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SAMENVATT ING.

Onder zeer bepaalde condities verschijnt in het elektro-encephalogram (EEG)

een min of meer regelmatig patroon met een frequentieband tussen 8 en 13 Hz~

het zogenaamde alfaritme. Het mechanisme dat verantwoordelijk is voor het

ontstaan van het alfaritme is tot nu toe vrij onduidelijk. Men veronderstelt

dat deze elektrofysiologische activiteit beschouwd kan worden als gefilterde

ruis~ veroorzaakt door een stochastisch proces. Om deze hypothese te testen

en de consequenties ervan te bepalen werd een digitaal model opgezet van een

neuronaal netwerk~ gebaseerd op de histologische en fysiologische gegevens

van een hersenstructuur waarin het alfaritme optreedt. Voor de input van het

model werden random reeksen van pulsen met een Poisson-intervalverdeling ge

nomen. De output van het model was enerzijds de gemiddelde membraanpotenti

aal van de verzameling artificiële neuronen~ anderzijds de dichtheid van de

aktiepotentialen afgevuurd door deze "neuronen". We vonden een grote over

eenkomst tussen het verloop van het alfaritme en het verloop van de gemid

delde membraanpotentiaal~wat een bevestiging gaf van genoemde hypothese.

Door simulatie bestudeerden we niet alleen een aantal specifieke eigenschap

pen van het mechanisme dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van het al-

faritme ~ maar ook de koppeling tussen een tweetal neuronale netwerken door

onder andere het schatten van de coherentie tussen de "alfa-ritmes" die door

beide netwerken min of meer onafhankelijk werden gegenereerd.

De met het model verkregen signalen werden door toepassing van spectrale

analyse vergeleken met EEG-registraties waarin het alfaritme voorkomt. Dit

bood de mogelijkheid om een betere interpretatie te geven van de resultaten

verkregen met de in de kliniek gebruikte methoden van spectrale analyse.

Tevens werd uitgebreid aandacht besteed aan de statistische eigenschappen

van de bij de spectrale analyse gebruikte schattingsmethoden~met name aan

de verwachtingswaarde en het betrouwbaarheidsinterval van de schatting voor

de coherentie tussen een tweetal stochastische signalen.
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SUMMARY.

Under specific conditions a more or less regular activity appears in the

electro-encephalogram (EEG) with a frequency band between 8 - 13 Hz, the

so-called alpha-rhythm. The mechanism originating this rhythm is until now

rather unclear. One current hypothesis is that this electrophysiological

activity is a stochastic signal which can be envisaged as filtered noise,

the filter being provided by a specific neural network. In order to test

this hypothesis and to determine its consequences we set up a model in a

digital computer. By means of this model we simulated a neuronal network,

based on the histological and biophysical data of a known structure of the

brain in which the alpha-rhythm can occur. As input to the neurons of the

model we used random trains of pulses with a Poisson-distribution. As out

put we computed the oscillations of the mean membrane potentialof the

population of artificial neurons, which we consider equivalent to the

alpha-rhythm, and the density of pulses fired by those "neurons". We found

that the hypothesis could be supported and we determined several specific

characteristics of the mechanism generating the alpha-rhythm. By means of

simulat ion we studied also the coupling between two neural networks and we

estimated the coherence between the alpha-rhythms originated more or less

independently by the two networks.

The signals resulting from the model were compared with EEG-registrations

by application of spectral analysis. This offered also the opportunity to

get a better interpretation of the results of the methods of spectral

analysis as used in the clinic.

Special attention was paid to the statistical properties of the estimation

procedures used in the spectral analysis of stochastic signaIs, particular

ly to the expectation and the confidence-intervals of the estimates for

coherence between two stochastic signaIs.
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1. INLEIDING

In de studie van het hoe en waarom van de elektrische hersenaktiviteit zijn

een aantal belangrijke onderzoekrichtingen te onderscheiden.

Ten eerste het onderzoek van de funktionele eenheid van het zenuwstelsel 

het neuron. De kennis hiervan is reeds uitgebreid aanwezig, hoewel niet

volledig. Niettemin is het reeds mogelijk gebleken om via een mathematische

beschrijvingswijze de karakteristieke parameter van de zenuwcel, de celpo

tentiaal, zowel temporaal als spatieel als funktie van de op de cel binnen

komende aktiepotentiëlen tamelijk nauwkeurig te voorspellen (lit. 1).

Ten tweede het onderzoek naar de wijze waarop verschillende gedeelten van

de hersenen elkaar beinvloeden. Op een minder gedetailleerde wijze dan bij

de eerste richting het geval is, zijn hierover eveneens vrij uitvoerige pu

blikaties verschenen (lit. 2 ). Een groot deel hiervan is gewijd aan de a

natomische beschrijving van de zenuwbundels in de hersenen, zonder in te

gaan op de kwantitatieve aspekten van deze verbindingen. Mede dankzij mo

derne analysetechnieken en de inschakeling van de computer slaagt men er nu

ook in deze relaties in numerieke vorm aan te geven. Uitgangspunt van de a

nalyse is het elektro-encephalogram (EEG), het spatiële gemiddelde van de

extra cellulaire potentiaal-schommelingen veroorzaakt door een groot aantal

neuronen. In deze onderzoekrichting spelen elektrische of sensorische sti

mulatietechnieken een grote rol. Daardoor is het mogelijk het effekt van

prikkeling van een hersengedeelte op een ander in een uitgebreidere vorm na

te gaan.

De oorsprong van specifieke patronen in het EEG en de fysiologische inter

pretatie hiervan, vormen een belangrijk probleem, dat nog steeds niet be

vredigend is opgelost. Een van de meest opvallende aspekten van het EEG in

het alfaritme, dat gedefinieerd is als:

- een regelmatig ritme met een dominante frekwentie tussen 8 en 13 Hz.

- dat het duidelijkst aanwezig is op het achterhoofd.

- indien de proefpersoon of het proefdier zijn ogen gesloten heeft. Het

verdwijnt echter bij slaap en bij mentale inspanning. Opgemerkt moge wor

den dat het alfaritme ook vaak verschijnt indien de proefpersoon naar een

ruispatroon kijkt of zich met de ogen open in een donkere ruimte bevindt.

Het < Lfaritme is ook duidelijk aanwezig in dieper gelegen strukturen van
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de hersenen. Fig. 1 toont het alfaritme, zoals dat bij een hond in ver

schillende hersengedeelten is geregistreerd. Hieruit komt duidelijk de re

gelmatige vorm van het alfaritme, dat zowel in de visuele hersenschors als

in dieper in de hersenen gelegen strukturen aanwezig is, naar voren.
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8 CHAN. RADIO·TELEMETERING
F.11I52
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Fig. 1. Het EEG (met alfaritme} geregistreerd in verschillende
hersengedeelten van een hond. Het alfaritme is het dui
delijkst in de visuele hersenschors (VC:visual cortex)
en in de corpus geniculatum lateralis (LGN: lateal ge
niculate nucleus) aanwezig.

