intervallen bij een bovenste resp. onderste overschrijdings
kans als functie van de echte waarde van de coherentie (overschrij
dingskansen 5% en 1%).
COHe = schatting van de waarde van de coherentie
COHt = de echte waarde van de coherentie.
Merk op, dat extreme waarden van de coherentie (~ 0,2 en ~ 0,8)
nauwkeurig worden geschat, maar dat de variabiliteit voor tussen
liggende waarden zeer groat is.
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Fig. 2.7. Als figuur 2.6., nu echter voor een aantal waarden van Nd.f.
De bovenste resp. onderste overschrijdingskans bedraagt 5%.
Merk op, dat de convergentiesnelheid snel afneemt voor

Nd.f. } 14.

2) Niet-Gaussisch verdeelde processen. Goodman maakt over de spectrale analyse
van niet-normaal verdeelde processen de volgende opmerking:
"Generally speaking, the suggestion is made, that the results of statistical
analysis, based on the multivariate complex Gaussian distribution may be
practically applicable to empirical spectral analysis of many non-Gaussian
multiple stationary time series, when sufficiently long finite realis
ations are available" (GOODMAN, G4, 1963). Deze bewering wordt niet be
wezen en dient met de nodige voorzichtigheid geinterpreteerd te worden.
Overigens lijkt de suggestie niet uit de lucht gegrepen, wanneer men ken
nis neemt van de resultaten van het onderzoek dat BENIGNUS,(B3, 1969b)
heeft gedaan naar de invloed van niet-normaliteit op schattingen van de
coherentie.
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Zijn methode beschrijft hij in een voorafgaand artikel(BENIGNUS, B2, I969a).
Het is bekend, dat schatters van de coherentie van Gaussisch verdeelde
stochastische tijdreeksen niet zuiver ("biased") zijn. Deze "bias" is po
sitief (de schattingen liggen gemiddeld te hoog) en hangt af van het aantal
vrijheidsgraden van de gebruikte schatter en van de werkeIijke waarde van
de coherentie. Ook is in het verleden aangetoond, dat de schatters voor de
coherentie bij benadering Gaussisch verdeeld zijn, wanneer men ze trans
formeert d.m.v. de Fisher-z transformatie. Het is dan mogelijk met behulp
van de Monte-Carlo methode deze "bias" en betrouwbaarheidsintervallen voor
de schatters empirisch te bepalen. De resultaten van de bepaling van de
"bias" zijn samengevat in figuur 2.9.

Fig. 2.9.
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correctiefactoren voor
schattingen van de coheren
tie van normaal verdeelde
tijdreeksen als functie
van de echte waarde van de
coherentie (Coht ). De para
meter is het aantal vrij
heidsgraden Nd . f .

(Overgenomen uit: BENIGNUS,
B2, 1969a, pag. 146.)
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Een uitdrukking voor de "bias", die voIgt uit een minimum-kwadraat aanpas
sing aan deze kurven, is dan:

(2.120)
-2

(l - y )
1

Nd.f.

y2 is de schatting van de coherentie; B de schatting van de bias,
het aantal vrijheidsgraden van de schatter voor de coherentie.
De betrouwbaarheidsintervallen zijn in figuur 2.10 weergegeven.
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(Overgenomen uit: BENIGNUS, B3, 1969b, pag.148.)

Fig. 2.10.

Empirisch bepaalde betrouw
baarheidsintervaIIen voor
schattingen van de coheren
tie van normaal verdeelde
tijdreeksen als functie van
het aantal vrijheidsgraden
Nd.f. (bij de kurven aan
gegeven). Tweezijdig crite
rium, 5% overschrijdings
kans.
De discontinuiteiten in de
bovengrenzen zijn ontstaan,
doordat bij een negatieve
ondergrens deze = 0 werd
genomen en een eenzijdig
criterium werd toegepast.
(bovenste overschrijdings
kans 5%).
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De discontinuiteiten in deze kurven zijn een gevolg van de volgende rede
neerwijze. De waarde van de coherentie is beperkt tot het interval 0-1.
Wanneer men een ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval vindt, die
negatief is, wordt deze nul gemaakt en wordt de bovengrens bepaald volgens
een eenzijdig criterium (normaal wordt een tweezijdig criterium gebruikt).
Merk op, dat de resultaten goed overeenkomen met die van Goodman (vergl.
f iguur 2.7.).

Met boven beschreven methode (met de nodige correcties) heeft Benignus
empirisch bepaald in hoeverre coherentieschattingen en hun confident ie
intervallen van niet-Gaussisch verdeelde processen afwijken van die van
Gaussisch verdeelde. Hij gebruikte tijdreeksen, die voldeden aa8 een recht
hoekige verdeling en aan een X2 verdeling met 2 graden van vrijheid, ver
delingen, die sterk afwijken van de normale. Hij komt tot de conclusie,
dat de aanname van de normaliteit van de verdeling van de processen van
betrekkelijk weinig belang is bij het berekenen van genoemde statistische
grootheden.
Resumerend kunnen we stellen, dat we zonder al te veel scepsis de resultaten
van Goodman kunnen gebruiken voor onze schatters.

:.5.7. Vergelijking van de basismethoden

In sectie 2.5.5. is al opgemer'kt dat voor onze doeleinden een algemene schat
tingsprocedure de meest gunstige is. We hebben dan de keuze tussen de "indi
recte" en de "directe" methode. Of een van beide methoden grote voordelen heeft
ten opzichte van de andere zal nu worden nagegaan voor een aantal eigenschap
pen, die voor een schattingsmethode van belang zijn.

1) De nauwkeurigheid van de methode. Een maat hiervoor is:
a) De verwacht ingswaarde van de s(~hatters.

Zoals in het voorgaande al is .J.angetoond geven beide methoden in het
limietgeval N + 00 zuivere schalters. Voor eindige N kunnen de verwach
tingswaarden gelijk worden gemaakt door een juiste keuze van weegfunctie
resp. filterfunctie (vergl. (2.99) en (2.113».

b) De variantie van de schatters.
Deze hangt af van de gebruikte filterprocedure. Uit het voorgaande zal
duidelijk zijn, dat de analogie van de methoden zodanig is, dat, wat
betreft reductie van de variantie van de schatters, geen voordelen gel
den voor de ene ten opzichte van de andere. De statistische beschrijving
is voor de directe methode eenvoudiger, zodat deze zich leent voor een
gemakkelijke interpretatie. Voor toepassing in de praktijk is echter
een aantal benaderingen noodzakelijk, die ook dit van weinig belang
maken.

2) De bruikbaarheid voor het schatten van onbekende spectra. Hiervoor ZlJn
die filterfuncties het meest geschikt, die zo weinig mogelijk "lek" ver
oorzaken (snel afvallen buiten het beschouwde interval), symmetrisch en
niet vlak zijn. Met beide methoden kunnen dergelijke filters worden ge
realiseerd.

3) De praktische bruikbaarheid van de methoden. Hierbij ZlJn we als program
m~ur van een digitale rekenmachine vooral geinteresseerd in:
a) heeft een van de methoden voordelen als slechts een beperkte geheugen

capaciteit van de rekenmachine beschikbaar is;
b) is de totale rekentijd voor een van beide methoden geringer.
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ad a) De gelimiteerde geheugencapaciteit beperkt voornamelijk de lengte van de
realisaties (het aantal bemonsteringen N), die nog kunnen wor'den ge
analyseerd. Deze beperking kan men echter voor een groot deel opheffen
door slim programmeren (bijvoorbeeld door "on-line" cOl'relatiefuncties
te bepalen als een soort lopend gemiddelde voor een vastgesteld aantal
waarden van Tk)'
In hoeverre dit mogelijk is hangt sterk af van de hoeveelheid tijd, die
men aan het programmeren wil besteden. Bovendien speelt ervaring hier
ook een grote 1'01. Het is dan ook niet mogelijk op dit punt een algemeen
geldende vergelijking te trekken. Daarbij komt nog dat in ons geval de
bruikbare lengte van de realisatie werd beperkt door niet-stationariteit,
zodat het vaak onmogelijk was de analysetijd kunstmatig te verlengen.

ad b) Tot vbbr 1965 was de enige praktisch bruikbare methode om frequentie
spectra te bepalen de "indirecte" methode (wat een intensieve studie
met betrekking tot de weegfuncties in het T-domein tot gevolg had). De
reden hiervan was, dat de Fouriertransformatie zeer veel rekentijd
vergde (evenredig met het kwadraat van het aantal bemonsteringen van de
tijdreeks). Door het "truncation point" (vel'gl. tabel I) voldoende laag
te kiezen, was het mogelijk met de "indirect" methode veel sneller tot
goede schattingen te komen, dan met de "directe" methode. Echter door
de ontwikkeling van een algoritme voor een snel1e Fouriertransfor'matie
(Fast Fourier Transform, COOLEY en TUKEY, Cl, 1965) was deze niet meer
het meest tijdrovende deel van de berekeningen (de tijd, nodig VOOl' een
transformatie van dimensie N is nu evenredig met N log2 N). De "directe"
methode bleek nu de snelste.
Wanneer echter tussenschattingen van de spectra (overlappende filters)
moeten worden gedaan om een continu beeld te verkrijgen, kost convolu
eren (de "directe" methode) meer rekentijd dan uitbreiden van de schat
ting van de correlatiefuncties met nullen en Fouriertransformatie van
hogere dimensie (de "indirecte" methode).
Bovendien is het ook mogelijk het F.F. T. algor'itme te gebruiken om de
ber'ekening van correlatiefuncties te versnellen. Een en ander hangt
sterk af van de beschikbare F.F.T. en de vaardigheid van de programmeur,
terwijl bovendien de tijd, nodig voor de in- en uitvoer van gegevens
vaak zodanig is, dat het sneller maken van de berekeningen over het

;geheel weinig effect sorteert.

