
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Relatie- en correlatiefunkties in EEG analyse : een vergelijkend onderzoek

Sysling, J.

Award date:
1972

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/ba280186-7eea-440d-8cae-710a91058aa8


AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK

TECRNISCHE HOGESCHOOL

EINDHOVEN

Groep Meten en Regelen

RELATIE- EN CORRELATIEFUNKTIES

IN EEG ANALYSE

EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

door J. Sysling

Rapport van het afstudeerwerk

uitgevoerd van juli 1971 tot juni 1972

in opdracht van prof. ir. D.H. Bekkering

onder leiding van ir. M. ten Hoopen

Medisch Fysisch Instituut te Utrecht



-2-

INHOUDSOPGAVE

2. Overzicht van relatiefunkties

2.1. correlatiefunkties van niet-lineair getransformeerde signalen

2.2. getriggerde correlatiefunkties

2.2.1. middelen van evoked responses

2.2.2. dual-polarity getriggerde correlatie

2.2.3. single-polarity getriggerde correlatie

3.1. dual-polarity relatiefunktie en correlatiefunktie

3.2. single-polarity relatiefunktie en correlatiefunktie

4.1. geen overlapping van individuele impulsresponsies

4.2. sterke overlapping van individuele impulsresponsies

5.1. mean square estimation

5.2. dual-polarity getriggerde correlatie voor Gaussische signalen

5.3. single-polarity getriggerde correlatie voor Gaussische signalen

6. Simulati es

6.1. gebruikte methode

6.2. cyclische component in relatie- en correlatiefunktie

6.3. amplitude histogrammen

6.4. voorwaardelijke verwachtingswaarden

6.5. voorwaardelijke variantie

6.6. relatie- en correlatiefunkties

bJ z.

3

5

5
6

7

7
8

10

10

11

15

16

20

23

23

25

26

30

30

32

34

41

42

44

53



-3-

Einnen het gebied der medische fysica en in het bijzonder bij eeg

onderzoek worden reeds lang meer objektieve methoden dan visuele

inspektie gebruikt bij de analyse van signalen van biologische oorsprong.

Na de ontdekking van het menselijk eeg in 1929 door Eerger werden

reeds aan het eind van de dertiger jaren frekwentie-analysatoren

gebruikt voor eeg-analyse. Een bekende frekwentie-analysator is die

van Grey-Walter.

Alhoewel de frekwentie-analyse nog steeds in de eeg-kliniek wordt toe

gepast, vooral om links-rechts vergelijkingen te vergemakkelijken,

kan toch niet worden gezegd dat het inzicht in de hersenwerking hier

door veel duidelijker is geworden.

Een meer recente ontwikkeling is het gebruik van zogenaamde averat;e

response computers. De funktie van een average-response computer is

repeterende, korte verschijnselen uit een achtergrond van ruis naar

voren te halen. Daartoe worden stukjes signaal bij elkaar opgeteld.

De op deze wijze verkregen funktie wordt relatiefunktie genoemd.

In laboratoria van onderzoekinstituten heeft de gedachte dat eeg

signalen realisaties zijn van stochastische process en geleid tot het

gebruik van auto- of kruiscorrelatiefunkties. Eij klinisch gericht

werk echter is het gebruik van correlatoren en rekenmachines dikwijls

te duur of te omslachtig in vergelijking met een average-response

computer, waarmee relatiefunkties te verkrijgen zijn.

Ret voordeel van relatiefunkties is, dat ze instrurnenteel eenvoudiger

uitvoerbaar zijn. Ret bij elkaar optellen van stukjes signaal vergt

rninder gecompliceerde apparatuur dan het verrnenigvuldigen van signal en,

zoals bij het berekenen van correlatiefunkties.

Een nadeel van relatiefunkties is, dat ze minder goed te interpreteren

zijn en geen eenduidige theoretische achtergrond bezitten. Dit in

tegenstelling tot correlatiefunkties.

Dikwijls wenst men de uitkornsten van deze twee soorten van analyse te

vergelijken. Daarbij doen zich echter een aantal moeilijkheden voor.
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Bekend is dat de relatiefunktie evenals de correlatiefunktie G'0ed

ilet ritme (w o ) opspoort. De relatiefunktie vertoont dikwijls een

faseverschuiving t.o.v. de correlatiefunktie, terwijl over de vorm

van de omhullende geen duidelijkheid bestaat. Goede vergelijkbaarheid

van relatie- en correlatiefunkties zou sterk k~nnen afhangen van de

amplitudeverdeling der onderzochte signalen.

De opdracht voor het in dit verslag beschreven afstudeeronderzoek

luidde: het verrichten van een onderzoek naar het verband tussen

relatie- en correlatiefunkties, zo mogelijk langs analytische ~eg

en eventueel met behulp van simulaties op een digitale rekenmachine.
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2. Overzicht van relatiefunkties.-----------------------------

Er zijn een aantal technieken van analyse van e.e.g. signalen bekend

die aIle beogen op eenvoudige en goedkope wijze schattingen van cor

relatiefunkties te verkrijgen. We vatten deze technieken samen onder

de naam relatietechnieken. In dit hoofdstuk zullen we een overzicht

geven van deze technieken.

2.1. correlatiefunkties van niet-lineair getransformeerde signal en.

Beschouw twee stationaire stochastische processen ~(t) en Z(t).

De correlatiefunktie ~ (r) wordt gedefinieerd als ensemble-gemiddel• rxy
de volgens:

(2. I.)

Indien de processen ~(t) en Z(t) ergodisch zijn is een zinvolle schat

ting van ~xy(~) het tijdgemiddelde:

......, T
CfxyltJ =; J~(e)':J(t+'t)dt (2.2.)

o
Voor de berekening van deze schatting van de correlatiefunktie (2.1.)
moeten de volgende bewerkingen worden uitgevoerd:

- vertraging van het ene signaal t.o.v. het andere

- vermenigvuldiging van signaalwaarden

- integratie of middeling.

Gezien de grote hoeveelheid input-data is deze methode bijzonder ge

schikt voor een general-purpose computer.

Men heeft getracht het aantal bewerkingen te beperken door 6~n of beide

signalen niet-lineair te transformeren. We zullen hiervan twee voor

beelden bespreken.

relay-correlatie

Bij de relay correlatiemethode wordt een van beide signalen vervangen

door zijn teken, dus +1 of -1. Een schatting van de correlatiefunktie

volgens deze methode is b.v. :

~ T
[>xyr (t) =-}! X (t). s j!J rtf ~(t +~)] d t

waarbij sign(~)=+1 voor ~>o

=-1 voor ~~O

(2.3.)
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I.h.a. komen schattingen volgens (2.3.) en (2.2.) goed met elkuar over

een. De Boer (ljt.7.) toont aan dat voor Gaussische signalen met gemid

delde nul de relay-correlatiefunktie zelfs rechtevenredig is met de

"echte" correlatiefunktie.

polarity-correlatie

Wanneer beide signalen vervangen worden door hun teken, wordt de schat

ting van de correlatiefunktie:

pit) = _I J51!Jrtf~(t)rSj!1Y1[~(tt7:)Jdt (2.4.)
xyr T 0

Ook de schatting vol gens (2.4.) blijkt goed overeen te komen met die

volgens (2.2.). Veltman en Kwakernaak (lit. 27) en de Boer (lit. 7.) to

nen aan dat voor Gaussische signalen geldt :

~ !t)=(·l:....).arcsIYl[fxy{?;J] (,t5".)
. xyP 1T lJl( ~

Wellicht zijn er ook andere methoden van niet-lineaire signaaltrans

formatie, die goede resultaten geven. In een M.I.T.-studie wordt

aangetoond dat in -u-sel gevallen signalen zwaar vervormd kl1nnen worden

d.m.v. niet-lineaire transformaties, voordat hun correlatie volledig ver

loren gaat.

2.2. getriggerde correlatiefunkties.

Zoals in hoofdstuk 1. reeds werd opgemerkt is bij klinisch gericht werk

het gebruik van correl atoren en reken'TI.l.chines (nog) te duu:t' of te om

s} 'l<"htig. tl'et biF'!d t soms voordelen een praktischer en eenvoudiger

apparaat te gebruiken: een z.g. average-responseycomputer. Dit is ee~

special-purpose computer die in staat is het gemiddelde verloop van een

groot aantal stukken uit ~~n signaal te berekenen. Het begin van deze

stukken signaal wordt bepaald door synchronisatiepulsen.