Het feit dat het alfaritme een zeer opvallend aspekt is in het EEG en on

der tamelijk nauw omschreven condities optreedt, is voor ons aanleiding

geweest om ons te concentreren op het ontstaan van het alfaritme. Gekozen

is voor simulatie van het alfaritme met behulp van een artificieel neuro

naal netwerk. Daardoor is het tevens mogelijk om onder contröleerbare

kondities het verband na te gaan tussen wat men kan registreren, d.w.z.

het electro-encephalogram,en het informatietransport dat in de hersenen,

in de vorm van aktiepotentiëlen plaatsvindt. Voor een juiste interpreta

tie van de verkregen resultaten is het noodzakelijk dat de eigenschappen

van :et model worden gebaseerd op de fysiologische en histologische gege-
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vens van een hersenstruktuur, waarin het alfaritme kan optreden en de ken

nis van in- en outputverbindingen voldoende aanwezig is. Aan deze voor

waarden voldoet de corpus geniculatum lateralis(CGL), een nucleus m~~~a~.

De thalamus is een structuur diep in de hersenen gelegen, die een belang

rijke rol speelt bij de verwerking van ~orische input en motorische out

put van de hersenen. De output van ieder ~sorisch systeem, uitgezonderd

die van het reukorgaan, bereikt de hersenschors via een bij dat systeem be

horend gedeelte van de thalamus. De CGL is dat deel van de thalamus waar

de visuele informatie wordt doorgegeven naar de hersenschors(fig.: 2).

NERVUS OPTICUS
.x~F=-CHIASMA OPTICUM

THALA.MUS

~-LGN

~------;..- VISUAL CORTEX

Fig.2. Schematisch overzicht van de ligging van de CGL(LGN)
en zijn in- en outputverbindingen.
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In het model zal de aandacht voornamelijk uitgaan naar de bijdrage die

het individuele neuron levert aan het EEG, hetzij direkt met zijn eigen

celpotentiaalveranderingen, hetzij indirekt door de beinvloeding van de

celpotentiaal van andere neuronen. Vooral kennis van laatstgenoemde bij

drage kan het uitzicht in de manier waarop de hersenen werken, vergroten.

Bij de opbouw van het model is uitgegaan van het fysiologische alfaritme

model van Andersen en Andersson (lit. 3). Alvorens hierop in te gaan zul

len de fysiologische eigenschappen van het: neuron in een uitgebreide vorm

naar voren worden gehaald.
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2. HET ALFARITME MODEL VAN ANDERSEN EN ANDERSSON

2. 1. Het neuron

Zoals reeds in de inleiding werd vermeld is het neuron de funktionele

eenheid van de hersenen. Het neuron is opgebouwd uit (zie fig. 3):

- de dendrietenboom, een verzameling korte zich vertakkende uitlopers

van de soma, de dendrieten. De lengte van de dendrietenboom is afhan

kelijk van het type neuron 100 tot 1000~

- de soma of het cellichaam, diameter in de orde van 30~.

- de axon, een lange uitloper van de soma, die zich aan het einde ver-

takt. De lengte, eveneens afhankelijk van het type neuron, kan va

riëren van enige tientallen micrometers tot vele decimeters.

DENDRIETEN

SOMA

AXON

KOLLATERAAL
Fig. 3. Schematische weergave van een neuron.

In de rusttoestand is het potentiaalverschil over de celwand, het

celmembraan, afhankelijk van het type neuron 60 mV, waarbij de binnen

zijde ten opzichte van de buitenzijde negatief is. Langs de axonen

vindt het informatietransport plaats, in de vorm van aktiepotentialen,

kortstondige veranderingen van het membraanpotentiaalverschil, waarbij

de intracellulaire potentiaal een waarde van 30 mV kan bereiken, duur

0,5 tct 1,5 msec. De axonen eindigen via synapsen op de dendrietenboom

van een volgend neuron. Als gevolg van een binnenkomende aktiepotenti

aal verandert plaatselijk de dendrietenpotentiaal, waarbij de verande

ring zich naar beide zijden over de dendrietenboom uitbreidt en gelei

lelijk uitsterft. Is de verandering positief (depolarisatie), dat wil

zeggen neemt het membraanpotentiaalverschil af, dan wordt de poten-
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tiaalverandering ten gevolge van één aktiepotentiaal ter plaatse van

de synaps en excitatieve post-synaptische potentiaal (EPSP) genoemd.

Is de verandering negatief (hyperpolarisatie), dan spreekt men van een

inbibitieve post-synaptische potentiaal(IPSP). Het teken van de veran

dering is afhankelijk van de synaptische overgang. In fig. 4 vindt men

het verloop van een EPSP en een IPSP als funktie van de tijd geschetst.

De amplitude en de duur van een EPSP die in de neuronen van de thala

mus optreedt is tamelijk nauwkeurig bekend, dit in tegenstelling met

die van een IPSP. Vermoed wordt dat de amplitude van een IPSP in de or

de van -5 tot -10 mV ligt, terwijl de duur ervan ligt tussen 75 en 200

msec. In fig. 4 vindt men tevens het verloop van een IPSP aangegeven.

-10
rrN

Fig. 4. Vorm van de post-synaptische potentialen in neuronen
van de thalamus.

Als gevolg van binnenkomende aktiepotentialen ondergaat de dendrieten

potentiaal voortdurend veranderingen, die zowel temporaal als spatieel

gesommeerd worden. Daar de dendrietenpotentiaal slechts binnen bepaal

de fysiologisch vastliggende grenzen kan variëren (minimum ongeveer

-85 mV, maximum ongeveer +30 mV) treedt er bij de sommatie verzadiging

op: naarmate het verschil tussen de dendrietenpotentiaal en het verza-



digingsniveau kleiner wordt, wordt het steeds moeilijker om dit ver

schil verder te verkleinen.

De veranderingen in de dendrietenpotentiaal planten zich langs de

dendrietenboom naar de soma voort, waardoor de somapotentiaal tevens

verandert. Overschrijdt de somapotentiaal een bepaalde drempelwaarde,

die voor corticale cellen ongeveer 6 mV boven het rustniveau ligt

(lit. 4),dan vuurt de cel op zijn beurt een aktiepotentiaal af: de

somapotentiaal stijgt snel naar + 30 mV om na ongeveer 1 msec. op

zijn rustniveau terug te keren. Nagenoeg gelijktijdig neemt de drem

pelwaarde van de cel toe, waardoor er gedurende korte tijd, zelfs niet

bij sterke stimulatie,nieuwe aktiepotentialen kunnen ontstaan, de

absoluut refractoire periode, om daarna geleidelijk naar zijn normale

waarde terug te keren, de relatief refractoire periode.

Via het efferente axon gaat de aktiepotentiaal naar een volgend neu

ron (of volgende neuronen), die, afhankelijk van de daar aanwezige

synaptische overgang, wordt geëxciteerd of geinhib~erd, waardoor het

ontstaan van nieuwe aktiepotentialen wordt versneld of vertraagd.

De depolarisatie en hyperpolarisatie van het celmembraan worden ver

oorzaakt door ionentransporten door het membraan. Een toename van de

plaatselijke dendrietenpotentiaal geeft een plaatselijke afname van

de extracellulaire potentiaal. De veranderingen in het spatiële gemid

delde van de extracellulaire potentiaal vindt men in het EEG. In de

extracellulaire potentiaal zullen echter statistisch geen fluktuaties

optreden indien de cellen random input krijgen en er geen verbindingen

tussen de neuronen in een neuronaal netwerk aanwezig zijn. Het feit

dat het EEG ritmische fluktuaties vertoont, wijst erop dat tussen de

verschillende neuronen in een nucleus verbindingen aanwezig zijn,

waardoor de dendrietenpotentiaal (en somapotentiaal) van een groot

aantal neuronen synchroon verandert. Welke relatie tussen de cellen

hiervoor verantwoordelijk kan zijn, vormt hier punt van onderzoek.