De conclusie die we uit de vergelijking kunnen trekken is, dat, algemeen
gesproken, beide methoden gelijkwaardig zijn. In verband met de beschik
bare faciliteiten en het experimentele karakter' van het onderzoek, leek
in ons geval de gewone directe methode het best bruikbaar (schattingen met
verschillende filterbreedten, vorm van het filter, aantal tussenschattin
gen zijn met deze methode eenvoudig te realiseren). Overigens is het waar
schijnlijk wel zinvol in de toekomst, als de programma's veelvuldig zullen
worden gebruikt, te overwegen hoe men sneller tot gelijkwaardige (of moge
lijk betere) resultaten kan komen.
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Hoofdstuk 3

DE ANALYSE VAN DE EEG-SIGNALEN IN DE PRAKTIJK

Bij het registreren van de EEG's werd gewoonlijk een voor aIle elektroden ge
meenschappelijke referentie gebruikt (bij de hond een roestvrij stalen pen
in het voorhoofdsbeen). Om na te gaan in hoeverre de gemeenschappelijke refe
rentie als indifferent is te beschouwen werd ook gebruik gemaakt van bipolaire
afleidingen.
Het complete EEG opnamesysteem is in de vorm van een blokschema in figuur 3.1
weergegeven (bovenste deel van de figuur).
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fig. 3.1. Blokschema's van het EEG-opnamesysteem, de analoog-digitaal
omzetting en de digitale verHerking van de EEG-signalen.

De tijdcodering is noodzakelijk om bepaalde delen van het EEG zowel op papier
alsook op magnetische band te kunnen lokaliseren.
Vervolgens geeft figuur 3.1 schematisch de gang van zaken bij de analoog
digitaal omzetting. Er Herd gebruik gemaakt van de PDP-9 rekenmachine van het
Instituut (Digital Equipment Corporation). Maximaal 6 kanalen met EEG-signa
len konden tegelijk (met een multiplex systeem) Horden gedigitaliseerd.
Wanneer de tijdcode het op de "preset-counter" ingestelde nummer bereikt,
wordt het proces gestart. De conversie stopt, wanneer een vooraf opgegeven
aantal bemonsteringen per kanaal is genomen.
De gedigitaliseerde EEG's worden op magnetische band (D.E.C.-tape) vastge
legd.
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De bemonsterfrequentie bedroeg steeds 120 bemonsteringen/sec. (i.v.m. ~et

aliasing effect moet de grensfrequentie f g voldoende hoog boven 50 Hz. wor
den gekozen).
Door toepassing van analoge filters is het mogelijk de bemonsterfrequentie
te verlagen (tot bijv. 100 bemonsteringen/sec.), omdat een normaal EEG een
spectrum heeft dat loopt tot 40-45 Hz.).
Het aantal bemonsteringen was meestal 1024 of 512 (een macht van 2 in verband
met het gebruik van de Fast Fourier Transformatie). Dit komt overeen met een
frequentie-oplossend vermogen van het niet gefilterde periodogram van 0,118
Hz. resp. 0,236 Hz.
Het onderste deel van figuur 3.1 geeft het schema van de digitale EEG-analyse.
De rekenrnachine werkt hierbij in de zgn. "BATCH-mode". Hierbij is na het
starten geen verdere controle op het verloop van de berekeningen nodig.

De programma's zijn geschreven in Fortran IV. Omdat hierbij gebruik gemaakt
is van vele bibliotheekfuncties, die specifiek zijn voor het computersysteem
van het Medisch Fysisch Instituut, heeft het welnlg zin de programma's in
detail te bespreken. Voor de belangstellende zijn ze in Appendix A bijge
voegd.
WeI zullen enkele algemene punten worden besproken. De "flow-charts" zijn in
figuur 3.2 en 3.3 aangegeven. Het programma is gesplitst in twee delen
vanwege de beperkte geheugencapaciteit van de gebruikte machine. In deel 1
worden de schattingen van de spectra uitgevoerd. De tussenresultaten komen
op D.E.C.-tape, waarna dee I 2 de uitvoer verzorgt (plotten, ponsen).
De programma's nalopend komen we op een aantal vermeldenswaardige punten.

1) Gebruik is gemaakt van een elliptisch filter. Dit leek voor onze doelein
den het meest geschikt omdat:
a) het wat betreft reductie van de variantie van de schatters weinig af

wijkt van het optimale rechthoekige filter;
b) het filter buiten het beschouwde interval zeer snel afneemt. Dit heeft

tot gevolg, dat weinig lek optreedt naar naburige frequentiebanden;
c) het filter niet vlak is, zodat pieken in de spectra wat betreft hun

positie konden worden gedetecteerd.
De breedte was gewoonlijk 21 punten voor 1024 bemonsteringen, 11 voor 512
bemonsteringen. Dit komt overeen met een aantal vrijheidsgraden van onge
veer 39 (zie (2.119)) (de reductiefactor t.o.v. het rechthoekig filter is
0,93; het aantal vrijheidsgraden van een rechthoekig filter is het twee
voud van het aantal punten van het filter). Het uiteindelijke frequentie
oplossend vermogen is dan ongeveer 2,5 Hz. Dit werd voor onze doeleinden
voldoende geacht. Bovendien werden tussenschattingen (met overlappende
filters) gedaan om een meer continu beeld te krijgen van het spectrum. De
afstand tussen deze schattingen was steeds 5 punten, wat overeenkomt (in
het geval van 1024 bemonsteringen) met 0,586 Hz.

2} Voor de Fouriertransformatie is gebruik gemaakt van een Fast tourier
Transformatie, F.F.T. (COOLEY en TUKEY, C1, 1965), die als standaardpro
gramma in de bibliotheek van de rekenmachine &anwezig was.
Het aantal bemonsteringen moet voor deze F.f.T. steeds een macht van 2
zijn.

3} Om tijd en geheugenruimte te sparen werden steeds twee EEG-signalen tegelijk
Fourier-getransformeerd. De F.F.T. is namelijk geschreven voor het trans
former en van complexe tijdfuncties. Door een signaal als het reele, het
andere als imaginaire deel van een complexe tijdfunctie te beschouwen, is
een transformatie voldoende (van dit complexe signaal). De afzonderlijke
spectra kan men daarna gemakkelijk weer uit die van het complexe signaal
verkrijgen.

53



PROORAIIU COHERD'!'l & •
IlB&L 1.

Fig. 3.2.

Flow-chart van het
eerste deel van het
programma voor de
spectraalanalyse van de
EEG-signalen (de schat
tingsprocedure).
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4) De autospectra worden soms niet geplot omdatbij het analyseren van een aan
tal combinaties van EEG-afleidingen eenzelfde afleiding meermalen kan
voorkomen.
Evenzo is het mogelijk de transfer-functies niet te plotten. Deze zlJn
namelijk in de meeste gevallen niet interessant (systeem niet lineair).

5) Calibratie van de spectra geschiedde in twee stappen.
a) van elektrode tot het op de E.M.I.-recorder geschreven EEG-signaal met

behulp van het bestaande calibratiesysteem van de telemetrie-apparatuur.
Een pUlsvormig signaal van bekende amplitude wordt op de plaats van de
elektrode-aansluitingen in het systeem geinjecteerd. Het signaal aan
de uitgang wordt bij het geschreven EEG weergegeven (voor alle kanalen).
Uit de hoogte van deze pulsen kunnen de versterkingsfactoren worden be
paald.

b) van op E.M.I.-recorder geschreven EEG-signaal tot de door de plotter
uitgeschreven spectra. Hierbij worden vergeleken de berekende spectra
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Fig. 3.3.