De average-response computer berekent dus het gemiddelde van de waarden

van het ingangssignaal x (t+ 'L) op een groot aantal tijdstippen

t=t. (i=1,2,---,N) waarop synchronisatiepulsen worden gegeven en voor
l

een groot aantal waarden van L. Gewoonlijk verschijnt het resultaat van

de berekeningen als een bemonsterde funktie op het scherm van een

oscilloscoop.

De nu volgende verschill ende method en onderscheid en zich door de wiJze
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waarop de synchronisatiepulsen worden verkregen.

2.2.1. middelen van evoked responses.

Evoked responses zijn responsen die opgewekt worden door stimuli die met

regelmatige of juist onregelmatige tijdsintervallen worden gegeven.

In de elektrofysiologische research is de studie van evoked responses

van groot belang. De stimuli worden van buitenaf toegediend, b.v. licht

flitsen via de ogen. De responsen kunnen worden geregistreerd m.b.v.

micro-elektroden of oppervlakte elektroden, waarbij de elektrische akti

viteit van resp. ~~n of enkele en zeer vele zenuwcellen wordt gemeten.

De individuele responsen verschillen dikwijls sterk t.g.v. gesuperpo

neerde ruis en zijn soms zelfs niet zichtbaar. Om nu toch stabiele metin

gen van responsen te verkrijgen worden vele individuele responsen op

identieke stimuli gemiddeld.

B~
Cat, 18~·J

fig.2.-1.

A: evoked responses en stimuli.
B: resultaat Dawson's techniek.
C: resultaat average response

computer.
(uit: Sato, lit.23.)

Dawson gebruikte een sommatietechniek, waarbij individuele res-

ponsen over elkaar heen worden geschreven. Het gebied met de grootste

zwarting geeft de gemiddelde response aan. In fig. 2.-1. is echter te

zien dat deze techniek niet altijd bruikbare resultaten geeft omdat de

achtergrondfluktuaties, die bij deze metingen als ruis beschouwd kunnen

worden, het patroon vertroebelen. Het gebruik van een average-response

computer geeft bet ere resultaten, zoals in fig. 2.-1. te zien is. De ver

eiste synchronisatiepulsen verschijnen op de momenten waarop de stimuli

gegeven worden. De ruis wordt bij deze methode weggemiddeld en vertroe

belt dus niet het resultaat (Sie-bert, lit.22; Sato, lit.23).

2.2.2. dual-polarity getriggsrde correlatie.

Wanneer we de beschikking hebben over twee stochastische signalen kunnen

we m.b.v. een average response computer z.g. getriggerde kruiscorrelatie

funkties berekenen. E~n van beida signalen wordt op normale wijze dooI' de
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average response computer verwerkt. De vereiste synchronisatiepu=~c

worden ui t het andere signaal verkregen. Hiervoor zi jn versohill ende rns-·

thoden mogelijk. Fig. 2.-2. illustreert de methode waarbij een synohro

nisatiepuls gegenereerd wordt steeds wanneer het tweede signaal een be

paalde drempelwaarde in willekeurige richting kruist. We spreken in dit

geval van dual-polarity getriggerde kruiscorrelatie, of kortweg van

dual-kruisrelatie.

Zijn de signalen identiek, dan spreken we van dual-polarity getriggerde

autocorrelatie, of kortweg van dual-autorelatie (de Boer, lit.?)
------- --------.

Qnc U UPU15~5
(c) --- '------' '-------

fig.2.-2. Het verkrijgen van synchronisatie
pulsen bij dual-polarity getriggerde
kruiscorrelatie. (uit: de Boer,lit.?)

2.2.3. single-polarity getriggerde correlatie.

Fig. 2.-3. geeft een illustratie van een tweede methode waarbij een

synchronisatiepuls gegenereerd wordt steeds wanneer het slgnaal y(t)

een bepaalde drernpelwaarde in {j{jn bepaalde richting kruist. He spreken

dan van single-polarity getriggerde kruiscorrelatie, of kortweg:

single-kruisrelatie. Zijn de signalen ~(t) en y(t) ideniiek, dan spreken

we van single-polarity getriggerde autocorrelatie, of kortweg:

single-autorelatie.

Waarschijnlijk waren het Sato (lit.24) en Kamp (lit.15) die deze

methoden voor het eerst bij e.e.g. onderzoek gebruikten.

Ook andere rnethoden van triggering zijn denkbaar, b.v. triggering op

maxi rna of fas e.
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(b)

(c)

fig.2.-3. Het verkrijgen van synchronisatie
pulsen bij single-polarity getriggerde
kruiscorrelatie. (uit: de Boer,lit.7)

In dit onderzoek zul1en we ons wat de relatiefunkties betreft beperken

tot dual-relatiefunkties en single-relatiefunkties.
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3.1. dual-polarity relatiefunktie en correlatiefunktie.

Beschouw twee ensembles Vlln stochastische signalen {~(t)J en {;z.(t)}, rea

lisaties van twee stochastische prooessen.

In fig. 3.-1. is van ieder ensemble ~~n element geschetst; resp.

x (t) en l.(t) •

fig.3.-1. Elementen uit ensembles van
stochastische signal en.

Stellen we ~(t1 )=~ en Z(t 1+-r)=l dan is de kruiscorrelatiefunktie als

ensemble gemiddelde voor stationaire signalen per definitie:

---
)?J(7:) =Jf x . 'j.f (x ) 'j ; 't") d X d 'j

_t:Jll:Jl-DO

(3.1.)

In het geval van triggering van ~(t) op niveau doorsnijdingen in wille

keurige richting kunnen we de op deze wijze gedefinieerde dual-polarity

kruisrelatiefunktie schrijven als ensemble gemiddelde:
CC>

;=>(1:) x) =JJ }('j I ~= X; 7:) dJ
_eC>

waarbij x het gekozen triggerniveau is.

Deze definitie komt overeen met de door de Boer gebruikte (lit.7.).

We zullen nu sen formule afleiden die het verband geeft tussen rX"i) en

Ike ,x).

Daar algemeen geldt:

f(~15=Xj't)=: f(x}:Jj1:)
f(x)

mogen we voor (3.2.) schrijven:

(3. 3')
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f(x) is onafhankelijk van de lopende integratievariabele y, zodat we voor

(3.4.) kunnen schrijven:

Voor (3.1.) kunnen we schrijven:
00 o<D

70('t) J X.J ~.{(X )!:1 j 1:) d!1 d X
_t::ID> _00

waarbij eerst naar y en daarna naar x geintegreerd wordt.

(3.5)

(3. b.)

Vergelijken we nu (3.5.) en (3.6.) dan vinden wa direkt het verband tus

sen <1-1:) ent>(1:,x.:- :
cp(t) _LX~(7:)>(),{(x)dx (3.].)

Ter vergelijking vullen we het resultaat van berekeningen van de Boer

(lit.7.) in (3.7.) in.

De Boer beschouwt simultaan Gaussische signalen ~(t) en Z(t) met

E{~(t)} =E{;tJt)) =0 en dx=cly =1

Hij vindt:
;:J('t) X) =: X. ',P('t) (3.8.)

Invullen van (3.8.) in (3.7.) geeft:
00 ~

r,p(t) ==J x. X. Cf(1:) {(><) d X := cpr't'). Cix =<f(r:)--
Het door de Boer gevonden resultaat (3.8.) voor simultaan Gaussische

signalen is dus niet in tegenspraak met het door ons gevonden resultaat

(3.7.), geldig voor willekeurige signalen.

Uitdrukking (3.1.) geeft weliswaar impliciet het verband tussen dual

polarity relatie funktie en correlatie funktie voor willekeurige signalen

maar we zijn geinteresseerd in het verband tussen p(~) en;O(T,x) voor ~~n

specifieke waarde van het triggerniveau x. Uitdrukking (3.7.) geeft daar

voor in zijn algemeenheid geen oplossing.

3.2. single-polarity relatiefunktie en correlatiefunktie.

Evenals in sectie (3.1.) gaan we uit van twee ensembles van stochastische

signalen {~(t)} en {Z(t)].