2.2 Het Model

2.2.1 Fysiologische beschrijving

De basis van het fysiologische alfaritmemodel van Andersen en An-
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dersson (lit.3 ) wordt gevormd door de wisselwerking tussen EPSP's en

IPSP's: is in een neuronaal netwerk de gemiddelde dendrietenpotentiaal

hoog ten gevolge van een groot aantal EPSP's, dan verschijnen syn

chroon IPSP's, die de dendrietenpotentiaal verlagen. Het gevolg is dat

de vuurfrequentie in het neuronale netwerk afneemt en het aantalIPSP's

vermindert: de dendrietenpotentiaal kan weer toenemen. Het resultaat

hiervan is een ritmisch veranderende potentiaal. De koppeling tussen

de dendrietenpotentiaal en de frekwentie van optreden van IPSP's wordt

door Andersen en Andersson verklaard met een tweetal typen cellen, die

in de thalamus aanwezig zijn:

- projektiecellen ofwel Thalamo-corticale relay-cellen (TCR-cellen),

die een tussenstation vormen tussen de periferie en de hersenschors,

en

- interneuronen (IN), waarvan de vuurfrequentie gekoppeld is aan die

van de TCR-cellen. De input van de interneuronen wordt volledig af

komstig verondersteld van de TCR-cellen, terwijl de output van de IN

beperkt blijft tot de ~ojèktiècellen in dezelfde nucleus.

De hypothese van Andersen en Andersson voor het ontstaan van het alfa

ritme kan aan de hand van fig. 5 nader beschreven worden. Als gevolg

van aktiepotentialen in de periferie ontstaan in de dendrietenboom van

de projektiecellen EPSP's, waardoor na verloop van tijd de somapoten

tiaal van een TCR-cel de drempelwaarde zal overschrijden. De resulte

~ende aktiepotentiaal bereikt via een kollato~aal (een vertakking van

de axon van de TCR-cel) één of meerdere interneuronen die hierdoor ge

ëxciteerd worden. Overschrijdt de somapotentiaal van een IN de vuur

drempel, dan worden gelijktijdig een groot aantal TCR-cellen geinhi

beerd. De inhibitietijd ligt in de orde van 100 msec. (duur van een

IPSP), zodat gedurende deze tijd de kans dat de somapotentiaal van een

geinhibeerde TCR-cel de drempelwaarde overschrijdt~ klein is. Na af

loop van de inhibitieperiode wordt aan de geinhibeerde TCR-cellen

een verhoogde vuurkans toegekend (fysiologisch gezien een verlaging

van de vuurdrempel), de zogenaamde post anodale exaltatie (PAE). Van

wege de PAE zal een groot gedeelte van de geinhibeerde TCR-éellen na-

genoeg gelijktijdig vuren, waardoor een groter aantal IN wordt geëxci

teerd: de synchrone aktiviteit breidt zich over de nucleus uit.
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Fig. 5. Schematische weergave van het fysiologische alfaritmemodel van
Andersen.

Wanneer meerdere cellen niet precies na afloop van hun inhibitieperiode

vuren~ dan kan hierdoor de synchrone aktiviteit worden doorbroken. Onder

aan in fig. 5 zijn de verwachte veranderingen in de gemiddelde intracel

lulaire potentiaal van de TeR-cellen als funktie van de tijd weergegeven.

Indien men de aktiepotentialen wegdenkt (deze komen ook niet in een EEG

registratie voor)~ dan vertoont het spanningsverloop een grote mate van

overeenkomst met het alfaritme~ een regelmatig ritme met een dominante

frekwentie van 10 Hz.

2.2.2. Komputersimulatie van het model

Om na te gaan of het voorgestelde mechanisme~ een neuronaal netwerk met

rekurrerre inhibitie en post anodale exaltatie inderdaad verantwoordelijk

is voor het ontstaan van het alfaritme, is door Andersen en Andersson een

eenvoudige simulatie~ met behulp van een artificieel neuronaal netwerk,

u~tgevoerd om het gedrag van de neuronen als funktie van de input en de

parameters van het systeem (grootte PAE, onderlinge verbindingen} te be~

studeren (lit. 3).
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Het netwerk bestaat uit een matrix van 8 bij 10 projektiecellen. Aan

deze cellen wordt per tijdseenheid (duur 10msec.) een vuurkans van 10%

toegekend. Indien een projektiecel vuurt, dan wordt de vuurkans van

maximaal 5 random gekozen projektiecellen gelijk aan nul gesteld, het-

geen de inhibitie representeert. Na afloop van de inhibitieperiode

wordt de vuurkans van de geinhiteerde projektiecellen gedurende twee

tijdseenheden gelijk gesteld aan 80% (PAE), om daarna weer naar het

normale niveau terug te keren (fig. 6). Als meetsignaal is het aantal

projektiecellen dat per tijdseenheid vuurt genomen. Hierin is (zie fig.

6 onderaan) van tijd tot tijd een ritmisch patroon met een piekfrekwen

tie van ongeveer 10 Hz te ontdekken. Wordt de PAE verlaagd tot 40%, dan

blijkt de amplitude van de piekfrekwentie sterk af te nemen.
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Fig. 6. Bovenaan in de figuur staat de kans aangegeven dat een cel vuurt:
a. onder normale condities, b. indien de cel geinhibeerd is, c. na
afloop van de inhibitieperiode (representeert de PAE).
Onderaan staat de output van het model: het aantal cellen dat per
tijdseenheid (10 msec) vuurt. Na uitdemping van het inschakelver
schijnsel is er een zwakke ritmiciteit na de 15e seconde aanwezig.

De komputersimulatie vertoont echter een aantal opvallende verschillen

met de werkelijkheid. Ten eerste zijn de interneuronen niet expliciet

in de simulatie betrokken. Impliciet wordt verondersteld dat een IN aan

é6n EPSP voldoende heeft om tot \~en te komen, hetgeen onjuist is. Ten
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tweede kan men zich de vraag stellen of het spatiële gemiddelde van de

extracellulaire potentiaal, of het spatiële gemiddelde van de intercel

lulaire potentiaal nauw gekoppeld is met het aantal cellen dat per

tijdseenheid vuurt. Intracellulaire potentiaalschommelingen kunnen ak

tiepotentialen ten gevolge hebben, maar zijn niet noodzakelijk. Daar

naast is het bestaan van de post-anodale exaltatie in normaal funktio

nerende neuronen twijfelachtig. De PAE is weliswaar aangetoond, maar

deze bleek slechts onder fysiologische extreme kondities op te treden

(lit. 5).

3. EEN ALFARITME MODEL GEBASEERD OP FYSIOLOGISCHE EN HISTOLOGISCHE GEGE

VENS.

3.1 Opzet.

De hypothese van Andersen & Andersson dat onder bepaalde kondities in

een neuronaal netwerk met rekurrente inhibitie en PAE het alfaritme

kan ontstaan is mede gebaseerd op de bevindingen van T. Tömböll (lit. 6}

die in de VPL (ventro-postero-laterale nucleus, eveneens een nucleus van

de thalamus) alsmede in de CGL een tweetal geheel verschillende typen

cellen, TCR-cellen en IN heeft aangetroffen die de in 2.2 beschreven ei

genschappen hebben. Dat de IN inderdaad een inhiberende invloed op de

dendrietenpotentiaal van de TCR-cellen hebben, is weliswaar niet expli

ciet aangetoond ; aangenomen wordt echter dat dit het geval is.