Flow-chart van deel 2
van het programma voor
de spectraalanalyse
(de plotprocedure).
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van een calibratiesignaal op E.M.I.-band (sinus van bekende frequentie
en amplitude) en eenzelfde signaal, door de rekenmachine gegenereer>d
(programma calibratie).

6) Voor het bepalen van de spectra en coherentie van barbituraat "spindles"
is in verschillende gevallen een enigszins afwijkende procedure gevolgd.
Omdat de duur van de "spindles" slechts 1,5 tot 2 seconden is zou de ge
wone analyse leiden tot of te grote onnauwkeurigheid bij een acceptabel
frequentie-oplossend vermogen, of nauwkeurigheid bij een niet-acceptabel
frequentie-oplossend vermogen.
Men kan nauwkeurigheid paren aan voldoende groot frequentie-oplossend ver
mogen door een soort ensemble te maken van spectra door deel 1 van de
standaardanalyse toe te passen op een aantal analoge "spindles".
Door middelen over de zo verkregen spectra kan men tot een goede schatting
komen.
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Hoofdstuk 4

DE TOEPASSING VAN DE SPECTRALE SCHATTINGSTHEORIE OP HET ONDERZOEK NAAR HET

ONTSTAAN VAN HET a-RITME

Allereerst zal in het kort nadere informatie worden gegeven over de hypothese
van Andersen en Andersson betreffende het ontstaan van het a-ritme. Voor het
begrijpen hiervan is enige fysiologische kennis onontbeerlijk. Daarom worden
vooraf enkele eigenschappen van de zenuwcel besproken.

4.1. D e zen u w c e I

Een zenuwcel (neuron), de bouwsteen van het zenuwstelsel, bestaat uit een
cellichaam (soma), waaraan een aantal uitlopers (de dentrieten) ontspringen.
Een van de uitlopers is van uitzonderlijke betekenis (het axon)(zie figuur
4.1) .

soma -------
dendrieten

~ axon

Fig. 4.1. Een zenuwcel.

In termen van informatietheorie kan men de dendrieten beschouwen als de kana
len waarlangs informatie de cel binnenkomt. Het axon is het kanaal waarlangs
informatie de cel verlaat.
De zenuwcel is van zijn omgeving gescheiden door een membraan. Over dit mem
braan is in de rusttoestand een potentiaalverschil van ongeveer 70 mV. meet
baar (binnenzijde negatief, buitenzijde positief). Omdat gemeten wordt tegen
een willekeurige referentie, geeft men de referentie-elektrode de potentiaal
O. Men spreekt dan van een membraanpotentiaal, in de rusttoestand, van -70 mV.
Als de potentiaal van het membraan van het soma en de dendrieten (soma
dendritic membrane) wordt verhoogd (d.w.z. minder negatief gemaakt), dan
treedt, wanneer een bepaald niveau wordt overschreden, een speciale reactie
in werking. Er wordt dan een proces geinitieerd, dat leidt tot een zeer snelle
verandering van de membraanpotentiaal, die later terugkomt tot de oorspronke
lijke waarde. Er ontstaat zo een pulsvormige verandering van de membraan-
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potentiaal; deze verandering plant zich onverzwakt voort over het axon (
actiepotentiaal). Men spreekt van het "vuren" van de zenuwcel.
Een zenuwcel staat in verbinding met andere zenuwcellen via hun dendrieten
en axonen. Axonen en dendrieten maken met het soma en de dendrieten contact
via de zgn. synapsen. Er bestaan twee soorten synapsen, de exciterende en
de inhiberende. Hun werking is als voIgt:
1) de exciterende synaps:

Wanneer een actiepotentiaal komend van een naburige cel de synaps bereikt
heeft dit tot gevolg, dat op de plaats van de synaps, als resultaat van
een fysisch-chemisch proces, het celmembraan wordt gedepolariseerd (min
der negatief gemaakt). Men spreekt van een "excitatory post-synaptic
potential, E.P.S.P.". Deze potentiaalverandering spreidt zich geleidelijk
verder uit over het soma-dendritisch membraan.

2) de inhiberende synaps:
Een binnenkomende actiepotentiaal veroorzaakt hier een plaatselijke hyper
polarisatie (meer negatief maken van de membraanpotentiaal: de "inhibitory
post-synaptic potential, I.P.S.P."), die zich ook weer geleidelijk verder
uitspreidt over het celmembraan.

Afhankelijk van het aantal exciterende en inhiberende synapsen, dat wordt
geactiveerd, wordt de meniliraanpotentiaal opgebouwd. Wordt de grens (in gede
polariseerde toestand) overschreden, dan ontstaat een actiepotentiaal, die
zich langs het axon van de cel beweegt.

Dit zijn fundamentele eigensch~ppen, die men moet kennen, wil men de hierna
voige~e hypothese over het ontstaan van het a-ritme begrijpen.

4.2. N a d ere b esc h r i j v i n g van d e

van And e r sen e nAn d e r s son

h Y pot h e s e

Andersen en Andersson verklaren het ontstaan van ritmische activiteiten in de
hersenen door middel van een proces in twee stappen.

1) Er is een bron, die ritmische activiteit kan ontplooien. Deze bron zou ge
vormd worden door een groep van cellen, die zich gedragen als een "pace
maker" .
Onder een pacemaker dienen we te verstaan "elk systeem, dat samengesteld
is uit elementen, die op zichzelf een ritmische werking kunnen onderhou
den (zgn. autoritmisch zijn) en die in staat zijn dit ritmische gedrag over
te brengen op andere systemen of elementen, onverschillig of deze op hun
beurt autoritmisch zijn of niet" (fESSARD, F1, 1958).
Hoe zij zich de werking van de pacemaker voorstellen is weergegeven in
figuur 4.2.
We zien in kolom 1 een aantal neuronen in rust. Laten we nu eens aannemen,
dat een van de cellen zodanig wordt geactiveerd, dat het celmembraan wordt
gedepolariseerd en een actiepotentiaal langs het axon gaat lopen (de cel
in rij Evan kolom 1; het depolariseren van het membraan is voorgesteld
door activering van ee~ exciterende synaps). Via een zijtak van het axon
bereikt de actiepotentiaal een speciaal soort cel, het interneuron. Dit
interneuron heeft de specifieke eigenschap, dat het in staat is een aan
tal cellen, via synaptisch contact van zijn uitlopers met deze cellen,
gedurende een bepaalde tijd te inhiberen (het veroorzaakt langdUI'ige
loP.S.P.'s) (zie kolom 2). De hypothese stelt dan dat, na de inhibitie
periode (die 100 tot 120 msec. duurt), de geinhibeerde neuronen in een toe
stand komen, waarin het membraan gedurende zekere tijd (:::::. 20 msec.) gede
polariseerd blijft, de zgn. "post-inhibitory rebound". De cellen geven
gedurende deze periode tegelijk een aantal actiepotentialen af (kolom 3).
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Fig. 4.2. Het pacemaker concept van Andersen en Andersson. Voor verklaring
zie tekst.
(Overgenomen uit: ANDERSEN en ANDERSSON, A3, 1968, pag. 133).

Deze beinvloeden op hun beurt weer interneuronen, die nieuwe cellen inhi
beren, enz.
We zien zo een gesynchroniseerd vuren van een groep neuronen ontstaan.
Deze activiteit verspreidt zich naar naburige cellen.
Wat men met een elektrode in de buurt van de celgroep zou waarnemen is in
rij G weergegeven. We zien hier de ritmische activiteit ontstaan. Deze
stopt op den duur, omdat niet aIle neuronen gelijk zijn. Daardoor kan het
ene neuron weI eens langer worden geinhibeerd dan het andere. Dit heeft
tot gevolg dat actiepotentialen in bepaalde cellen ontstaan, die niet in
de postinhibitory rebound van de groep vallen. Het synchronisme kan zo
verloren gaan en het ritmisch gedrag gaat over in een asynchroon vuren
van de cellen (kolom 6 en 7, rij G).
Volgens Andersen en Andersson zijn de pacemakercellen gelegen in de thala
muS (een diep gelegen structuur, die van belang is bij het regelen van de
integrale activiteit van het lichaam); in tegenstelling lTlet vroegere hypo
thesen ste11en zij, dat deze cellen niet op een specifieke plaats in de
thalamus zijn gelegen. In de gehele thalamus kan een groep cellen een
ritme genereren.