Beschouw nu het geval van triggering van ~(t) op niveaudoorsnijdingen in

positieve of negatieve richting. De op deze wijze gedefinieerde single-
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polarity relatiefunktie kan eveneens als ensemble gemiddelde worden Ce

schreven
.,..0

(?+(1: > X) =J 'j . f (~ I ~ = X ) ~ > 0 ) d :J
- ....
~(I:) == d X (I:)

dt

voor triggering op niveaudoorsnijding in positieve richting en-
1'-(f) X) -_1 ~ .f(:J I X == X ~ Z -$: 0 ) dJ

(3.g.)

(3.iO.)

voor triggering op niveaudoorsnijding in negatieve richting.

Uitgaande van;6(-r,x) zullen we een formule afleiden die het verband

geeft tussen ~(~,x) en ~T) en waarin onvermijdelijk ook r'(~,x) voor

komt.

Er geldt
oc::>

f(!J/~= X,~ >o)=[!.(x,'j)L)dz

J J frx:>'3>z)d':Jdz
C) - c>o

Invullen van (3.11.) in (3.9.) geeft

(3.11.)

(3. J2')

De term in de noemer is onafhankelijk van de lopende integratievariabele

y, zodat we (3.12.) kunnen vervangen door:
<:>0 co cP 00

/('t, X) /1 f(x,'j,z) d:J d z =-b! f(x ,j, z )dz J'1 =

00 DC oa 0

=:J:rff(X;:J) z)clz dJ - J!;IJf(X):J, z)d z clJ ==
- a<::> _ 00 _ <::IC? _ oa

ex> 00 0

= Jy.!(X;j)dj -J- f~j.f(x)~)z)c1zdJ
-<:P - 00--

(3.i3)
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Vergelijken we (3.13.) met (3.6.) dan zien we dat geldt :

~ ~~ ~o

f/(?:) _lX{fYt)X)'j_Lf(x)~)2)dJd2- :-LfJ· f(X)!JJz)d2 dJJdx =

00 <:><> DC> 0= 0

1x/('t,x)! j(x,z) <I"dx :)!~l!Jj(x,yd d" dyclx, =
"

~ I

={I- ~(o)j~fX 'f+-(t)x)f(x I~ >0 )dx + I (3_/'0

We werken nu integraal I verder uit :
c:P CJ"O CJ

I ~.Lx_.L~{lf(x)2)d2J·f(~ I~ == X.>z ~o)d:Jcl2 (3.6.)

want :

o

_[.f.(x"!JJz)dz. ==cI~i:~ P{x<~~ x+dx./ ~(!j~ ~-fdJ) 2~OJ =

d';j ~o (3./l)

o'(~o[P{X < ~ ~ x-tdx.J ~ ~ oJ, P{::J<'J~ ~Td!fIX<' ~~x+dx) 2. ~oJ]
r:I::/_ 0

Uit (3.15.) en (3.10.)volgt :

I lx.r-rt)x).{_.[ftx)z)dzjdx -
0=

-= Fz (0) ~-L X'f1l) x)f(x )z ~ 0) dx

Invullen van (3.17.) in (3.14.) geeft :
00

$P/tJ= [/ - J; (0)1'1)( r+/t ) x)·f(x I~ >0) dx +
-00

00

+ ~(o)'JX-r{1")x)f(xl z ~ 0) dx
-~

(3. i &.)
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We zi jn geinteresseerd in het verband tussen r("t) en f+ C'r ,x) of I~- (1" .x)

voor een specifieke waarde van het triggerniveau x. Hiervoor biedt

(3.18.) geen algemene oplossing. Formule (3.18.) geeft een impliciet

verband tussen r+ (, ,x),~- (~,x) en ,/('7:).
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4. Puntprocessen door lineaire filters.-----------------------------------

Daar (3.7.) en (3.8.) geen expliciet verband geven tussen relatie-en

correlatiefunkties zullen we m.b.v. simulaties trachten meer inzicht te

varkrijgan. Daze simulaties hebben tot doel het genereren van (quasi-)

continue tijdsfunkties, die kenmerken vertonen van het e.e.g.-signaal,

voor zover het betreft de vorm van e.e.G.-correlatiefunkties en , zij

het in mindere mate, de vorm van de amplitude-verdeling.

Een lang gebruikte methode is die waarbij, met analoge middelen, witte

ruis, althans ruis met een grote bandbreedte, door een filte~ wordt ge

stuurd. Deze methode is vooral plezierig als men een analyse in het

frekwentiedomein wenst uit te voeren. E~n der eerste publikaties hier

over: (lit.22).

Tegenwoordig wordt deze methode ook uitgevoerd m.b.v. digitale rekenma

chines, b.v. Wennberg en Zetterberg (lit.28).

Er is een alternatieve methode die uitgaat van de theorie der puntproces

sen. Fig. 4.-1. illustreert deze methode. Een puntproces

(reeks 6 -funkties) fungeert als ingangssignaal van een lineair fil ter

met impulsresponsie h(t). Het uitgangssignaal is een superpositie van

elkaar meer of minder overlappende individuele impulsresponsies.

fig.4.-1. Lineair filter met puntproces
aan de ingang.

Voorbeelden van deze methode vinden we o.a. bij Barlow (lit. 2.) en Shaw

(lit.2~). Een recente theoretische studie werd verricht door Beutler en

Leneman (lit.6.).

De methode volgens fig. 4.-1. leent zich zowel voor beschouwing in tijds

als frekwentiedomein.

Een extra faciliteit van deze methode is de mogelijkheid correlatie in

de pulsreeks aan te brengen. Voor de studie van kruiscorrelatie-en

relatiefunkties kan ui tgegaan worden van een punt;iroces, waarui t rioor het
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introduceren van verstoringen twee of meer puntprocessen afgeldid zijn,

die elk op hun beurt weer tot continue funkties getransformeerd worden

(ten Hoopen, lit.11).

Tenslotte kan de methode volgens fig. 4.-1. ook van nut zijn indien sig

nalen aan de orde zijn, die niet zo zeer een golfkarakter hebben, maar

een meer pulsachtige verschijning vormen, zoals samengestelde signalen

van aktiepotentialen van ean zenuwbundel en sommige e.m.g.-signalen.

We zullen in het vervolg van dit onderzoek dikwijls uitgaan van een zeer

speciaal puntproces n.l. een Poisson-proces, waarvan de intervallen tus

sen pulsen onafhankelijk van elkaar en negatief exponentieel verdeeld

zijn. De keuze van Poisson-processen wordt niet aIleen gemaakt omdat de

ze processen theoretisch goed te beschrijven zijn, maar vindt ook aan

sluiting bij gangbare opvattingen over de wijze van ontstaan van e.e.g.

signalen. Een e.e.g.-signaal wordt volgens deze opvattingen goeddeels

toegeschreven aan een superpositie van synaptische potentialen van vele

zenuwcellen die, in ruimte en tijd gesommeerd, gedetekteerd worden. Ook

al zou elk del' primaire bronnen niet volgens een Poisson-proces bijdra

gen aan de som, reeds bij een betrekkelijk klein aantal is de samenge

stelde bijdrage nauwelijks van een Poisson-proces te onderscheiden.

In dit en het volgende hoofdstuk zullen we enkele theoretische beschou

wingen geven en daarna in hoofdstuk 6. verdeI' gaan met simulaties.

4.1. geen overlapping van individuele impulsresponsies.

Beschouw een stochastisch signaal verkregen door een puntproces door een

lineair filter te sturen, zoals in fig. 4.-1. Aan dit proces stellen we

de volgende eisen

er treedt geen overlapping op van individuele impulsresponsies.

- h(t) heeft een willekeurige vorm met e~n doorsnijding van het trigger

niveau in positieve richting.

Hieruit voIgt dat voor h(t) moet geld en : h(t)=O voor t < 0 en t > T,

waarbij T gelijk is aan de klainst voorkomende intervallengte van het

puntproces (fig. 4.-2.).
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T l:

fig.4.-2. Impulsresponsie.