Met behulp van een komputersimulatie zal worden nagegaan of in een neu

ronaal netwerk met rekurrente inhibitie, maar zonder PAE, het alfaritme

kan ontstaan. Het artificiële neuronale netwerk zal uit een groot aantal

onderling gekoppelde artificiële TCR-cellen en IN bestaan, waarvan de

somapotentiaal afhankelijk is van de input van de cel. Het gemiddelde

van de somapotentiaal van de cellen zal, onder bepaalde kondities, een

regelmatig ritmisch verloop moeten hebben, met een dominante frekwentie

van ongeveer 10Hz.

Om het gedrag van de somapotentiaal als funktie van de input op de cel

len zo natuurgetrouw mogelijk te beschrijven, wordt gebruik gemaakt van

e~n aantal fysiologische en tistologische gegevens. De manier waarop



deze in het model zijn verwerkt zal in de volgende sekties worden be

sproken.

3.2. De verwerking van de histologische gegevens in het model.

De belangrijkste typen cellen die in de VPL (en andere nuclei van de

thalamus) zijn aangetroffen (lit. ~), de thalam~ corticale relay cellen

en interneuronen,kunnen door hun histologische parameters worden geka

rakteriseerd (tabel 1).

TCR-cel IN

diameter soma 25 -30p 10 - 18p

lengte dendrieten 200 -250p 250 - 400p

lengte axon eindigt buiten nucleus eindigt binnen nucleuE
~

onbekendaantal afferente axonen ~ 10

aantal collateralen(binnen onbekend onbekend

lengte 11 t 1 nucleus) onbekend, eindigenco a era en
binnen nucleus

Tabel 1. Enkele histologische geR~vens van de belangrijkste
typen cellen in de nuclei van de thalamus.

De verhouding van het aantal TCR-cellen op het aantal interneuronen

varieert van 3 tot 6. Het totaal aantal cellen bedraagt in de thalamus

(van de mens) ongeveer 10.000 per mm3 , zodat de afstand tussen de TCR

cellen in de orde van 60p ligt. Opgemerkt dient te worden dat in de nu

clei van de thalamus nog een derde type cellen, de fusiforme cellen, is

aangetroffen. Van dit type is echter bijzonder weinig bekend, terwijl.
hun aantal beperkt is. De fusiforme cellen zullen daarom niet in het

model van een neuronaal netwerk betrokken worden.

Op basis van bovenstaande histologische gegevens worden in het artifi

ciële neuronale netwerk de TCR-cellen en IN in een matrix gerangschikt,

zoals aangegeven in fig. 7. Het aantal TCR-cellen is gelijk aan 144,

terwijl het aantal interneuronen 86 bedraagt. Het totaal aantal cellen

(180) is tamelijk klein, indien men dit vergelijkt met de tienduizenden

cellen in de thalamus (en in de hersenschors), waarvan de somapotentiaal

synchroon kan variëren. De beperking van het aantal cellen is echter



uit praktische overwegingen noodzakelijk. De afstand tussen de TCR-cellen

wordt in het model gelijk gesteld aan 50~.

----- -
- -----------------------

---~~- ---------
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

• • • • • •
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
• • • • •0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0• • 61 • •0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
• • • • •0 0 o 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0• • • • •0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0• • • • •
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0• • • • •0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0• • • • •0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fig. 7. Het artificiële neuronale netwerk bestaande uit 180 cellen:
144 TCR-cellen ( 0) en 36 interneuronen (.). rr en re zijn
respectievelijk de receptieve en effectieve sfeer van een
interneuron.

Daar niet precies bekend is hoe en in welke mate beide typen cellen

elkaar beïnvloeden, worden de volgende aannames gemaakt:

1. De IN beïnvloeden elkaar niet rechtstreeks

2. De TCR-cellen beïnvloeden elkaar niet rechtstreeks

3. In werkelijkheid kan een IN worden geëxciteerd door een TCR-cel, die

niet verder van het IN verwijderd ligt dan de lengte van de collate

raal van de TCR-cel plus de lengte van de dendrietenboom van het IN.

In tegenstelling hiermee zal worden aangenomen dat een IN aktiepoten

tialen ontvangt van alle TCR-cellen die in een receptieve sfeer met
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straal ~ om het IN liggen. Door deze uitbreiding is het niet meer accep-
I'

tabel om voor I' de som van de lengte van de collateraal (die echter on-
I'

bekend is) en de lengte van de dendrietenboom van het IN te nemer.., maar

zal aanmerkelijk kleiner moeten worden gekozen. Daarnaast is het zo dat

de synapsen over de hele dendrietenhoom van het interneuron verspreid

liggen en de bijdrage van een EPSP tot de somapotentiaal afneemt met de

afstand tussen de soma en de plaats van ontstaan van de EPSP. Beide over

wegingen hebben ertoe geleid om voor de straal van de receptieve sfeer

van een IN 150~ te nemen, hetgeen hetekent dat 32 TCR-cellen een IN kun

nen exciteren, in combinatie met

4. de aanname dat de bijdrage van een EPSP tot de somapotentiaal onafhanke

lijk is van de afstand tussen de plaats van het ontstaan van een EPSP en

de soma. Verondersteld wordt dus dat alle collateralen van de TCR-cellen

die een IN kunnen exciteren via exciterende synapsen op de soma van het

IN eindigen.

5. Dezelfde aanname die werd gemaakt voor de straal I' van de receptieve
r

sfeer van een IN, wordt ook gemaakt voor de straal r van de effektieve
e

sfeer van het IN, het gebied waarin de TCR-cellen liggen die door een IN

kunnen worden geinhibeerd. Daar de lengte van de dendrietenboom van een

TeR-cel kleiner is dan die van een IN (zie tabel 1) wordt r kleiner dan
e

I' gekozen. Voor r = 100~ genomen, hetgeen betekent dat 12 TCR-cellen
I' e

gelijktijdig door een IN kunnen worden geinhibeerd.

6. Evenals bij de IN zal bij de TCR-cellen worden verondersteld dat alle

axonen via synapsen op de soma van de TCR-cellen eindigen.

7. Om ongewenste effecten van de rand van het artificiële neuronale netwerk

tot een minimum te beperken is het netwerk met zichzelf afgesloten. Dat

wil zeggen dat fig. 7 in de vorm van een torus gevouwen is.

3.3. De verwerking van fysiologische gegevens in het model.

Zoals reeds in 2.1. is gesteld ondergaat de somapotentiaal van een neuron

veranderingen door de in de dendrietenboom optredende EPSP's en IPSP's. De

bijdrage van de EPSP's en IPSP's is afhankelijk van de afstand tussen de

plaats van ontstaan van de post-synaptische potentialen en de soma van het

neuron. Als gevolg van aanname 4 in 3.2. kan dit spatiële effect buiten be

schouwing worden gelaten.