2) Het a-ritme, dat men in de cortex kan meten, is nu, volgens de auteurs,
een activiteit van corticale cellen, getriggerd door de pacemaker in de
thalamus. Hoe zij zich de verspreiding van de ritmische activiteit voor
stellen, wordt weergegeven in figuur 4.3. Hierin zijn schematisch drie
celgroepen in de thalamus lTlet pacemaker activiteit aangegeven (A, B en C).
Cellen van zo'n groep staan door middel van hun axonen in verbinding met
een kolom van cellen in de cortex (de kolommen staan loodrecht op het
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Fig. 4.3. De relatie tussen ritmische activiteit in de thalamus en in de
cortex. Nadere verklaring in de tekst.
(Overgenomen uit: ANDERSEN en ANDERSSON, A3, 1968, pag. 59.)

herse~oppervlak; hun diameter is in de orde van 0,8 mm.). De ritmisch
terugkerende groepen van actiepotentialen, lopend langs de verbindings
lijnen tussen thalamus. en cortex, induceren in de corticale kolornrnen
ritrnische potentiaalveranderingen.
In het rechter deel van de figuur is aangegeven wat men met een elektrode
zou meten in de pacemaker-celgroepen (A, B, C) en in de corresponderende
kolommen in de cortex (a, b, c).
De aangegeven ritmen hebben verschillende frequenties. Een ritrne, syn
chroon over een groot deel van de cortex, ontstaat wanneer in de thalamus
de activiteiten van de verschillende pacemakers worden gesynchroniseerd
door middel van zgn. distributieneuronen (distributor-neurons). In de
figuur is zo'n distributor-neuron aangegeven.

4.3. D e met hod e van o n d e r zoe k

Een onderzoek als dat van Andersen en Andersson vereist micro-fysiologische
technieken (men moet bijvoorbeeld gebruik maken van verplaatsbare micro-elek
troden om de activiteit van groepen van enkele cellen te kunnen meten). Dit
levert technisch zeer grote problemen op, wanneer men gebruik maakt van niet
genarcotiseerde preparaten. Men zal dus bij voorkeur willen narcotiseren.
Nu vertonen de hersenen bij een bepaald soort narcose (met barbituraten als
narcosemiddel) een ritmische activiteit, de zgn. "barbiturate spindles".
Deze lijken op het a~ritme en de werkwijze, die men dan toepast is, dat men
"barbiturate spindles" bestudeert en aanneemt, dat de mechanismen, die deze
"spindles" produceren dezelfde zijn als die, waardoor het a-ritme ontstaat.
Deze methode van onderzoek is ook door Andersen en Andersson gevolgd; zij
nemen aan dat a-ritme en "barbiturate spindles" analoge verschijnselen zijn.
Aangezien de hypothese niet gebaseerd is op het a-ritme zelf, maar op gegevens
verkregen tijdens barbituraat narcose is het nuttig om de relaties tussen
corticale en subcorticale ritmische activiteiten na te gaan in niet genarco
tiseerde dieren.
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4.3.1. De wijze, waarop de hypothese kan worden getest.

De gevolgde werkwijze is:
- Kies een proefdier, dat een aantoonbaar a-ritme heeft (STORM VAN LEEUWEN

et al. (S3, 1967) heeft aangetoond, dat het a-ritme van de hond analoog
is aan dat van de mens. Daarbm werd voor het onderzoek gebruik gemaakt
van boxers).

Breng vervolgens elektroden in de hersenen op die plaatsen, waar men de
hersenactiviteit wil registreren (thalamus en cortex). Met behulp van een
techniek, ontwikkeld in de groep "Hersenonderzoek" van het Medis-::h Fysisch
Instituut, is het mogelijk elektroden in de hersenen in te brengen en
daar gedurende lange tijd (1 - 3 jaar) te houden.

Vergelijk de geregistreerde activiteiten en probeer uitspraak te doen over
hun relaties. Daarnaast kunnen ook a-ritmen en "barbiturate spindles"
als zodanig worden vergeleken. Men kan namelijk met dezelfde elektroden
die werden gebruikt bij het a-ritme onderzoek, de activiteit registreren,
wanneer het proefdier onder barbituraat-narcose is gebracht.

4.3.2. De elektroden

Bij de hond werden twee soorten elektroden gebruikt:
a) Bundels van 7 of 12 roestvrij stalen draden met een diameter van 0,1 mm,

geisoleerd tot 1 of 1,5 mm van de top; de afstand tussen de elektroden was
1 of 2 mm.

b) Rijen van elektroden, gevormd door roestvrij stalen draden, met een niet
geisoleerd oppervlak van 0,04-0,20 mm2 . De draden zijn gebed in een poly
ethyleen plaatje (zie figuur 4.4).

13mm F:884

Fig. 4. tt. Plaatsing van elektroden in een rlJ door inbedden in een polyethyleen
plaatje. De positie van het plaatje is: achterzijde van de hersenen,
gedrukt tegen de binnenzijde van de rechterhemisfeer in de gleuf tus
sen beide hersenhelften. Gezien van de zijkant, na verwijdering van
een deel van de linkerhemisfeer.
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Door de elektroden te plaatsen in matrixvorm is het mogelijk een bepaald ge
bied van de hersenen "af te tasten".
Bij de patienten en proefpersonen werd gebruik gemaakt van cup-elektroden,
geplakt op de hoofdhuid volgens het 10-20 systeem, gevuld met elektroden
pasta.

De bundels werden gebruikt voor registratie in subcorticale en corticale ge
bieden. De polyethyleen plaatjes werden onder de dura mater (het harde hersen
vlies, direct onder de schedel) geschoven, rustend op de hersenschors.

+.3.3. Algemene opmerkingen over de gang van zaken bij de experimenten

Zowel het EEG van de proefpersonen als van de honden werd geregistreerd met
behulp van een 8- of 15-kanaals radio-telemetriesysteem (ontwikkeld bij het
M.F.I.). Hierdoor kunnen proefpersoon en hond zich vrij bewegen (zie figuren
4.5 en 4.5).

Fig. 4.5.

Het telemetriesys
teem bij de hond.
De elektroden zijn
van buiten elektrisch
bereikbaar via een
plug, vastgemaakt
op de schedel van
het dier. Op de rug
draagt de hond de
voorversterkers en
de zender van het
telemetriesysteem.
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Fig. 4.6.

Het teleme-<:rie
systeem, zoals het
bij proefpersonen
wordt gebruikt.

Een a-ritme kan men bij een proefpersoon opwekken door hem de ogen te laten
sluiten. Bij proefdieren levert het opwekken van een a-ritme problemen op.
Laat het dier rustig liggen, dan sluit het meestal de ogen om te gaan slapen.
Er verschijnt dan een a-ritme, dat echter weer verdwijnt, wanneer de slaap
toestand intreedt (er ontstaat een activiteit, die zich manifesteert in lang
zame golven}. Hierdoor zijn de a-ritme perioden bij de hond vaak zeer kort
(in de orde van 10 sec.).
"Barbiturate spindles" kunnen worden opgewekt door barbituraat-nal'cosemiddel
(Nembutal, 10 mg/kg.} in te spuiten.

4.4. D e res u 1 tat e n

Om het overzicht zoveel mogelijk te bewaren zullen de resultaten groepsgewijs
worden gepresenteerd.

4.4.1. Kunstmatige signalen

Teneinde enigszins de mogelijkheden van de spectraalanalyse aan te geven, is
de analyse toegepast op signalen, verkregen door ruis (spectrum bij benadering
vlak over de band 0,2-100 Hz.) te filteren met een band-pass filter (centrale
frequentie 11 Hz.; van deze frequentie uit naar beide zijden afvallend met
24 dBJoctaaf). Men yerkrijgt op deze wijze een signaal, dat goede gelijkenis
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vertoont met het a-ritme, hoewel geen poging gedaan is tot een nauwkeurige
simulatie. Voor de cohe~entiefunctie werden verschillende van deze signalen
met elkaar vergeleken en weI op twee manieren, geillustreerd in figuur 4.7.

",e----~1_8_.P._.'_. ---,'---oooolO S,

B.P.'.

a.p.,.

I---~[)S,

r-----OS3

Fig. 4.7.

Het genereren en vergelijken
van kunstmatige signalen.
n1 en n2 stellen onafhankelijke
ruisbronnen voor (ruis op mag
netische band; spectrum bij

.benadering vlak tussen 0,2 en
100 Hz.; verschillende ruis
bronnen, verkregen door afzon
derlijke stukken van deze
band te gebruiken).
B.P.1 en B.P.2 zijn band-pass
filters (centrale frequentie
11 Hz., naar beide zijden af
vallend met 24 dB/oct.).