Beschouw nu de bepaling van de single-polarity getriggerde correlatie

funktie als tijdgemiddelde, zoals geschetst in fig. 4.-3.

l;.
-I
o • o

~---n-----~----zE\--D- --- ---/F\ --- ---I I I I I

/\

/\L.....-,,...---~~.L---~~----.L--..........:~"=7-~--- - - -

- -,1-1~I ---=----;-_
-~Q. 0 - t

fig. 4. -3. Bepaling singl e-polari ty correlati ef~4nktie.
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De triggermomenten zullen nu over een van de drempel a afhangende tijds

afstand verschoven Iiggen t.o.v. de ingangsimpulsen.

De statistiek van de intervallen van het puntprocas blijft eehter behou

den in de intervallen tussen de synchronisatiepulsen.

Hiermee zijn we in feite terecht gekomen bij de techniek van het middelen

van evoked responses (sectie 2.2.1.), voorloper van het bepalen van g8

triggerde correlatiefunkties.

De op deze wijze bepaalde relatiefunktie is gelijk aan

('t. i,)

met

I;~ .e. ( i. Llt). LH' =I/ YH P{J -f UIs '10 0 r ':a 't.c: t ~ (i. +I) 11 '"t 1J-fLi /~ DPt: 0 ]
.n"-'!Po 41"4>0

(if.2.)

De funktie e(~) wordt expectation density function genoemd (te~ Hoopen,

lit.11,12,14.);

Het verband tussen correlatiefunktie r(r) en expectation densi~y function

e(~) van een puntproces luidt :

(4.3.)

De relatiefunktie ro+(-r:,a) is geIijk aan uitdrukking (4.1.) in integraal
lP

vorm: f -rtf) a) = /'(1'+1-,,.) + je(t) A(1:- t+ tA ) dl (If. If.)
-DC'

M.b.v. (4.3.) kunnen we (4.4.) schrijven als
1:

f{t') 0.-) =J If..Jt-) h(t- t+f:o..) dt -
, -OCI ~.t0)T,',

= I . (cp. (t) * A/t + tc>..)J (L(. J-')
f.O.. {o) Il~
{It

met lo.. (~) : autocorrelatiefunktie van het ingangssignaal.
Til

Voor de autocorrelatiefunktie GO (~) van het uitgangssignaal geldt :
Too

(4t. 6.)

Uit (4.5.) en (4.6.) voIgt:
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Ook geldt :

Yeo (1:) == Y:'io/ O) { ~ ('t) ~(/11:"- fA ) ~)}

met @ : gecorrel eerd met.

Zie voor het verwisselen van convolutie en correlatie b.v. Lee (lit./6).

~~_ r;00 (!.2_~~_~!:!:E:~~~_~:!_~~_~~!:!~~~!~:_!~!:_~i:!2_:!:_~+i!:L~2_!:::~~~~:

ven over t •
--------- a

!:!~!:~_~~_ ~oo(!2-~!~~E~~~~-~:!-~:-~E~~~~~EE:!~!~~-!~~~:!:-~i!2-:!:_ l'+i!L~2

verschoven over t •
---------------- a

Daar geldt :

vinden we m. b.v. (4.5.) :

Uit (4.9.) blijkt dat voor het hier beschouwde geval de relatiefunktie

(-:J+(1;",a) evenredig is met de kruiscorrelatie tussen puntproces en uit

gangssignaal, verschoven over t •
a

Voor evoked responses : kruiscorrelatie tussen stimuli en responsies.

(Sato, lit. 23).

Voor het frekwentiedomein vinden we uit (4.5.), (4.7.) en (4.9.)

('I. /0.)

(i(. J/)

We kunnen nu t.a.v. de single-autorelatiefunktie ~+('t,a) Lh.a.conclu

deren :

jJ+('7",a) is niet even.

- P+(w,a) is complex en even.
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Voor het geval dat er geen overlapping van individuele impulsresponsies

optreedt hebben we nu een aantal eenvoudige betrekkingen tU8sen correla

tiafunktie en single-polarity getriggerde correlatiefu!~tie gevonden zo

weI in tijd-als frekwentiedomein.

4.2. sterke overlapping van individuele impulsresponsies.

In de voorgaande sectie hebben we beschouwd het systeem van een puntpro

ces, gestuurd door een lineair filter, waarbij gaen overlapping van de

individuale impulsresponsies optrad.

sterke overlappingWe zullen nu de tegenpool hiervan beschouwen, n.l.

van individuale impulsresponsies.

We eisen nu dat voor het puntproces uit fig. 4.-1. de kansdichtheids-

funktie few) voor de intervallengte w tussen twee opeenvolgerme pulsen

geld t :

- -,

We hebben dan te maken met een Poisson-proces.

Het uitgangssignaal ~(t) wordt "shot noise" genoemd.

e
dat voor de n -orde simultane karak-Voor shot noise kan berekend worden

teristieke funktie P(w 1, w2 ' - - 

s (t ). geld t :
- n

met ~(w1'- - -, wn )=w 1h(t 1-a)+- - - -+illnh(tn-a), zie b.v. Papoulis,

(lit.20) en Beutler en Leneman, (lit.6.).

Er geldt (Papoulis, lit.20pag. 214.) :

In{~(w,) w~)J::: jEw, rl(t,) + w< '1(t 2)] + (If./'i)

- i [W,lC(tl)tl)+2.W/W2 C(tl>Cl)+WZ~C(f2>t2)]t-·--

M.b.v. reeksontwikkeling van (4.14.) vinden we :
<;;>Q 00

IVI { P(W,) w2)J== j"'"'l J)..(0<) h(t ,-D()clO( t j I.J~ J>..(O() hit1-c() d 0( +
-eP -00

,;>0

- w/fA(ot) hl/fro<) de< - WI w~ fA{ 0<) t.(trx) d C( +-
~-~ -~
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VergeIijken van (4.15.) en (4.16.) geeft voor ~(t)

co

gemiddelde r;;(f) ::: JA(o(}h II: -o<)do<.
-00

c:oO

autocovari antie C(t,) f:J :=: J/\ (o<).h (t, -t><j.J., (tz - rx.)do<
-00

;l. c::"'"

variantie G' (f) =e(t) tJ =J A{o<.).h('t-o(jc!o<
-.-

Uit (4.17.) en (4.18.) voIgt de autocorrelaticfunktie
C>Cl

f(t,) t l ) = J). (q). h(t,-o<j.A (tz -o<)c1o< +
-aQ

+Plo<). hlh -~c/()(.~(o(jhlt2-o()do(
- .,.:> - 0&:>

(t.;. /(J.)

(7'.2.0.)

SteIIen we t 1-a=8 , t 2=t 1+t1 ,- - - ,t.=t. +t". ,- - - - dan ~'eeftl l-1 l-1 0

(4.14.) voor het uniforme geval A(t)= A :

""'"
4J{w,)---)w~J::~xpf ~Le.xp(j[wl h(e)+w2h(tl+e)t- ..tWkh(~_;e)]) -I dBJ

(Lj. 2. /.)

(4.17.) tim (4.20.) gaan dan resp. over in

gemiddelde ?1 = AJh(0<) J()( (If, 22.)
-~

e>O

autocovariantie C(re) =:- AJA(0<). All +0<) do< (l( 23.)
-0-

c:P

variantie C1. = AJJ, ?r><.)clo<. (1(.1 L/.)
-<>-

0">

autocorrel atie 'fIt) == /\
2

[ _LA (0<) do< ] 2.+ '>..JtJ~) li~+o() do<. ('1.25)

We z.ull ..n nu aantonen dat indien de dichtheid A(t) van de Shot noise

~(t) groot is, ~(t) bij benadering Gaussisch is.

Indien voor een bepaalde h(t) de dichtheid ~(t) oneindig groot wordt,

worden het gemiddelde (4.17.) en de variantie (4.19.) van s(t) ook on

eindig groot.



-22-

am nu toch zinvolle signalen te krijgen, moeten we h(t) schalen op zeIn

manier dat de variantie van ~(t) eindig blijft.

Met ~(t)=k. Ao(t) schrijven we h(t) in de vorm

h(t)=-L..J, (t).
Yk 0

De variantie van ~(t) is nu volgens (4.19.)
'1 c;lOP '2.