De ,emporale veranderingen van de somapotentiaal zijn aan fysiologische
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grenzen gebonden. Enerzijds kan de somapotentiaal een maximale waarde V tsa
van 30 mV niet overschrijden, anderzijds kan de somapotentiaal ook niet be-

neden een bepaalde waarde V. dalen. Zowel bij depolarisatie als bijmJ.n
hyperpolarisatie is een verzadigingsmechanisme werkzaam. De bijdrage van de

post-synaptische potentialen tot de somapotentiaal is afhankelijk van de

momentane waarde van de somapotentiaal (lit.l,2). Voor de berekening van de

somapotentiaal als funktie van de op de cel binnenkomende aktiepotentialen,

waarbij rekening wordt gehouden met het hiervoor aangegeven verzadigings

mechanisme, kan men gebruik maken van het mathematisch model van het neuron

(lit. 7 ). Hiervan is echter afgezien omdat door invoering van het mathema

tisch model in het artificiële neuronale netwerk het geheel te gecompliceerd

wordt en daardoor te veel rekentijd zal vergen. Voor de berekening van de

somapotentiaal zal een vereenvoudigde procedure worden gehanteerd.

De somapotentiaal zal op discrete tijdstippen worden berekend. De tijdseen

heid - is de tijd die tussen twee discrete tijdstippen verloopt - wordt ge

lijk gesteld aan de tijd die een EPSP nodig heeft om zijn topwaarde te be

reiken; 4 msec. (zie fig. 4). De rustmembraanpotentiaal wordt gelijk gesteld

aan nul. Dit heeft als consequentie dat V en V. met het werkelijkesat mJ.n
rustniveau moeten worden verhoogd. De rustmembraanpotentiaal van neuronen in

de thalamus is ongeveer -60 mV, terwijl het maximale depolarisatieniveau ge

lijk is aan +30 mV en het maximale hyperpolarisatieniveau gelijk is aan -80

mV, zodat in het model V = 90 mV en V. = -20 mV. Verder wordt aangeno-sat mJ.n
men dat alle aktiepotentialen op het begin van een tijdseenheid arriveren.

Om de veranderingen in de somapotentiaal tengevolge van EPSP's op ieder tijd

stip te kunnen berekenen, wordt in het model een EPSP gesplitst in een depo

lariserend en een repolariserend deel. Voor het laatste gedeelte, dat het

opladen van de celmembraancapaciteit tot het rustniveau representeert, kan

worden geschreven:

met

en

V. 1 = aVoJ.+ J.

V. de somapotentiaal op tijdstip i
J.

V. 1 de somapotentiaal op tijdstip i+lJ.+
a de repolarisatiefactor: 0 < a < 1

(1)

In combinatie hiermee wordt voor bet depolariserend deel geschreven:

+ +
V. 1 = aVo + n .•VJ.+ J. J. 0

(2 )

waari,' 0.+. V + de bijdrage van nEPSP' s die op tijdstip i ontstaan tot de
J. 0



-22-

somapotentiaal geeft. De werkelijke verandering is afhankelijk van de mo

mentane waarde van de somapotentiaal. Dit wordt in rekening gebracht door
+ +n .•V te vermenigvuldigen met een spanningsafhankelijke faktor:

1. 0

V. 1 = aVo +1.+ 1.

V-V.
sat 1.+1 + +

V n .•V
sat 1. 0

(3)

daarna

van de

bereikt

= 0

sterke stimulatie.
+geval n i = l en nj

De artificiële EPSP
+aan V om

o
is de duur

dan V t' ook niet bij zeersa
zo gekozen worden dat voor het

Door de invoering van de spanningsafhankelijke faktor is bereikt dat V.
1.

In form.

dan na een tijdseenheid zijn topwaarde, ongeveer gelijk

exponentieel af te nemen. Neemt men voor V + =1 mV dan
o

nooit groter wordt
+3 moet a en V

o
(j > i} form. 3 de vorm van een EPSP benadert.

artificiële EPSP bij a = 0.7 ongeveer 30 msec, hetgeen gelijk is aan de

duur van een EPSP (zie fig. 4). Een zo kleine depolarisatiefaktor heeft als

consequentie dat bij een hoge somapotentiaal de somapotentiaal snel af

neemt. Daarom is voor a = 0.8 genomen en is aan form. 3 een lineaire faktor

toegevoegd indien de somapotentiaal meer dan 0~05 mV van het rustniveau

afwijkt:

+ =0voor n. = 1 en V. V. 1 gelijk1. 1. 1.+
Hiervoor is 1.2 mV genomen, hetgeen

V
Vsat - Vi +1 + +

V. l = 0.8 1.' + V n .•V
1.+ sat 1. 0

+V moet nu weer zo worden gekozen dat
o

is aan de gewenste waarde van de EPSP.

0.1 (4)

iets hoger is dan de door Creutzfeldt (lit. 4) opgegeven topwaarde van de

EPSP (ongeveer 0.9 mV). Men mag echter aannemen dat de efferente axonen via

meerdere synapsen op de cel eindigen, zodat het effekt van een aktiepoten

tiaal op de somapo~entiaal iets groter zal zijn. De temporale sommatie

van de IPSP's kan op analoge wijze worden uitgevoerd. De tijd die

een IPSP nodig heeft om z1.Jn topwaarde te bereiken (zie fig. 4) is echter

aanmerkelijk groter dan ~~n tijdseenheid (ongeveer 7 tijdseenheden). Men

moet daarom het hyperpolariserend effekt op de somapotentiaal van IPSP's

die tot 6 tijdseenheden eerder in de tijd in de cel zijn ontstaan in de

formule meenemen:

V. 1 = bV. -1.+ 1.

V. - V .
1.+1 m1.n

V •m1.n

6

L
j=O

+ 0.1 (5)

waarin b de repolarisatiefaktor en V. het maximale hyperpolarisatieniveau
m1.n

is. De lineaire faktor 0.1 wordt alleen meegenomen indien V. meer dan 0.05
1.
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mV van het rustniveau afwijkt. De parameters V. (j = 0,1, •.• ,6) dienen
J

weer zo gekozen te worden dat form. 5 het verloop van een IPSP beschrijft

indien V. = 0, n. = 1 en n
k

= 0 (k = 1,2, ...• ). De repolarisatiefaktor b is
1 1

daarbij gelijk aan 0.9 genomen, hetgeen groter is dan de repolarisatiefak-

tor bij de EPSP's. De repolarisatie naar het rustniveau vanuit de gedepola

riseerde toestand verloopt op een andere manier dan die uit de gehyperpola

riseerde toestand; het is het resultaat van twee verschillende mechanismen.

Over het exacte verloop van een IPSP is nog zeer weinig bekend. De schat

tingen van de topwaarde van een IPSP lopen uiteen van 5 tot 10 mV. De duur

van een IPSP is eveneens niet precies bekend (van 75 tot 200 msec.). Met

b = 0.9 en een topwaarde van de IPSP van 6 mV is de duur van een IPSP vol

gens form. 5 ongeveer 100 msec.

Daar er gelijktijdig EPSP' s en IPSP' s kunnen optreden dienen form. 4 en 5

gecombineerd te worden:

indien V. ~ 0 dan is
1

+ V - Vi +1 V +
Vi +1

0.8V. sat
= + n.1 1 Vsat 0

indien V. < 0 dan is
1

+ V
sat - V. 1

V +V. 1 0.9V. 1+
= + n.

1+ 1 1 Vsat 0

V. 1 - V .1+ mln
V .mln

V. 1 - V .1+ mln
V .

mm

6
l: n ..•V.

j=O l-J J

6
l: n ..•V.

j=O l-J J

+ 0.1

+ 0.1

(6a)

(6b)

De laatste faktor in form. 6 (plus of min 0.1) wordt weggelaten indien V.
1

niet meer dan 0.05 mV van het rustniveau afwijkt.