Men verwacht tussen de signalen 51 en 52 een hoge coherentiewaarde, tussen
51 en 53 een lage. De resultaten van de analyse zijn gegeven in figuur 4.8.
Opmerkelijk is het fasespectrum van de combinatie 51-52 (spectrum (6)). We
zien dat dit spectrum tot ongeveer 30 Hz. zeer constant is (ongeveer 15 gra
den} en daarna onregelmatig wordt. Vergelijken we dit met het coherentie
spectrum van deze combinatie (grafiek (8)), .dan zien we dat de coherentie
zeer hoog is als het fasespectrum regelmatig verloopt, laag als het fase
spectrum onregelmatig is. Dit komt overeen met wat HINICH en CLAY (H2, 1968,
pag. 34) hebben afgeleid voor de variantie van de schatter van het fase
spectrum. Zij vinden:

var. {¢(fn)};:: [Y -
2

( f n) - 1J • 2~

voor N + 00 en m groot.
n

¢(fn ) is de schatting van het fasespectrum voor de frequentie f n = N~t

y
2(f ) is de waarde van de coherentie voor f .

n n
N is het aantal bemonsteringen van de realisatie.
m is de parameter van het gebruikte filter (het Bartlett (2) filter van

tabel I).

(4.1 )

Uit (4.1) blijkt, dat voor coherentiewaarden in de buurt van 1 de variantie
van de schatter voor het fasespectrum zeer klein wordt.

2 -
Voor y (f ) -+ 0 geldt: var.{¢(f )} .,. 00 • Dit betekent, dat in het fasespectrum

n n
sprongen van 3600 kunnen optreden (vergl. figuur 4.15).
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Fig. 4.8.

Spectraalanalyse van de kunstmatige signalen~ gegenereerd volgens figuur 4.7.
(1) autospectrum van Sl (in (mV)2/c / sec .).
(2) autospectrum van S2'
(3) autospectrum van S3'
(4) amplitude van cross-spectrum van combinatie Sl-S3'
(5) amplitude van cross-spectrum van combinatie Sl-S2.
(6) fasespectrum van de combinatie Sl-S2.
(7) coherentiespectrum van de combinatie Sl-S3.
(8) coherentiespectrum van de combinatie Sl-S2'
Aantal bemonsteringen : 1024.
Breedte filter : 21 punten.
Afstand tussen de schattingen : 5 punten = 0~586 Hz.
Merk op: a) Er bestaat een inverse relatie tussen de variantie van de

schatting van het fasespectrum en de waarde van de betreffende
coherentie.

b) De amplitude van het cross-spectrum blijkt geeD juiste maat te
zijn van de statistische afhankelijkheid van stochastische
variabelen.

4.4.2. Registratie van a-ritmen

Voorbeelden van a-ritmen~ zoals ze in EEG's kunnen worden waargenomen zijn
weergegeven in de figuren 4.9~ 4.10 en 4.11.
In figuur 4.9 nemen we aIleen een a-ritme waar in de occipitale cortex (OC.1
en OC.2) en het corpus geniculatum laterale (LGN = lateral geniculate nucleus).
Dit LGN is een structuur~ gelegen in de gezichtsbaan tussen netvlies en vi
suele cortex. Het vormt een deel van de thalamus en fungeert als een schakel
station tussen de zenuwbanen~ komend van het netvlies~ en die~ welke opstijgen
naar de visuele cortex (occipitaal gelegen). Er is dus anatomisch een duide
lijke verbinding tussen LGN en de occipitale cortex.
Figuur 4.l0 geeft een EEG~ opgenomen onder dezelfde omstandigheden als dat
van figuur 4.9~ echter met een tijdsverschil van 25 sec. (fig. 4.10 25 sec.
v66r fig. 4.9L. We zien hier alternerende elektrische activiteiten van de
occipitale cortex en het LGN. Als namelijk a-ritme aanwezig is in het LGN
(1 - 4a)~ dan zien we geen duidelijk a-ritme in de OC. Omgekeerd~ is a-ritme
aanwezig in de afleidingen OC.1 en OC. 2 (4~ - 7~) ~ dan is er geen gepronon
ceerd a-ritrne in het LGN.
Een dergelijk verschijnsel doet vermoeden~ dat de relatie tussen de elektrische
activiteiten van de OC en het LGN anders is dan verwacht volgens de anato
mische structuur. In verband met de hypothese van Andersen en Andersson mer
ken we nog op~ dat we in figuur 4.11 niet gelijktijdig een a-ritme zien in
de visuele cortex (VC.1 en VC.2) en het middendeel van de thalanus (NMTh.1
en NMTh.21.
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CAESAR EEG 60 (8 -4 - 65)
8 CHAN. RAOIO-TELEMETERING
F. 1862

, I

AoolO .. ·"1"'" .........-.II... ,Ij:llo:r-'IMlilr-l":"fr-';~;r--. ....J~;,.....I~·;.--"....jl\~i~r"'. -_.
~ , III ill ,t.
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E23

E 2

E 3

E 9

Fig. 4.9. Voorbeeld van een EEG met a-ritme van een proefdier (Duitse boxer; Caesar}. Opgenomen m.b.v. 8-kanaals
radiotelemetrie; afleidingen tegen gemeenschappelijke referentie-elektrode in het voorhoofdsbeen.
Onderste spoor: tijdcodering OC = occipitale cortex
Uiterst rechts: amplitude-calibratie (500 ~V. Amygd. = amygdala

voor alle kanalen) LGN = corpus geniculatum laterale
Links aanduiding van de elektroden- Hipp. = hippocampus

nummers en hun posities Olf.Bulb. = bullJUS olfactorius
TC _. tijdconstante van de telemetrieapparatuur

= 0,2 sec.
Een stuk ter lengte A-B werd voor analyse gebruikt.
Merk op, dat alleen een duidelijk a-ritme wordt geregistreerd met E10 en E9 (OC.l en OC.2) en E23 (LGN).'

m De curven OC.l en OC.2 lijken sterk op elkaar (afstand der elektroden 2 mm.)
m



CAESAR EEG 60 (8 - 4 - 65 )
8 CHAN. RADIO - TELEMETERING
F. 1151
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Fig. 4.10. Illustratie van de alternerende ac~iviteiten van occipitale cortex en LGN.
Beschrijving als figuur 4.9 (deze opname is gemaakt 25 sec. v66r die van figuur 4.9).
Merk op:
a) het a-ritme in OC.l en OC.2 is minder duidelijk dan in figuur 4.9.
b) als een a-ritme aanwezig is In net LGN (1 - 4a), dan is dit niet duidelijk waarneembaar in OC.1

en OC.2.
Omgekeerd, komt in OC.1 en OC.2 een duidelijk waarneembaar a-ritme voor (4~ - 7~), dan is dit
veel minder geprononceerd in het LGN.



SEA EEG 41
16 CHAN. RADIO - TELE~ETERING
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Fig. 4.1~. Voorbeeld van een q-ritme activiteit in de (visuele) cortex,
waarbij geen ritmische activiteit wordt geregistreerd in de
thalamus.
EEG opgenomen m.b.v. 16-kanaals radiotelemetrie (tijdconstante
1 sec.).
Proefdier: Duitse boxer (Bea).
Afleidingen: tegen gemeenschappelijke referentie-elektrode en
bipolair.
Let op de verschillen in amplitudeschaal.
T.e. = temporele cortex
v.e. = visuele cortex
N.M.Th. = nucleus medialis thalami.
Merk op: aIleen a-ritme aanwezig in ve.1 en ve.2 (duidelijkst
in de peri~den 2 - 3~ en 6 - 10). Dan geen a-ritme in N.M.Th.

4.4.3. De analyse van het a-ritme

De analyse van het a-ritme is gedaan in termen van frequentiespectra,
fasespectra en coherentiefuncties. Enkele karakteristieke resultaten zul
len nu worden gegeven.

Fig. 4.12. Vermogensdichtheidsspectra (autospectra in (~V)2/c/sec.) voor
gelijktijdig geregistreerde a -ritmen. Elektrodenposities als
aangegeven in het schema (E12 en El3 liggen op de cortex).
Let op de niet gelijke verticale schaal -verdelingen.
Aantal bemonsteringen: 1024 (l20 bem./sec.).
Breedte filter 21 punten
Afstand schattingen 5 punten = 0,586 Hz.

(overlappende filters).
Merk op: overal een duidelijk a-ritme aanwezig met gelijke
piekfrequenties (binnen 0,586 Hz.).
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1) De autospectra. Figuur 4.12 laat de autospectra zien voor gelijktijdig
geregistreerde activiteiten tfjdens a-ritme in verschillende structuren.
We zien, dat het ritme overal duidelijk aanwezig is; de piekfrequentie
is, binnen 0,6 Hz., in alle structuren dezelfde (12,7 Hz.).
Het is van belang te weten of de "a-piek" zeer scherp is in verband met
het bepalen van de nauwkeurigheid van de schattingen van de spectra
(aantal graden van vrijheid; vergl. sectie 2.6.1.). Daarom is een glo
bale schatting gedaan van de breedte van de piek.
Figuur 4.13 geeft twee ensembles, elk bestaande uit drie niet gefil
terde autospectra voor twee elektrodenposities (beide visuele cortex).
De breedte van de piek (3 dB punten) is 8 - 10 bemonsterpunten, wat
overeenkomt met 0,95 - 1,2 Hz.