G" (&) = JAo{O<). ho(f -O() do<
-~

en bl i jft dUB ei ndi g voor k - oc:> •

Normaliseer nu eveneens de funktie ~(w1' - - -,w
n

) uit de uitd~ukking

(4.14.) voor ~(w1' - - - ,wn ) :

f (WI ~- -- -, w Vl ) =~ , (30 (W j ) - - - ) LU", )

Dan geldt

Voor k

,W •nUit (4.14.) waten we dat ~O een lineaire combinatie is van w
1

, - - 

Voor k voldoe~de groot, is ~(W1' - - - ,w
n

) dus bij benaderi~g ge

lijk aan een e-macht waarvan de expo~ent slechts lineaire en kwadra-

tische termen in w
1

' - ,w
n

bevat. Dit betekent dat de r.v.

~(t1)' - - - , ~(tn) bij benadering simultaan Gaussisch zijn, q.e.d.

We hebben hiermee aangetoond dat het uitgangssignaal van het systeem in

fig. 4.-1. bij sterke overlapping van de individuele impulsresponsies

bij benadering Gaussisch is.

De Boer (lit.7.) toont aan dat er voor Gilllssische signalen met gemiddel

de nul en variantie e~n, eenvoudige verbanden zijn tussen relatie- en

correlatiefunkties.

Wij zullen in hoofdstuk 5 via een andere benadering tot vergelijkbare,

mear algamena resultaten komen.
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Mean square estimation relatie-en correlatiefunktie.
----------------------~-----------------------------

mean square estimation.

In deze sectie zullan we zeer globaal de theorie dar mean square estima

ton behandelen. Een uitvoeriger behandeling wordt gegeven door Papoulis

(1 it. 20) •

Deze theorie stelt ons in staat op tamelijk eenvoudige wijze het verband

tussen relatie-en corralatiefunkties te vinden voor Gau8sische signal en.

Algemeen beschouwen we het probleem der non-linear mean square estimation.

Stel dat er gegeven zijn n+1 r.v. ~,x.,
----v - I

schatten d.m.v. een funktie g(~1'- - '~n)

dat de mean square (m.s.) error

- ,~ en dat we ~ willen

van de andere r.v., zodanig

e - E[ [X - a( x- - - X )]2.1
- -0 d' -I' }-V\ J

mi nimaal is.

De oplossing van dit probleem is

(S.I.)

(5.2.)

Indien ~,- - ,x simultaan Gaussisch zijn, geldt :
-n

E{ ~ 0 I~ I ) - - - ~ ~ '" ~ =ct I .0 ,+ - -- +t{ ~ ~ h +C{ h +I
(5.3.)

We hebben dan te maken met het probleem der linear-ruean-square estimation,

d.w.z. we zoeken een schatting van ~ d.m.v. een lineaire combinatie van

x
1
,- - ,~, zodanig dat de m.s. error

e = £[ [x - {A. X +tt X.+- --+-4 X +ct )]2j
_0 I_I 2._2. 101_1-\ 11+-1

(5. i)

mi ni maal is.

De onbekende constanten a
1
,- - - , a n+ 1 zijn te bepalen m.b.v. het z.g.

orthogonaliteitsprincipe:

De constantan a., die e minimaliseren zijn zodanig dat de fout
l

x -(a x +- - - +a x +a ) en x ,- - -,x orthogonaal zijn, d.w.z •
.::0 1-1 n-n n+ 1 -1 -n

E[[X - (t{. X +- - - +'1 X +a 'J X.]:= 0_D '_I k-l'1 'vIi-I).-L
(s. S.)
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Uitwerken van (5.5.) geeft het stelsal

C(1,. at +Cft'l tt 2 +- -- + Ytn ~11 + '1/ t{hf-t ~ 'tOI

Cf2.1 t\, + Cf1.2.. ttl +- - - - + 'flY. 4~ + J(2. tl h +/ = 'f02.

(/) t1t + (J) a +--- +LP tt + n tt = (f)
111/ 1 T/Ill. 2. 1/11,.,,., 'In h+I 10Vi

Dit stelsel bevat n vergelijkingen en n+1 onbekende a. 'so
l

Indien a 1,- - - ,an bakend zijn, vinden we an+ 1 uit (5.4.)

e= E{[x -(a,xt+---+tA. X· )-ct .. ]<J_0 _ k _~ nt"

(S.b.)

moet minimaal zijn.

Uit (5.7.) voIgt echter dat a
n

+ 1 is op te vatten als de m.s. estimation

van ~. - (a1~1+- - - +an!n) , zodat volgans (5.2.) geld t :

C{lH' = E{[~o - (0., ~ I + - - - + ?t h X ~ ) ] I 4 11 +- I } ( 5;. ().)

De constante an+ 1 en de r.v. ~-(a1~1+- - +an!n) zijn echter onafhanke

lijk, zodat geldt

a - n - I a 17 + - - -+a 1'7)
h+1 - lo (I III t1 'r¥!

Tevens geldt

- +a x +a 1 een zuivere schatter is van~.
n-n n+ --...;

Uit het orthogonaliteitsprincipe (5.5.) en (5.10.) voIgt dat de fout

~-(a1x1+- - - +an!n+ an+ 1) niet aIleen orthogonaal is t.o.v., maar ook

niet-gecorreleerd is met de data x.
-'l.

Tenslotte voIgt voor de minimale m.s.

(5.10.) :

error e m.b.v. (5.4.),(5.5.) en
m

£{[~ () - (aI ~ I + - - - + C( h ~ ~ + c:A. 11 f' )J. Xc> J
(j) -(0. (/) +--- +vt (£) +Cf )?)
Too I TOI VI foV\ M-t-I '{o
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5.2. dual-polarjty getriggerde con'elatie voor Gnll~lCi~lcl;a signaler:.

Beschouw twae ensembles van stochastische signa} en zoals in flectie 3.1.

en stel eveneens ~(t1) =x en ~(t1+T)=~.

De uitdrukking (3.2.) voor de dual-polarity kruisrelatiefunktie ~(r,x)

kan genoteerd worden als :

waarbij x het gekozen triggerniveau is.

Vergelijken we (S.12. ) met (S.2.) dan zien we dat de dual-pol ari ty

relatiefunktie opgevat kan worden als de mean square \?stimation van y

uit x voor ~~n specifieke waarde x van x
e= -

Stel nu dat ~ en ~ simultaan Gaussisch zijn. OD grand van (5.3.) weten

we dat we dan met een lineair schattingsprobleem te maken hebben, dus:

moet minimaal zijn.

Het orthogonaliteitsprincipe (S.S.) geeft dan

E{f1-{tt~+b)].~1 =-0

Overeenkomstig (5.6.) en (S.9.) vinden we hieruit :

(j) (o).a.. + YJ • b -= (/J (t)
T~x .~ rx~

b - 'YJ _4.11- °fJ '(x
(S./J.)

Uit

dus

(S. 13.) vi nden we voor

a:=: <fx'1 ('t) - 1Jx J?!:}

ifxJ(J oj - "'Ix1.

a en b

E(JI ~ ) == VJ)(:/t) - 'l: l7, . X + ~ _ r; . '1xyh)- 1)<. 'lJ
'fxx(o) - lJ/( 'J X f'xIJO) _ ;;:

Met (S.12.) vinden we dan voor ~(L'X) :

/)(7:) X) = X - 1 x . ~ ('t) + ~ (I - '1 . X - 7x )
I (;":.1. J(~ !f X <rl..

K x
Geschreven als funktie van de kruiscorrelatie co~fficient r xy (') gaat

(S.15.) over in :

If). lb.)
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Uitdrukking (5.15.) laat zien dat de dual-polarity kruisrelal.,it!funktia

een lineaire funktie is van de kruis-correlatiefunktie voor simultaan

Gaussische signal en.
2

We zullen nuberekenen de variantie 7 van;o' opgevat als schatting van

:L uit x.

~2 == t {[ ~ - E[ :4 I~ j] 21 ~ J
[{[~_{C(~+b)J2\ ~J

Uit sectie 5.1. blijkt echter dat de fout ~-(~+b) niet-gecorreleerd is
1

met ~, zodat ~ gelijk is aan de minimale m.s. error:

0;2 ~ £ {[!j - (o.. X + 6) ] ~ 1 (j-. JS.)

Voor (5.18.) kunnen we volgens (5.11.) schrijven

a;2. ~ Cfity(o) - tl Cfx'j/'t) - b. ~J
Invullen van de gevonden a en b (5.14.) geeft

cf '2. ::- 0-:1. (,- r 2 )
I ~ x!j

M.b.v. (5.15.) en (5.16.) kunnen we (5.19.) ook schrijven ale funktie

(5. 20')

5.3. single-polarity getriggerde correlatie voor Gaussische signalen.