In fig. 8 vindt men het verloop van een EPSP met een topwaarde van 1.2 mV

en van een aantal IPSP's met verschillende topwaarden berekend met formules

6 weergegeven. De duur van een IPSP is afhankelijk van zijn topwaarde.

Met betrekking tot de inpassing van de fysiologische gegevens in het model

worden eveneens een aantal aannames gemaakt:

1. De fysiologische eigenschappen van de TCR-cellen en interneuronen worden

aan elkaar gelijk gesteld. De berekening van de somapotentiaal van de

interneuronen kan dus met formules 6 met gebruikmaking van dezelfde con

stantes worden berekend. Men dient daarbij te bedenken dat een interneu

ron geen inhibitieve input heeft.

2. In de praktijk is drempelwaarde die de somapotentiaal van een interneuron

mo('t overschrijden om een aktiepotentiaal te doen ontstaan afhankelijk

van het type cel. In het model wordt de drempelwaarde van zowel de TCR-
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Fig. 8. De in het model toegepaste EPSP's en IPSP's. De duur van een
IPSP is afhankelijk van zijn amplitude.

cel als het interneuron gelijk gesteld aan 6 mV boven het rustniveau

van 0 mV. Na het vuren stijgt de drempelwaarde van de cel tijdelijk

naar V om daarna bij benadering exponentieel naar zijn normale
sat

waarde, die na 16 msec weer wordt bereikt, terug te keren. De tijde-

lijke verhoging van de drempelwaarde representeert de absoluut en

relatief refraktoire periode.

3. Aangenomen wordt verder dat het vuren van een cel geen invloed heeft

op de somapotentiaal van die cel.

4. Het gemiddelde van de somapotentiaal van de TCR-cellen zal als meet

signaal worden beschouwd. Het gemiddelde van de somapotentiaal van de

interneuronen wordt om tweeërlei redenen hierbuiten gelaten. Ten eer

ste de fysiologische eigenschappen van een interneuron zijn gelijk

gesteld aan die van een TeR-cel, wat hoogstwaarschijnlijk onjuist is.

Ten tweede is het "volume" van een interneuron aanmerkelijk kleiner

dan dat van een TCR-cel. Dientengevolge hebben intracellulaire poten

tiaalschommelingen van een interneuron een relatief geringe invloed

op de extracellulaire potentiaal.

Het meetsignaal is niet direkt vergelijkbaar met een diepteregistratie

van het EEG, daar dit laatste het spatiële gemiddelde is van de extra

cEllulaire potentiaal. (De extracellulaire potentiaalschommelingen

hebben een veel kleinere amplitude dan de intracellulaire potentiaal-
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schommelingen.) Er zal een verschil in amplitude zijn tussen beide signalen.

We zijn echter wel van mening dat het verloop van het meetsignaal vergelijk

baar is met die van een EEG-registratie.

3.4. De input op het artificiële neuronale netwerk.

De TCR-cellen ontvangen hun excitatieve input van buiten de nucleus. De in

put van de CGL is afkomstig van de retina en van andere hersengedeelten, die

we hier echter buiten beschouwing laten. Daar het alfaritme bij gesloten

ogen optreedt kan men voor de netwerkinput het ruissignaal van de retina ne

men. Metingen hebben aangetoond dat dit ruissignaal nagenoeg Poisson ver

deeld is met een gemiddelde van ongeveer 20 aktiepotentialen per seconde per

axon (lit. 8) in de nervus opticus. Omdat een TCR-cel ongeveer 10 afferente

axonen heeft (zie tabel 1) komen er gemiddeld 200 aktiepotentialen per se

conde van buiten de nucleus op één TCR-cel in de nucleus binnen, hetgeen een

gemiddelde van 0.8 aktiepotentialen per tijdseenheid (= 4 msec): ~ = 0.8.

Met behulp van een digitale random generator wordt Poisson-verdeelde ruis

met een gemiddelde van 0.8 aktiepotentialen per tijdseenheid gesimuleerd,

hetgeen de excitatieve input van de TCR-cellen in het model geeft. De ruis

input op de verschillende TCR-cellen is onafhankelijk.

4. SIMULATIES MET BEHULP VAN HET ARTIFICIELE NEURONALE NETWERK.

4.1. Wijze van beoordeling van de resultaten.

Een model van een biofysisch proces dient beoordeeld te worden aan de hand

van een aantal expliciete criteria. Het model uit hoofdstuk 3 zou men kunnen

beschouwen in termen van input en outputrelaties van een systeem met niet

lineaire eigenschappen. Op het ogenblik is echter de fysiologische kennis

van de werkelijke input op het biofysische systeem (zie 3.4.) en de output

ervan in de vorm van aktiepotentialen slechts fragmentarisch aanwezig. Het

is daarom zinloos om de invloed van verscheidene parameters (bijv. vorm en

amplitude van post-synaptische potentialen, mate van recurrente inhibitie,

het gemiddelde van de ruisinput) op de output van het model na te gaan. Ana

lyse van deze in- en outputrelaties als funktie van deze parameters kan ech

ter een belangrijke bijdrage tot het fysiologisch onderzoek geven.

Om het model juist te kunnen beoordelen, moeten we die karakteristieke para

meter'., ,lil het werkelijke systeem nemen die direkt meetbaar is, de gemiddelde

extra-cellulaire potentiaal. Het meetsignaal, de gemiddelde somapotentiaal

van de TCR-cellen, zal hiermee vergelijkbaar moeten zijn. De ritmische
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potentiaalschommelingens het alfaritmes zal men onder overeenkomstige con

dities in beide signalen moeten vinden. Het probleem is echter de methode

van vergelijking van de twee signalen. Hiervoor zijn een aantal mogelijk

heden aan te geven.

Ten eerste het geven van een beschrijving van het verloop van het meetsig

naaIs waarbij men gebruik maakt van dezelfde criteria die men hanteert bij

het beschrijven van het alfaritme in het EEG: regelmatige vorm met constan

te amplitude en constante frequentie. Belangrijk is dan het optreden van

periodes met ritmische aktiviteit s de dominante frequentie van de ritmische

potentiaalvariaties. Verder de variaties in de amplitude van het EEG sig

naal.

Met een tweede methode wordt een meer kwantitatieve beoordeling nagestreefd

door toepassing van spectrale analyse van het EEG-signaal. Voor vergelijk

ing van de vermogensspectra van het meetsignaal en die van een periode met

alfaritme in het EEG is een numerieke berekening noodzakelijk. Op de manier

waarop deze numerieke berekeningen zijn uitgevoerd en de statistische eigen

schappen van deze methode zal in hoofdstuk 5 in uitgebreide vorm worden te

ruggekomen. Nauw aansluitend aan de vergelijking van de vermogensspectra is

de vergelijking van de coherentie tussen de meetsignalen van twee modellens

die volgens een bepaald criterium met elkaar gekoppeld zijns met de coheren

tie tussen twee signalen die in twee anatomisch met elkaar gekoppelde her

sengedeelten zijn geregistreerd. Voor de methode van bepaling van het cohe

rentiespectrum tussen .tw~e signalen en de statistische eigenschappen ervan

wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

Voor de beoordeling van het model door het vergelijken van het vermogens

spectrum en het coherentiespectrum wordt verwezen naar hoofdstuk 6. In dit

hoofdstuk zal worden volstaan met het geven van een beschrijving van het

meetsignaal en het vergelijken hiervan met die van het alfaritme.