2) De coherentiefunctie en fasespectra. Figuur 4.14 toont schattingen van de
coherentiefuncties voor cornbinaties van de afleidingen van figuur 4.12.
Opmerkelijk is, dat een zeer lage coherentie wordt gemeten tussen de
activiteiten in cortex en LGN (kolom A).
Voor combinaties van elektroden, geplaatst op de cortex, vinden we:
a) zeer hoge waarden van de coherentie voor alle frequenties als de

elektroden zij n geplaatst op de gyr'us marginalis;
b) hoge waarden van de coherentie, echter alleen voor de gemeenschappe

lijke piekfrequentie, voor elektroden op de "mesial" cortex;
c) absolute maxima in de coherentiefunctie voor de (gemeenschappelijke)

piekfrequentie als het combinaties gyrus marginalis - "mesial" cortex
betreft.

De fasespectra van de coherentiefuncties van figuur 4.14 zlJn weergege
ven in figuur 4.15. We zien hier duidelijk relatie 4.1 geillustreerd.
Combinatie E16 - E17 heeft het fasespectrum van een vertragingslijn
(vergl. fig. 2.1). tl~ 3,7 msec.
Tabel II vat een aantal analyseresultaten samen, die betrekking hebben
op de relatie tussen elektrische activiteiten in LGN en visuele cortex.
De relatie wordt gekarakteriseerd in termen van piekfrequentie van de
autospectra en waarden van de coherentie voor deze frequenties.
Merk op dat voor hond B de piekfrequenties afwijken van de overige. De
autospectra hadden echter in dit geval een brede "a-piek".

+.4.4. Vergelijking van a-ritmen en barbituraat "spindles"

Zoals al is vermeld in sectie 4.3.1. is het interessant barbituraat "spin
dles" (BS) en a-ritme direct met elkaar te vergelijken, wanneer voor de
a-ritme situatie analyseresultaten worden verkregen, die moeilijk zijn te
rijmen met de hypothese van Andersen en Andersson. Wat deze vergelijking
oplevert wordt nu besproken.

1) Registratie van barbituraat "spindles". Figuur 4.16 toont een EEG van
een proefdier met een BS.
Opvallend is de korte duur van de ritmische activiteit (1 - 1,5 sec.)
in vergelijking met de duur van een a-ritme situatie.
Bovendien wordt de BS in alle structuren gemeten. Vergelijk dit EEG
met dat van fig. 4.11.

2) Analyse in de vorm van autospectra en coherentiefuncties. In figuur 4.17
zijn vergeleken de autospectra van a-ritme en BS voor hetzelfde proef
dier en dezelfde elektrodenpositie (visuele cortex). Beide spectra
zijn bepaald met de gewone methode (uitgaande van een realisatie).
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Fig. 4.14.
zie
biz. 72.

Coherentiefuncties van cornbinaties van de EEG-signalen, waarvan
in fig. 4.12 de autospectra zijn gegeven.
Let op de afwijkende verticale schaalverdeling voor de cornbinatie
E17 - E18.
Aantal bernonsteringen: 1024 (120 bern./sec.).
Breedte filter: 21 punten.
Afstand schattingen: 5 punten = 0,586 Hz.
Aantal vrijheidsgraden van schattingen:

a) voor vlakspectrurn 19
b} voor a-piek 8.

Coherentiewaarden niet gecorrigeerd voor "bias".
Merk op: zeer lage waarden van de coherentie gerneten tussen de
activiteiten in cortex en LGN. Zeer hoge correlatie voor aile fre
quenties tussen de activiteiten gerneten op de gyrus rnarginalis.
Overige corticale cornbinaties aileen hoge waarde van de coherentie
voor de piekfrequentie van de autospectra.

Dog Brain area Autospectra Coherence

peak freq. (Hz) freq.range (Hz)lcoefficient

R1 ) ';JC (Marg. gyrus, 16) 12.4

} 12 - 13 < 0.20
LGN 12.5 =

VC (Mesial cortex, 12) 12.6

} 12 - 13 < 0.15
LGN see above =

c2 ) VC (Marg. gyrus, 10) 12.2

}LGN 12.2
12 - 13 0.35

B VC (Marg. gyrus, 2) 11 } 7.5 - 13 < 0.21
LGN 8 =

1)
2) Includes values of 3 epochs (8.5 sec. long each)

Mean value of 7 epochs (8.5 sec. long each)

Fig. 4.15.
zie
biz. 74

Tabel II. Coherentie tussen de activiteiten in visuele cortex (VC) en het LGN
tijdens a-ritrne.
Aantal bernonsteringen: 1024 (120 bern./sec.)
Breedte filters: 21 punten.
Afstand schattingen: 5 punten = 0,586 Hz.
Coherentiewaarden gecorrigeerd voor "bias".
Vergelijk de uitkornsten met figuur 4.14. Merk op, dat voor proef
dier B de piekfrequenties van de autospectra afwijkend zijn.

Fase van de kruisspectra (of coherentiefuncties) van de cornbinaties
van figuur 4.14.
Let op de niet uniforrne verticale schaalverdeling. Merk op, dat
lage waarden van de coherentie samengaan met een onregelrnatig fase
spectrum. Het fasespectrum van combinatie E16 - E17 is dat van een
vertragingslijn; t

l
-::::!. 3,7 msec.
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EEG 49
16 CHAN. RADIO - TELEMETERING

BARBITURATE SPINDLES

V.C.2- ref.

T.C.l-T.C.2

T.C.1- reI.

NMTh.2- HIPP. 3 ~',r-.~"~~~r"'--~Vt-~~·'···~,~.I'-J.J\r,j,/.JJ.J"V·)J~rvo~~··'~'~''''
, , ,

NMTh.l - NNTh. 2 .A~~"· J r"

4450

TIME COOING ...--.+-----t------ --+-----+-~-···---t--~ ._--+-
hec. •

Fig. 4.16. Registratie van barbituraat "spindles" (BS). Proefdier: Duitse
boxer (Bea). EEG opgenomen m.b.v. 16-kanaalsradiotelemetrie.
Afleidingen: tegen gemeenschappelijke referentie-elektrode en
bipolair. Fr.C. = frontale cortex. Vergelijk het EEG met dat van
fig. 4.14. Merk op: a) korte duur van de BS in vergelijking met
die van een a-ritme; b) de topologische verspreiding van de BS
over aIle structuren.
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Fig. 4.17. Vergelijking van de autospectra van a-ritme en BS. Proefdier: Bea.
Positie elektrode: visuele cortex. Beide spectra bepaald met gewone
analyse (een realisatiel. Aantal bemonsteringen: 1024 (120 bem./sec.).
Breedte filter: 21 punten. Afstand schattingen: 5 punten = 0,586 Hz.
Verticale schaal relatief; hoogte van de maxima in de figuur aange
geven. Er is een significant verschil in piekfrequentie waarneembaar.
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Fig. 4.18. Vergelijking van a-ritme en BS d.m.v. de coherentiefunctie.
Coherentiespectra bepaald voor combinatie: visuele cortex 
nucleus medialis thalami. Proefdier: Bea.
Aantal bemonsteringen: 1024 (120 bem./sec.)
Breedte filter: 21 punten.
Afstand schattingen: 5 punten = 0,586 Hz.
De registraties zijn die, waarvan fig. 4.17 de autospectra geeft.

Het verschil in piekfrequentie is evident.
Een vergelijking tussen de coherentiefuncties in de a-ritme- en BS-situa
tie geeft figuur 4.18. Elektroden op VC en in NMTh in beide situaties
met hetzelfde proefdier (dezelfde registratie als gebruikt voor figuur
4.17).
Opvallend is:
a) voor de a-band (8 - 13 Hz.) is de coherentie in de a-ritme situatie

veel lager dan tijdens BS;
b) over de gehele (geanalyseerde) frequentieband beschouwd, worden hogere

waarden van de coherentie gevonden voor de a-ritme situatie.
Tabel III vat enige resultaten van de vergelijking samen. Gebruikt zijn
twee combinaties van elektroden, waarvan een gesitueerd in de NMTh en
twee op de visuele cortex). We lezen hieruit:
1) De piekfrequenties zijn in de a-ritme situatie duidelijk verschillend;

tijdens BS zijn ze (bij benadering) gelijk.
2) De piekfrequenties voor a-ritme zijn hoger dan die voor BS.
3) De waarden van de coherentie voor de (gemeenschappelijke) piekfrequen

tie zijn verschillend voor beide situaties (laag tijdens a-ritme,
hoog tijdens BS).