Beschouw opnieuw twee ensembles van stochastische signalen zoals in

sectie 3.1.

Stel: ~(t1)=!. , .l.(t 1+-r)=.l. , ~ ~(t1)=~·

We nemen aan dat de afgeleide van de r.v. ~(t) bestaat in de m.s. zin.

Papoulis (lit.20) toont aan dat dit het geval is als (J)' ('Z-) en (0" ('t")
Txx 7 XX

bestaan.

Uitdrukking (3.9.) voor de single-polarity kruisrelatiefunktie ~(T,X)

kan genoteerd worden als :
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Vergelijken we (5.12.) met (5.2.) dan zien we dat de single-polarity

relatiefunktie opgevat kan worden als de mean square estimation van y

uit * en #' voor 66n specifieke waarde x van X en gemiddeld over aIle

#. >O.

Stel nu dat .!" y... en ~ simultaan Gaussisch zijn. Ue hebben dan op grond

van (5.3.) met een lineair schattingsprobleem te maken, dus :

moet minimaal zijn.

Het orthogonaliteits principe (5.5.) geeft dan

E{[~-(~~+b~+c)]~J =0

E[ [ 1-(0.. ~ {. b z + CJJ~ ~ = 0

Overeenkomstig (5.6.) en (5.9.) vinden we hieruit

(f) (0). 0.. + CO (0). b + )? • C = (£) (t)
lx)( fxz "(x r ')(~

(/) (0). a. -+ (L) ( 0\. b + rJ . C ::. UJ /1:)r x 2, 1 z ~ 'J Of 'Z 1 Z j

(. =; 'J? -a..? -bn"(::1 X (z.

(s. 2. 2.)

Alvorens de constanten a,b en c uit het stelsel vergelijkingen (5.23.)
op te lossen, zullen we n

z
,~ (0) ,(p (0) en UJ (r) nader beschouwen.( zz· (xz 'yz

Het gemiddelde n van z(t) voldoet aan :
(z -

7, = E{Ei... X{t)] = .5L E! x(tJ}
dt - d t -

Indien x (t) stationair is geld t 17 =0
- {z

De autocorrelatiefunktie ~ (~) van ~(t) voldoet aanlzz
:z.

(fJ (r:):= - L UJ (-r:)
T~~ dL2 {xx

dus ~z (0)::: - 'fx'~ (o)

Voor de kruiscorrelatie tussen .!.(t) en.!.' (t+~) geldt

( S. 2'1.)

(j-.2)-.)
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Daar (j)' (r) bestaat en UJ (r-) een even funktie is van T, moet gelden :
(XX Ixx

Hieruit voIgt dat de r.v. !.(t) en zijn afgeleide !.'(t) orthogonaal zijn.

Uit (5.25.) en (5.27.) voIgt echter :

zodat !.(t) en zijn afgeleide ~(t) zowel orthogonaal als niet-gecorreleerd

zijn.

Voor de kruiacorrelatie fL) ('d tussen v(t+'Z"') en z(t) geldt :ryz ~ -

(L) It) = t{y(t +'t). sf. X(l:)} = E(~ (t:) 5L 't. (I: - 1:) ~ =
7'j"Z .1... d t - - d t j

==-£{~lt-Jd.- X(t-t)l:_sL E[1:1{&)X{t-'t)}-=
- d1: - ;- d~ -

__ - i E{ lj(t-rt) '!:{t) Z;= -.£L eft (t) (5. 2!JJ
d i - ) d-r I x''j

Terugkerend tot het stelsel (5.23.) vinden we m.b.v. (5.25.), (5.26.),
(5.27.) en (5.29.) de onbekende constanten a, b en c

a. Cfx y ('t) - 'Ix 'l!J
G"""l

'X

I

b - 'fx!jLr:) (S.30,)
'f~/X(oj

C - 1( - '1 . fX!j(t-) - 'Ix JJ!J- .'J X G:: 2
X

We vinden rt(~,x) door E{tl!.=x,~=zJ=ax+bz+c te middelen over waarden van

z > O. OC>

(/{~, X) = tl. X + C + b.j z·f(z \~ >0 )dz (S-.3i.)
o

Uit (5.25.) en (5.26.) voIgt

-f(z.) = I .
¥1. rr[- ~I~ {oj] I

(S.32.)
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Het is gemakkelijk in te zien dat geldt

f(z J ~ >0) - .z.·f(z). U(z)
M.b.v. (5.32.) en (5.33.) gaat (5.31.) over in

f +('t
J
x);:= ~ X + C + 6.. fi' .J- '1(' (0/

Vrr K"
Invullen van de gevonden constanten a, b en c in (5.30.) levert

(s. 33.)

_ (-3..)1".~Itc)
11" " ( )- 'fx. x 0

of anders geschreven t

x- "Ix ) +
G't

l(

.f+{tJX)==:-(X-'1x·)·~.r;,)t:) + 711-(:)~ Cfx~{tJ
~"J J II J- 'f~',,,(0)'

Voor to(~,x) vinden we analoge uitdrukkingen. We kunnen (5.35.) en

(5.36.) algemeen noteren als :

- (~)f+ - .
11"

• t.P (t) + ~ 1,- rr . x -1x) +
/l('j Jl' X ~z

x

'fx\/l )
v- lf~~{o>,

(S.37-)

(s.3R.)

De uitdrukkingen (5.37.) en (5.38.) geven voor simultaan Gaussische

signalen het verband tussen single-polarity kruisrelatiefunktie f~(T,X)

en resp. kruiscorrelatiefunktie (fl ('t") en kruiscorrelatieco~fficient
Ixy

rxy(t) .

De laatste term uit (5.37.) en (5.38.) treedt op doordat slechts getrig

gerd wordt op niveaudoorsnijdingen in pos. of neg. richting. De eerste

twee termen in (5.37.) en (5.38.) zijn identiek aan resp. (5.15.) en

(5.16.), de gevonden uitdrukkingen voor de dual-polarity kruisrelatie

funktie.
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6. Simul ati es.

6.1. gebruikte methode.

In hoofdstuk 4. hebben we een aantal argumenten genoemd o~ het systeem

van een puntproces als ingangssignaal voor een lineair filter te be

schouwen. Behalve voor theoretische beschouwingen (Beutler, L8neman,

lit.5 en 6.) lenen puntprocessen gestuurd door lineaire filters zich

ook zeer goed voor simulaties, vooral op een digitale rekenmachine.

Barlow (lit.1.) merkt op dat voor de studie van voor-, nadelen en

beperkingen van specifieke technieken van analyse van eeg of andere

elektrische signalen van biologische oorsprong het gebruik van gesimu

leerde signalen zeer nuttig is. Ook zou het ffiogelijk kunnen zijn uit

vergelijking van de resultaten van analyse van gesimuleerde en bi010

gische signalen gevo1gtrekkingen te maken ten aanzien van de wijze

van generatie van de bioelektrische aktiviteit. Dit laatste valt

buiten het kader van dit onderzoek, maar weI zullen we ee~ aantal

statistische eigenschappen van gefilterd a-ritme en enkele gesimuleerde

signalen vergelijken.

In de hoofdstukken 4 en 5 hebben we t.a.v. puntprocessen twee uitersten

beschouwd:

- geen overlapping van individuele impulsresponsies.

- zeer sterke overlapping van individuele impulsresponsies.

Het eerste geval kan optreden bij de analyse van evoked responses.

Bij normale eeg-signalen echter komen deze gevallen i.h.a. niet voor.

Vooral interessant is daarom het tussenliggende gebied.

Voor het verkrijgen van verschillende maten van overlapping van indivi

duele impulsresponsies nemen we een Poisson proces met dode tijd. De

kansdichtheidsfunktie f(w) voor de lengte w van de intervallen tussen

opeenvolgende pulsen luidt:

). e (b. I.)
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Het verloop van (6.1.) is geschetst in fig.n.-1.

ff....,)

o

fig.6.-1. Kansdichtheidsfunktie van een
Poisson proces met dode tijd.

w

De gemiddelde intervallengte bedraagt td + V.A .
Met ~d en I/A als parameters kunnen aIle mogelijke maten van overlapping

worden gerealiseerd.