4.2. Parameterkeuze.

Bij het vergelijken van het artificiële signaal met het alfaritme zal niet

expliciet gezocht worden naar een optimale keuze van de in hoofdstuk 3 ge

noemde fysiologische en histologische parameterss op basis waarvan het model

is opgezet. Sommige van deze parameters kunnen tamelijk nauwkeurig worden

geko'èn op grond van reeds bekende gegevens. Aan andere parameters moet

daarentegen een (soms op praktische gronden gekozen) waarde worden toegekend.
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Om de beoordeling van het model niet al te ingewikkeld te maken zijn in de

simulaties een aantal parameters constant gehouden:

de stijgtijd van een EPSP 4 msec.

de duur van een EPSP ongeveer 30 msec.

de amplitude van een EPSP 1.2 mV

de "stijgtijd" van een IPSP 26 msec.

het maximale hyperpolarisatieniveau .: -20 mV

de vuurdrempel van een TCR-cel en IN 6 mV

het maximale depolarisatieniveau 90 mV

Tot de tweede groep parameters, die van simulatie tot simulatie kunnen va

riëren, behoren:

de topwaarde van een IPSP

gemiddelde ruisinput van een TCR-cel per

modulatiefrequentie van het gemiddelde

modulatiediepte van het gemiddelde

het aantal TCR-cellen in de receptieve sfeer van

een IN

het aantal TCR-cellen in de effectieve sfeer van

een IN : INE -+- NTCR

De laatste groep parameters zal in zijn geheel bij iedere besproken simu

latie worden vermeld.

4.3. Invloed van de topwaarde van een IPSP op het meetsignaal.

Daar er geen exacte gegevens bekend zijn van de topwaarde (en de duur} van

een IPSP in de projectiecellen van de thalamus, is nagegaan wat de invloed

is van verandering van de IPSP-amplitude (en daaraan gekoppeld de duur,

zie 3.3.} op het meetsignaal. In tabel 2 vindt men de waarde van de arbi

traire parameters (zie 4.2.} in de simulaties gegeven. Na het uitdempen

van de inschakelverschijnselen zijn de parameters gedurende 1 sec. (echte

tijd} constant gehouden. Na iedere seconde wordt de amplitude van de IPSP

verhoogd. Aangenomen wordt dat de verandering van de IPSP-amplitude geen

merkbare inschakelverschijnselen meer geeft.

In simulatie 1 is er sprake van ritmische potentiaalvariaties, maar de am

plitude is tamelijk klein. De geschatte dominante frequentie is ongeveer

13 tz, wat vrij hoog is. Het meetsignaal met deze simulatie verkregen is

,weergegeven in fig. 9 (links). Bovenaan vindt men de gemiddelde somapoten-
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~
1 2 3 4

parameter

].1 0.80 0.80 0.80 0.80

f 0 0 0 0
m

m 0 % 0 % 0 % 0 %

IPSP
TOP

- 4 mV - 6 mV - 8 mV -10 mV

NTCR -+ INR
32 32 32 32

INE -+ NTCR
12 12 12 12

Tabel 2. Waarden van de arbitraire parameters.

tiaal van de TCR-cellen en die van de interneuronen. Deze twee kan men van

elkaar onderscheiden doordat de gemiddelde somapotentiaal van de interneu

ronen niet beneden het rustniveau kan dalen (de interneuronen worden niet

geinhibeerd). Links onderaan vindt men de vuurfrequentie van het netwerk,

het aantal TCR-cellen dat per tijdseenheid vuurt. Als gevolg van de afwe

zigheid van post-anodale exallatie is de vuurfrequentie van het netwerk in

vergelijking met de simulaties van Andersen en Andersson (zie fig. 6) laag.

Een toename van de IPSP-amplitude tot 6 mV (geval 2) heeft iets meer syn

chronisatie tot gevolg. Daarnaast neemt de amplitude van de ritmische po

tentiaalvariaties toe, doordat de amplitude van de IPSP hierin doorwerkt.

De dominante frequentie is echter niet merkbaar gewijzigd: 13 Hz.

Het resultaat van de derde simulatie is weer in fig. 9 (rechts) weergege

ven. Hieruit komt duidelijk het ritmische patroon naar voren, hoew.el er

gedurende korte tijd desynchronisatie optreedt (na 700 msec.). Na een tij

delijke onderbreking keert echter het golfpatroon weer terug. Doordat de

IPSP-duur groter is geworden is de dominante frequentie afgenomen: 11 - 12

Hz. In het verloop van de vuurfrequentie (rechtsonder) is het ritmische

karakter terug te vinden. Hieraan kan echter niet de conclusie verbonden

worden dat de koppeling tussen variaties in het meetsignaal en variaties

in de vuurfrequentie direct met elkaar in verband zijn te brengen. In

hoofdstuk 6 wordt hierop terug gekomen.

Een IPSP-topwaarde van -10 mV maakt het meetsignaal weer onregelmatiger.

Een vurende interneuron geeft nu een zo grote bijdrage tot de somapotenti

aal van de TCR-cellen, dat hierdoor het ritmische karakter verstoord kan
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Fig. 9. Relatie tussen amplitude van een IPSP en het verloop van het
meetsignaal (de gemiddelde somapotentiaal van de TCR-cellen).
Bij een toenemende amplitude nemen de potentiaalvariaties in
het meetsignaal toe en neemt de dominante frequentie af.

worden. De dominante frequentie in het meetsignaal ligt nu tussen 10 en 11

Hz.

Samenvattend kan gesteld worden dat een toenemende IPSP-amplitude een ver

groting van de amplitude van de potentiaalvariaties in het meetsignaal

geeft. Daarnaast geeft een toenemende IPSP-duur een afname van de dominan

te frequentie in het meetsignaal. Een grote IPSP-amplitude (groter dan 9

mV) blijkt een onregelmatig verlopend meetsignaal te veroorzaken, terwijl

kleine IPSP-amplitudes (kleiner dan 4 mV) nauwelijks invloed hebben op het

ontstaan van ritmische potentiaalvariaties. Geschikte topwaarden van de

IPSP zijn -6 tot -8 mV. In dat geval krijgt men een meetsignaal dat grote

overeenkoms.t heeft met het alfaritme (zie fig. 1).

4.4. Invloed van het gemiddelde ruisniveau.

Het gemiddelde van de Poisson-verdeelde Duis is in 3.4. op grond van me

tingen in de nervus opticus gelijk gesteld aan 0.8 aktiepotentialen per

TCR-cel per tijdseenheid (een tijdseenheid is 4 msec). Daarbij is aange

nomen dat een van de voorwaarden voor het ontstaan van het alfaritme een

ruisachtige visuele input is. Opgemerkt kan worden dat met ruisinput niet

alleen het willekeurig in de tijd optreden van aktiepotentialen in een

axon van de nervus opticus bedoeld wordt, maar ook het onafhankelijk van

. elkaar optreden van aktiepotentialen in de afzonderlijke axonen.
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Indien men naar een witte stip op een ruisachtergrond kijkt wordt aan deze

conditie niet voldaan. In deze situatie blijkt het alfaritme ook niet op

te treden.