Electrode a-rhytm Barbiturate spindles
combinations

Autospectra Coherence Autospectra Coherence
peak freq. ( Hz ) peak freq. ( Hz)

Freq.range Coeff. Freq.range Coeff.
(Hz) (Hz)

VC(18) vs M.Th.N. VC (18) - 11. 5 8
9.5 - 12.8 < 0.25 8 - 11. 9 > 0.85

(B1 ) M.Th.N. - 9.5 8

VC(34) V3 M.Th.N. VC(34) - 12 8.9
9.5 - 12.8 < 0.31 7 - 11. 9 ~ 0.67-

(B1 ) M.Th.N. - 9.5 8

Tabel III. Vergelijking van a-ritme en BS in termen van piekfrequentie van de
autospectra en coherentiewaarde voor deze frequentie.
Vergelijking voor twee combinaties (VC1 en VC2 met N.M.Th.).
Merk op: de a-ritmen in VC en N.M.Th. verschillen in piekfrequentie.
a-ritme en BS verschillen in piekfrequentie en coherentiewaarden
yoor deze piekfrequenties.
De coherentiewaarden zijn gecorrigeerd voor bias.
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Hoofdstuk 5

ENKELE RESULTATEN, VERKREGEN DOOR ANALYSE VAN EEG'S VAN PROEFPERSONEN

Als een eerste stap in het onderzoek naar klinische toepasbaarheid van de
analysemethode zijn enkele EEG's van proefpersonen geanalyseerd. Ter illus
tratie worden enkele resultaten gegeven.
Figuur 5.1 toont een EEG met a-ritme van een proefpersoon (ogen gesloten).
De positie van de elektroden en hun aanduidingen komen overeen met het
schema van figuur 1.1.
Figuur 5.2 geeft als een soort kaart de autospectra tijdens a-ritme voor
verschillende afleidingen.
Merk op, dat het a-ritme het duidelijkst aanwezig is in de occipitale gebie
den (wat zich manifesteert in de hoogte van de a-piek).
Figuur 5.3 bevat een schema van de coherentiewaarden van verschillende com
binaties van afleidingen voor de piekfrequentie van a-ritme (9 - 10 Hz.;
ogen dicht) en s-ritme (28 Hz.; ogen open).
We merken op:
1) aan de rechterzijde (even elektrodenummers) meten we in longitudinale

richting rninder coherentie dan aan de linkerzijde (vooral wanneer de
ogen open zijn);

2.a) de coherentie in transversale richting is hoger voor a-ritrne dan voor
S-ritme;

2.b) aan de rechterzijde is de coherentie in longitudinale richting voor
a-ritme hoger dan voor S-ritme.

A.•. B. EEG 2 15-4-70
RADIO - TELEMETERING

Fp2- F4~~---~~~~~-~~~

C~PUTER ~:: : : ::::::::;==::::::::::::::::
'"P4 - 02 ~\:,~'I!.'i;kNill;',\W,V"}r·,;,\\::,'Nr'/+»~\\';\·,\.IJot:".~,i,\",{,",,\r\~\W,y~Wii'lJN#.v;wN'f'iHv'l'l{It!"liI:t'

/Fl-C)~~""'NW,~_

COMPUTER ~Cl _ Pl M\"'M~,\h\,,'\'\\Y~V,\\"M~\'A\\\\\\\I1'1v\'I<\\W\I!,\\\\\\,,,\VMw.,\'J,'i'NM\\<MWI\\\Iof.,'J,,¥MM.,.v..'i~

"Pl - 01 "'M",wiM~\"t'\""W.\W.\'Iol"IN#M\'W,'Av,'JI\\\\~\""'lM,'W>\v.,\~

'I 1.\q\\"·I'\'~·\'''Jr\ \"\·"I/·l~."\~~,~I, ,)if, \ 'lll \~'\"\ 'lJhF7 . T5 6/#t~\~V8,~'~~r.'l/r ..,;':'\tl\' .'\/ ~IN\:'I:"'{\~t\ ,~: ,~;" J'!PI 1""'~\~;\:('1·""i~ ~:~\\W W,·W\,~j~l\ jv ~d'~71t~~'I\

A2 - 02 ~~,!.\~~~I,VfNtl~iti~i\:;~I:AW~'Nm,~~~I\W~#NIMI~\l:rHI;~,~~lt!f/i)WW#';~NM1~HIN1~m
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1-"Y ,tee. [YES ARE CLOSED - AT REST F: 111"

Fig. 5.1. Registratie van een EEG met a-ritme (ogen dicht) van een proef
persoon.
De elektrodenposities komen overeen met de aanduiding van fig. 1.1.
De door de computer bewerkte afleidingen staan aangegeven in de
figuur en de resultaten van de analyse zijn te zien in fig. 5.2.
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Fig. 5.2. Autospectra van verschillende afleidingen tijdens a-ritme (ogen
gesloten) .
Aantal bemonsteringen: 1024. Breedte filter: 2l.
Afstand schattingen: 5 punten = 0,586 Hz.
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Fig. 5.3. Schema van coherentiewaarden voor cornbinaties van 6 standaard
afleidingen bij een proefpersoon (elektroden op de hoofdhuid).
Aangegeven zijn de waarden van de coherentiefuncties voor die
frequentie(s), waarvoor de autospectra van de betreffende aflei
dingen een (gemeenschappelijke) piek vertoonden (de piekfrequenties
zijn tussen vierkante haken weergegeven).
Twee situaties zijn aangegeven, nl.:
a) ogen gesloten; a-ritrne [9 - 10 Hz.]
b) ogen open; B-ritme [28 Hz.]
De gegevens, behorende bij deze situatie zijn onderstreept.
Analysegegevens:
Aantal bernonsteringen: 102 1+ (120 bem./sec.)
Breedte filter: 21 punten. Afstand schattingen: 5 punten = 0,586 Hz.
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6.1.

Hoofdstuk 6

DISCUSSIE EN CONCLUSIES

Wanneer frequentie-analyse op stochastische processen wordt toegepast, uit
gaande van een realisatie, moet men, wil de analyse zinvol zijn, aannemen
dat de processen stationair zijn (hoofdstuk 2).
Of aan deze voorwaarde voldaan wordt is moeilijk na te gaan. Wel kan men
zonder meer stellen dat,in ons geval, de stationariteit vaak niet gedurende
de gehele te analyseren periode blijft behouden (zie bijv. fig. 4.9, 4.10 en
4.11, waar het a-ritme slechts voor een deel van de periode aanwezig is).
In dit verband is vooral de analyse van barbituraat "spindles" met de gewone
methode zeer dubieus (vergl. fig. 4.16). Wil men toch frequentie-oplossend
vermogen en nauwkeurigheid van de schattingen beide acceptabel maken, dan
moet men de methode van hoofdstuk 3, punt 5) toepassen (uitgaan van een en
semble van realisaties). Voor BS is dit gedaan en de resultaten zijn verge
leken met die, verkregen volgens de gewone methoden. De verschillen lijken
niet groot, maar een uitgebreider onderzoek zou nodig zijn om hierover een
definitieve uitspraak te doen. Overigens is de mening van de auteur achteraf
dat voor BS een statistische benaderingswijze (bijv. principal component
analysis) meer verantwoord is.
Gebruiken we realisaties, waarin de ritmische activiteit slechts voor een deel
van de analyseperiode aanwezig is, dan wordt de hoogte van de piek in het
autosp~ctrum niet juist weergegeven (gesteld dat dit in het ideale geval
mogelijk zou zijn). De piekfrequentie wordt niet beinvloed en ook niet de
coherentiefunctie, behoudens de invloed van de niet stationariteit. Men mag
uit fig. 4.17 dan ook alleen concluderen, dat de piekfrequenties verschillen.
Over de amplitude van de piek kan niets zinnigs worden gezegd. Fig. 4.18
lijkt redelijk betrouwbaar, hoewel het niet duidelijk is in hoeverre niet
stationariteit de coherentiefunctie beinvloedt. Het lijkt aanbevelenswaardig
de coherentie-analyse op dit punt uitvoerig te testen.
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat de frequentiespectra, de fase
spectra en de coherentiefuncties vooral interessant zijn in de omgeving van
de frequentie van de ritmen (piekfrequentie). De nauwkeurigheid van de schat
tingen voor deze piekfrequentie wordt bepaald door de afstand (in frequentie)
waarover de spectra in dit gebied bij benadering constant zijn. In dit ver
band zijn de resultaten van belang, die SPEKREIJSE (S2, 1966) heeft verkregen
bij de simulatie van a-ritme. Wanneer witte ruis wordt gefilterd met een
tweede orde bandfilter, dan komt het uitgangssignaal van het filter goed
overeen met het menselijk a-ritme (in termen van de verdeling van de afstand
in tijd tussen positieve nuldoorgangen) voor een filter met een centrale
frequentie f o van 9,4 Hz. en een kwaliteitsfactor Q = 10 (SPEKREIJSE, S2,
1966, pag. 75). Dit wil zeggen, dat de bandbreedte van het filter 9,4 Hz.
bedraagt (3 dB. punten voor alDpli tude 1..
Met enige goede wil vindt men dit bandfilter terug in fig. 4.13. De band
breedte is hier (6 dB. punten) 8 - 10 bemonsterpunten, wat overeenkomt met
0,95 - 1,2 Hz., zeg 1 Hz.
De centrale frequent1e lS echter ongeveer 12 Hz., zodat Q ~ 12. De vraag blijft,
of voor de a-ritme simulatie voor de a-band een filter met constante Q of met
constante bandnreedte nodig is. Gesuggereerd wordt een constante Q. Het lijkt
dan gerechtvaardigd aan te nemen, dat de autospectra bij benadering constant
zijn rond de piekfrequentie over een breedte van 8 bemonsterpunten. Dit be
tekent, dat het aantal graden van vrijheid van de schatting van de autospectra
voor de piekfrequentie 14 bedraagt (elliptisch filter). De schatting van de
coherentie voor deze frequentie geschiedt met 7 graden van vrijheid (als
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tenminste de amplitude van het kruissl'ectrum ook bij benadering constant is
in dit gebied, wat moeilijk is na te gaan).
We zien in fig. 2.7 en 2.10 dat 7 graden van vrijheid voor de schatting van
de coherentie in het ideale geval nog aanleiding geeft tot een grote variabi
liteit. Gesuggereerd wordt dan ook om de betrouwbaarheid van de schattingen
te verhogen door het herhalen van experimenten en het middelen over de afzon
derlijke analyseresultaten (zie ook tabel II).