Toenemende overlapping is op twee manieren en combinaties da~rvan te

bereiken:

- toenemende variantie 1/,,1.2 van de intervallengte bij constant gemiddelde

~d +- 1/A.

- afnemende gemiddelde intervallengte tJl ~ bij constante variantie I/~~
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fig.6.-2. Illustratie van het bereiken van verschillende
maten van overlapping m.b.v. Poisson puntprocessen
met dode tijd.
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In fig. 6.-2. is dit geillustreerd, waarbij lijnen van constanta

variantie, gemiddelde, dade tijd e.d. zijn aangegeven. Op de lijn

td=O vinden we de zuivere Poisson processen terug.

Er rest tenslotte nog de keuze van den geschikte impulsresponsie h(~

van het lineaire filter. Ietwat intuftief, met op de achtergrond de

gedachte aan a-ritme in eeg-signalen, hebben we VOOr h(t) gekozen:

j" It) -

=

-/t.l
. 5/ n ~ l Vao r

v 0 (l ,..

t 6. 2.

In fig. 6.-3. is het verloop van (6.2.) geschetst.

·~~)r
+0.. I

I
I

I,

-a.S'

fig.6.-3. Impulsresponsie van het lineaire
filter volgens (6.2.).

Simulaties en berekeningen werden verricht op de EL x8 computer van de

Technische Hogeschool. De programma's werden geschreven in de programmeer

taal ALGOL-60.

6.2. cyclische component in relatie- en correlatiefunktie.

Bij de berekening van schattingen van relatie- en correlatiefunktie doet

zich een merkwaardig verschijnsel voor. Fig.6.-4. laat zien Qat er een

grote cyclische component optreedt voor grote r. Weiss a.a. (lit.22.)

beschri jven di t verschijnsel. Zij tonen aan dat voor smalbanQige,
~

Gaussische signalen met gemiddelde nul voor de variantie ~T(~) van de

scbatting:
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T

f- jx(t)y(fn) dE
o

van de correlatiefunktie rit) voor T en "t' groot t.o.v. I/o< geldt:

<J.: 2(t) ~ _,_
T 20<1'

Voor grote waarden van de vertraging ~ blijft de variantie van de r.v.

'f:.,-h;:) of de fout t.g.v. de eindige samplelengte T dus constant. In

fig. 6.-5. is dit geillustreerd.

SAMPLE LENGTH 100 SECONDS

200 SECONDS

400 SECONDS

I I
500 MILLISECONDS

fig.6.-4. Grote cyclische component in correlatie
funktie; neemt af bij grotere sample
lengte. (uit: Siebert, lit.22)

05

-05

\
\,

I
I
I
I I

. " J I,J j

\ I
\ ,
\ I

\j

--y...
,4>,("\-. co.y

_,L----'------'------'------'--
2. 4.. 6.. a.. 10.. 12 ..

., RADIANS-
14. 16 • 18 ..

fig.6.-5. Constante variantie in schattingen van
correlatiefunktie. (uit: :Jiel)ert, lit.22)
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VerdeI' tonen zij aan dat de 8chattingsfouten bij b8nadering bdLo"] d

spektrum hebben ala het ruisproces, waardoor €len cyclische component

optreedt. Deze cyclische component kan verwaarloosbaar kleir. gemaakt

worden door de samplelengte T voldoende groot te nemen.

6.3. amplitude histogrammen.

Voor €len aantal processen, zoals geschetst in fig. 6.-2. hebben we

m.b.v. de impulsresponsie (6.2.) stochastische signalen geg~nereerd.

Ieder van deze gegenereerde signalen wordt gekarakteriseerd door de

waarden van lJ en I/A. De getalwaarde van dit paar grootheden zullen

we b.v. aanduiden als (40,10), hetgeen dan betekent: td=0.40 en I~ ",0.10.

Zoals in sectie h.1. werd opgemerkt, zijn we voora] geinteresseerd

in het tussenliggende gebied tussen de beide in de hoofdstukken 4. en 5.
behandelde gevallen:

- geen overlapping van individuele impulsresponsies.

- zeer sterke overlapping van individuele impulsresponsies.

In het laatste geval krijgt het signaal €len Gaussisch karaktsr. Om na

te gaan of de gesimuleerde signalen €len Gaussisch karakter hebben,

werden twee-dimensionale amplitudehistogrammen opgenomen. Fig.6.-6.

geeft daarvan €len representatie in het platte vlak. Naarmate de zwarting

groter is, is de frekwentie van voorkomen van puntan in het betreffende

gebied groter. Deze histogrammen worden gekarakteriseerd door de waarden

van het paar (td,IIA), welke in €len opstelling volgens fig.6.-2. zijn:

(40,10 )

(20,30)

( 0,50)

(20,10 )

( 0,30)

( 0,10)

Fig.6.-6 b en h tonen amplitudehistogrammen met €len duidelijk ring

karakter. De geringe variantie in de intervallangte van het puntproces

geeft in het uitgangssignaal van het lineaire filter €len vrij regelmatig

terugkerend patroon met de vorm van de impulsresponsie h(t).

Ret amplitudehistogram van het uitgangssignaal vertoont daardoor

gelijkenis met het amplitudehistogram van h(t).Uit fig.6.-3. (met ~=10

en /1=0.6667) is dan gemakkelijk te zien d&t voor T=0.15 het ringkarakteY·

optreedt.
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tJ = 0

~ = 0.30

i. 1: =0.10 j.

• • I" ..... 0"0" ..

O. IS

.,: ~~ :.::::-::.:.::..~......
" • -0 • .

. .' ".' ,," .' :'"0 '.' .' .. " .
.4:. "C=::o.IO /.

fig.6.-6. Amplitude histogrammen (2-dim.) van een aantal
gesimuleerde signalen.

Hor.: x(t), vert.: x(t+l').

Bij verdere verkleining van de gemiddelde intervallengte bij constanta

variantie verdwijnt het ringkarakter en in fig.6.-6 1. is hat geheel

verdwenen.

Bij vergroting van de variantie bij gelijkblijvende gemiddelde interval

lengte treedt sterke zwarting op rand het nulpunt. Vergelijk in fig.6.-6.

b~v. de histogrammen a,c en e of b,d en f of g en i.of h en j. Tengevolge

van de vergrote variantie in de intervallengte treden oak relatief grate

intervallen op, waardoor stukken signaal een zeer geringe slingering rand

het nul-niveau vertanen. Deze stukken signaal geven in de bistogrammen

een relatief grate bijdrage in de buurt van de oars prong.

Een aantal ui t de twee-dimensianale histog:'~d.r,1rG<:m afgeleide ~~n-dime:nsi

onale, voorwaardelijke histograrnmen worden gegeven in fig.6.-7.
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fig.6.-7. Voorwaardelijke amplitmle histogrammen, berekend uit
histogrammen van fig.6.-6. Schalen willekeurig.
Triggerniveau x=O •
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Ter vergelijking geeft fig.~.-A. ankala voorwaardelijke his&ogrummen

van gefilterd a-ritme volgens Dussauchoy (lit. 9.). Dussauchoy COY1clu

deert dat het gefilterde a-ritme geen Gaussisch signaal is~ maar hij

toont tevens aan dat dit nogal afhankelijk is van het gebruikte fil

Uit de fig.6.-6.en 6.-7. blijkt dat de door ons gegenereerde signalen

bepaald niet Gaussisch zijn, m.u.v. het proces ( C,lO) van zeer sterke

overlapping met geringe variantie.

Frequency
"t~ 30ma

X1= -:z.sV

o 1 2 S 4 5

••. Theoretical Histograms

~ xpe,lmental ,.

1:' = 30m5

Xt= +2V
SO
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x,= -2V
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....
• ·1, ,, ,

100

50
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fig.5.-B. Voorwaardelijke amplitude histogrammen van gefilterd
a-ritme volgens Dussauchoy (getrokken lijn).
(uit Dussauchoy, lit.9)
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6.4. voorwaardelijke verwachtingswaarden.

In sectie 5.2. hebben we aangetoond dat voor Gaussische signalen geldt:

Voor

x - ?7)( • (fl (t) + 7? . (I - -7,. X - ~)( )
(J 2. 7 xy a x q- ~

x x
bet geval van auto-relatie- en -correlatiefunkties gaat

(5-.6.)

dit over
in:

(6.3.)? (J - 'I . X - Px )
X X (J l

X

x - ?Ix
G"/

dat voor constant triggerniveau x geldt, dat p(t,x)
I

rechtevenredig is met f(T).
Uit (6.3.) blijkt

Dussauchoy (lit. 9.) constateert dat, hoewel het gefilterde a-ritme

bepaald niet Gaussisch is, het toch goed aan (6.3.) voldoet. In sectie

6.6. zullen we dual-relatiefunktie en correlatiefunktie van de gegene

reerde signalen vergelijken.

c. c::;:E[':~~::b: ,. '.... ,'I'-..:.:i ,
';C:~ ~: J7'ij:" .:' '~I.-:.;'. 1"-;'

fig.6.-9.

Voorwaardelijke verwachtings
waarden als funktie van het
triggerniveau.
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Uit (6.3.) blijkt verder dat voor Gaussische signalen geldt d~t voor

T constant f(r,x) rechtevenredig is met het triggerniveau ~. Uit de

amplitudehistogrammen van fig. 6.-6. werden voorwaardelijke verwachtings

waarden berekend. Fig. 6.-9. geeft deze verwachtingswaarden, uitgezet

als funktie van x met T als parameter voor de processen (40~10), ( 0,50)

en ( 0,10). Zowel voor de niet-Gaussische processen (40,10) en ( 0,50)

als voor het bij benadering Gaussische proces ( 0,10) blijkt f(~'x)

met goede benadering rechtevenredig te zijn met het triggerniveau x.

6.5. voorwaardelijke variantie.

Voor de voorwaardelijke variantie van simultaan Gaussische signalen

vonden we uitdrukking (5.19.):

1 2. ( ~ )
Of =~ I - r)(:J

met voor auto-relatie en -correlatiefunkties: x=~(t) en y=~(t+~).

20

30m. 701.
30

• .0

lU

lOOnu

+- 90mt +- r-.pedrnentol.,

0,5

20':•

+- 80m'

1_ f2ckA"ti
i

fig.6.-10. Voorwaardelijke variantie als funktie
van (1_r2

) voor gefilterd a-ritme.
(+ Experimental results)
(uit: Dussauchoy, lit.9)
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Dussauchoy (lit. 9.) heeft voor gefilterd a-ritme schattingen van ~

en (1-/) tegen elkaar uitgezet (fig. 6.-10.), voor ~6n wa~rd~ van het

triggerniveau x. Rij constateert dat dit een rechte lijn opJevert en

concludeert dat "de voorwaardelijke variantie van gefilterd a-ritme een

identieke vorm heeft als die welke men zou verkrijgen voor een Gaussisch

proces ". Deze conclusie ·li jkt wat voorbarig, immers het rechter deel

van (5.19.) is onafhankelijk van het triggerniveau x. Ret is dus niet
2 ( 2-voldoende dat ~P evenredig is met 1-r) voor ~~n waarde van A; aIleen

indien dit geldt voor aIle waarden van x en het ook steeds dezelfde
1-

rechte lijn oplevert kunnen we concluderen dat O'f bij een Gaussisch

proces zou kunnen behoren.

fig.6.-11. Voorwaardelijke variantie als funktie
van het triggerniveau.

'2
We zull en de afhankeli jkheid van C(> van het triggerniveau x voor de

door ons gegenereerde signalen wat nader bekijken. In fig. 6.-11. zijn

schattingen van df~ uitgezet tegen x voar een aantal signalen en telkens
~voar enkele waarden van T. De schattingen van v
f

werden berekend uit

de amplituciehistogrammen in fig. 6.-6. en 6.-7.
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Voor het proces met de minste overlapping van individuele impuls

responsies, (40,10), is de voorwaardelijke variantie sterk a,fhankelijk

van het triggerniveau. Het proces ( 0,10) gelijkt ook in dit opzicht

het meest op een Gaussisch proces: de voorwaardelijke variantie is

weinig afhankelijk van het triggerniveau.

6.6. relatie- en correlatiefunkties.

Voor de in sectie 6.3. genoemde processen werden correlatie- en relatie

funkties, zowel dual- als single-relatiefunkties, oerekend. Deze

oerekeningen werden uitgevoerd voor verschillende, zowel positieve

als negatieve triggerniveau's.

Vergelijken van relatie- en correlatiefunkties is op verschillende

maniereh mogelijk, o.v. door ze tegen elkaar uit te zetten. In fig.6.-12

a tim g is dat uitgevoerd. Fig. 6.-12a. geeft ~+(r,x) uitgezet tegen ~(~)

voor het proces (40,10), triggerniveau x=0.4 en r als parameter. Het

resultaat is een spiraalachtige figuur. Dit is het oeeld van twee

gedempte slingeringen met dezelfde grondfrekwentie maar met een constant

faseverschil. Deze tijdvertraging van pT(r,x) t.o.v. ~(~) oedraagt in

het geval van fig. 6.-12a ca. 0.rn3 sec.

Het optreden van een tijdvertragiYlO" VAn sil'lgle-relatiefunktie r/{r ,x)

t.o.v. correlatiefunktie rCt) is karakteristiek. De g-rootte van de

tijdvertraging hangt voor een specifiek proces af van het gekozen

triggerniveau. Hoe groter het triggerniveau x, des te kleinor is het

faseverschil tussen f~(~'x) en r(~)·

We orengen nu in herinnering de in hoofdstuk 5. afgeleide uitdrukkingen

(5.15.) en (5.35.) voor Gaussische processen:

~ ttl x):::

p+(~)x) ~ (5. 3~.)

Fassen we deze uitdrukkingen toe op de in 6.3. genoemde niet-GauGsische

processen dan zien we uat ui teen grafiek \warin (/(-r,x) en f(l") tegen

elkaar ui tgezet zi jn eenvoudig is af te 1 eiden de grafi ek 7an fJ (, ,x)

uitgezet tegen f(~), voor hetzelfde triggerniveau. Immers, uit (5.15.)
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volet Gat p('t,x) V:1 tf{~) een renhte lijn op10vert un uit (5.1'.1.) en

('5.35.) voIgt dat ;:>-+(T,lC) en fer,x) aan elkaar gelijk 7;ijn vour i/(T)'=O,

dus in de extrema van ,(r). Deze extrema zijn de raakpunten van vertikale

raaklijnen aan de grafiek p+-(r,x) VB (('(Y). In fig. 6.-12a 1.3 deze rachte

lijn getekend, terwijl in de fig. 6.-12b tim e telkens voor een ander

proces, maar steeds met hetzeIfde triggerniveau, berekende w~arden van

?(r,x) tegen ~(~) zijn uitgezet. Door deze punten blijkt steeds met

goede benadering een rechte Iijn getrokken te kunnen worden, waarop

ook de raakpunten van vertikale raakli jnell aan de grafiek ()~(t ,x) VB r('t)

liggen. Hoewel de gesimuleerde processen bepaald nist Gaussisch zijn, i::;

de hierboven omschreven grafische methode, afgeleid uit (5.15.) en (5.35.)
geldend voor Gaussische processen, toch bruikbaar.

Teneinde de invloed van het triggerniveau te illustreren geeft fig. 6.12:

.f.t(T,X) vs 'I>(or-) voor het proces ( 0,10) bij een negatief triggerniveau.

Ook hier vinden we dezelfde patronen als in fig. 6.-12 a tim e. Ret fase

verschil tUBsen f\r: ,x) en f(t-) is echter groter.

De fig. 6.-12 a tim f leveren regelmatige patronen op. Blijft deze regel

maat behouden voar grotere waarden van "t'? Fig. G.-12 g geeft ;/(T,X) vs

f(1:) voor het proees ( 0,30) IT.et triggerniveau x=0.4 waarbij "r loopt

vanaf 0.35, dus het vervolg van fig. 6.-12 d. Tot T=0.50 blijft het

patroon regelmatig, daarna treedt een wild patroon op met zelfs opslinger

ingen voor zowel ~~~,x) als f(~)' Wij neigen ertoe de oorzaak te zoeken

in het optreden van een in sectie 6.2. beschreven cyclische component.
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