6.2. Ondanks de tekortkomingen van de frequentie-analyse-methode, toegepast op EEG
signalen, lijkt het gerechtvaardigd enige voorzichtige conclusies te trekken.
a-Ritmen, gelijktijdig aanwezig in het LGN en de visuele cortex, van dezelfde
frequentie (binnen 0,5 Hz.), staan niet zo met elkaar in verband, als ver
wacht volgens de hypothese van Andersen en Andersson.
We registreren namelijk een a-ritme over een groot deel van de cortex (de
elektroden E16 - E17 - E18 van fig. 4.14 hebben een onderlinge afstand van
2,5 - 3 mm. en een oppervlak van 0,1 x 2 mm., zodat de integrale activiteit
van een groot deel van de cortex wordt waargenomen), waarbij de afzonderlijke
signalen sterk gecorreleerd zijn (fig. 4.14). Dit wijst erop, dat de rit
mische activiteit gesynchroniseerd is en men verwacht in de thalamus eveneens
een verspreide synchrone pacemakeractiviteit (volgens genoemde hypothese).
Hoewel de elektrode in het LGN relatief groot is (0,1 x 1 mm.) en dus weer
de integrale activiteit van een groot deel van de thalamus registreert, WOJ:,dt
geen correlatie gevonden tussen de activiteiten in het LGN en in de cortex.
In hetzelfde verband zou men ook in fig. 4.11 a-ritme verwachten in de NMTh.
OC.l en OC.2 hebben een afstand van ~ 7 mm., zodat het a-ritme wijd verspreid
is over de cortex. Overigens is het niet verantwoord enkel met behulp van
het geschreven EEG conclusies te trekken.
Een en ander leidt tot de suggestie, dat het a-ritme in de cortex niet ont
staat als gevolg van pacemakeractiviteit van de thalamus, maar voor een groot
deel een eigenschap is van de cortex zelf. De resultaten van fig. 4.14, waar
bij tussen gyrus marginalis en "mesial" cortex en tussen de afleidingen van
de "mesial" cortex onderling alleen belangrijk hoge correlatie wordt gevonden
voor de frequentie van het a-ritme, kunnen worden verklaard met een model
als dat van fig. 4.7.a. (vergl. fig. 4.8 met fig. 4.14). Natuurlijk dienen
de bandfilters dan wel smaller te zijn.
Een ruisbron kan men zich in een conglomeraat van semi-onafhankelijk werkende
zenuwcellen wel voorstellen. De cortex zou dan de eigenschap moeten bezitten,
dat een groep van cellen zich kan gedragen als een bandfilter. Met een ruis
bron en verschillende bandfilters kan men zich dan het ontstaan voorstellen
van sterk gecorreleerde a-ritmen in verschillende structuren.
De niet gecorreleerde a-ritmen in LGN en cortex kan men ontstaan denken vol
gens het model van fig. 4.7.b. Ruisbron n1 zou dan de oorsprong vormen van
het a-ritme in het LGN; ruisbron n2 van het a-ritme in de cortex.
Een dergelijk model is natuurlijk te eenvoudig om er het ontstaan en de ver
spreiding van a-ritme mee te verklaren. Bovendien moet men niet uit het oog
verliezen dat de coherentie slechts een eerste orde statistische grootheid
is (maat voor de lineaire afhankelijkheid). Mogelijk levert een statistische
analyse van hogere orde resultaten die niet te rijmen zijn met een dergelijk
eenvoudig model. Overigens lijkt het zinvol dit model nader uit te werken.

5.3. Met het onderzoek van de EEG's van proefpersonen is slechts een zeer voor
zichtig begin gemaakt. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, omdat
nog zeer veel normatief onderzoek bij normale proefpersonen gedaan moet wor
den. Evenwel lijkt het mogelijk (zoals ook uit fig. 5.3 blijkt) een kwantita
tieve beschrijving te geven van verschil1ende toestanden van de proefpersoon.
Ook asymmetrieen in het EEG kunnen met de coherent ie-analyse worden gedetec
teerd. Eventuele klinische toepassingen zijn nog niet onderzocht. Hierbij
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moet men bedenken, dat een volledige analyse van een klinisch EEG zeer tijd
rovend is. Het verdient daarom aanbeveling te onderzoeken in hoeverre men
de resultaten van de frequent ie-analyse in een beperkt aantal karakteristieke
getalwaarden kan samenvatten.
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SAMENVATTING

EEG-signalen kunnen, in het algemeen, worden opgevat als realisaties
van stochastische processen.
Dit maakt het mogelijk elektrische activiteit van de hersenen te ana
lyseren m.b.v. beschrijvingsmethoden voor dergelijke processen.
Als de processen stationair zijn is vooral de beschrijving in het
frequentiedomein (spectraal-analyse) van belang.
In dit l'apport wordt aan deze beschrijvingsmethoden uitvoerig aandacht
besteed.
Voor het kwantificeren van statistische relaties tussen processen
wordt de coherentiefunctie gedefinieerd, die een maat is voor de
lineaire afhankelijkheid van twee processen. De statistische eigen
schappen van deze grootheid worden besproken.
De analysemethoden zijn gebruikt bij een onderzoek naar de juistheid
van een in de literatuur vermelde hypothese over het ontstaan van het
alpha-ritme.
De resultaten van dit onderzoek worden besproken, alsmede de eventuele
toepasbaarheid van de methoden voor de analyse van klinische EEG's.

SUMMARY

In general EEG-signals can be considered as realisations of stochastic
processes. Therefore it is possible to analyse the electrical activity
of the brain by means of methods used in describing such processes.
Especially when processes are stationary the description in the
frequency domain is of great importance (spectral analysis).
This report deals with such methods.
In order to quantify statistical relations between processes the
coherence function is defined, which is a measure of the correlation
between two processes. The statistical properties of this quantity
are discussed.
The above mentioned methods of analysis have been used as a help in
testing a hypothesis about the origin of the alpha-rhythm.
Besides other applications of this method in the field of clinical
electroencephalography are given.

85


	Spectraal analyse en coherentie - functies voor het beschrijven van elektrische aktiviteiten van de hersenen
	Inhoud
	1. Inleiding
	2. De theoretische achtergronden van de analyse van de EEG-signalen
	3. De analyse van de EEG-signalen in de praktijk
	4. De toepassing van de spectrale schattingstheorie op het onderzoek naar het ontstaan van het alpha-ritme
	5. Enkele resultaten, verkregen door analyse van EEG'S van proefpersonen
	6. Discussie en conclusies
	Referenties en geraadpleegde literatuur