In de volgende simulaties zal het gemiddelde van de Poisson-verdeelde

ruis stapsgewijs van 0.6 tot 1.5 aktiepotentialen per TCR-cel per tijds

eenheid worden verhoogd (zie tabel 3) bij gelijkblijvende overige parame-

ters.

~
5 6 7 8

parameter

~ 0.60 0.80 1.10 1. 50

f 0 0 0 0
m

m 0 0 0 0

IPSP - 6 mV - 6 mV - 6 mV - 6 mV
top

N
TCR

-+ lN
R

32 32 32 32

lN
E

-+ NTCR
12 12 12 12

Tabel 3.

In fig. 10 (links) is het resultaat van simulatie 5 opgenomen. Vanwege

het lage ruisniveau worden de interneuronen onvoldoende geëxciteerd. Af

en toe overs.chrijdt de somapotentiaal van een IN de vuurdrempel, maar dit

heeft geen synchronisatie tot gevolg. Er zijn geen ritmische potentiaal

variaties in het signaal aanwezig. Simulatie 6 met ~ = 0.80 geeft weer

een ritme met een dominante frequentie van ongeveer 12 Hz (fig. 10,

rechts). Een verdere verhoging van het gemiddelde ruisniveau tot ~ = 1.10

geeft aanzienlijke veranderingen in het meetsignaal (fig. 11, links). Het

resultaat is een regelmatig ritme met een dominante frequentie van onge

veer 16 Hz. De variaties in de amplitude van de omhullende van het meet

signaal hangen nauw samen met de mate van synchronisatie; de synchroni

satie wordt echter nergens doorbroken. Simulatie 8 geeft een meetsignaal

met een nagenoeg sinusoidaal verloop (fig. 11, rechts).met een dominante

frequentie van 19 Hz. Uit het aantal vurende TCR-cellen per tijdseenheid

komt duidelijk de grote synchronisatie naar voren. Een verhoging van het

ruisgemiddelde tot zelfs ~ = 4.80 geeft geen wezenlijke veranderingen meer.

Het 1eetsignaal houdt een sinusoidaal karakter met een dominante frequen

tie van ongeveer 20 Hz.
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Fig. lQ. De invloed van een laag ruisniveau op het meetsignaal. Een zeer
laag ruisniveau (~ = 0.60) heeft geen synchronisatie.
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Fig. 11. De invloed van een hoog ruisniveau op het meetsignaal. Een toe
nemend'ruisniveau geeft een toenemende synchronisatie en een
toenemende dominante frequentie in het meetsignaal.

Een ritme met een zo hoge frequentie treft men niet in het EEG van een

proefpersoon aan indien de proefpersoon zijn ogen gesloten heeft of naar

een ruispatroon kijkt. Voor het afwijkende gedrag van het model zijn een

tweetal mogelijke verklaringen te geven. Ten eerste de eigenschappen van

het model zijn niet volledig in overeenstemming met die van een neuronaal

netwerk uit de CGL. Verschillen hiertussen kunnen zijn: het verwaarlozen

van, Lgnalen afkomstig van andere hersenstructuren, geen direkte koppeling

van de TCR-cellen (onderling), geen direkte koppeling van de interneuronen
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(onderling). De tweede verklaring is dat het ruisniveau in simulaties 7 en

8 veel hoger is dan fysiologisch aannemelijk is. Om te kunnen beslissen

wat de werkelijke oorzaak is van het afwijkende gedrag van het model zal

men eerst de relatie tussen het ruisniveau in de nervus opticus en de

extracellulaire potentiaalschommelingen in de CGL moeten onderzoeken. Op

dit mement staan ons hierover geen gegevens ter beschikking.

Uit voorgaande simulaties blijkt niettemin het alineaire karakter van het

model: een verhoging van het ruisgemiddelde geeft een verhoging van de do

minante frequentie, doordat het grotere aantal EPSP's per tijdseenheid in

de TCR-cellen een kleinere effektieve duur van de IPSP geven. Binnen be-

paalde grenzen is het effekt van verkleining van de IPSP-duur gelijk aan

een verhoging van het ruisniveau (zie ook 4.3.).

Tot nu toe is aangenomen dat het gemiddelde ruisniveau tijdens een simula

tie constant blij ft. Dit is echter niet volledig in overeenstemming met de

verkregen fysiologische gegevens. Metingen in de nervus opticus tonen aan

dat de ruisaktiepotentialen in de vorm van bursts optreden (lit. 8).

Simulatie hiervan is tamelijk gecompliceerd. We hebben volstaan met modu

latie van het gemiddelde ruisniveau met een modulatiefrequentie van 10 Hz

en een modulatiediepte van 25% (tabel 4). Daar in simulatie 9 meerdere pa

rameters ten opzichte van voorgaande simulaties zijn gewijzigd, is ter

vergelijking tevens een simulatie gegeven waarin alle parameters, uitge

zonderd de modulatiefrequentie, met die uit simulatie 9 overeenkomen. In

fig. 12 zijn de resultaten van beide simulaties (simulatie 9: rechts, si

mulatie 10: links) opgenomen.

~
9 10

parameter

1.I 0.80 0.80

f 10 0m
m 25% 0

IPSP - 10 mV - 10 mVtop
N

TCR
-+ IN

R 32 32

INE -+ NTCR 24 24

Tabel 4.
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fig. 12. De invloed van modulatie van het gemiddelde ruisniveau op het
meetsignaal. Een modulatie met een frequentie van 10 Hz en een
modulatiediepte van 25% (~ = 0.80) geeft een zeer sterke syn
chronisatie.

Het opvallende bij simulatie 10 is dat, ondanks het feit dat hier het com

puterprogramma opnieuw gestart is, inschakelverschijnselen achterwege blij

ven. Een duidelijke synchronisatie treedt pas na ongeveer 700 msec. op.

Daarvoor heeft het meetsignaal een zeer onregelmatige vorm, wat veroorzaakt

wordt door de grote IPSP-amplitude in combinatie met de grote effektieve

sfeer van het IN. Modulatie van het gemiddelde ruisniveau geeft een geheel

ander verloop van het meetsignaal. Er treedt een zeer sterke synchronisa

tie op, hetgeen onder andere blijkt uit de regelmatige vorm van het meet

signaal. De grote amplitude wordt mede veroorzaakt door de grote IPSP-am

plitude en de grote effektieve sfeer van een IN. De dominante frequentie in

het meetsignaal is gelijk aan de modulatiefrequentie: 10 Hz. Aan deze laat

ste simulatie kunnen op dit ogenblik geen vergaande conclusies worden ver

bonden met betrekking tot een theorie voor het ontstaan van het alfaritme.

Ook hier ontbreekt geschikt vergelijkingsmateriaal. De mogelijkheid dat

het periodiek optreden van bursts mede verantwoordelijk is voor het ont

staan van het alfaritme moet echter niet uitgesloten worden.

4.5. Invloed van de receptieve en effektieve sfeer van een interneuron.

In 3.2. is op basis van histologische, fysiologische en praktische overwe

ginge . een keuze gemaakt voor de receptieve en effektieve sfeer van een

interneuron. Tot nu toe, uitgezonderd in simulaties 9 en 10 is hiervoor
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steeds dezelfde grootte genomen. In simulatie 9 bleek vergroting van de

effektieve sfeer in comhinatie met een grote IPSP-amplitude een onregel

matig verlopend meetsignaal te geven.

Verkleining van de effektieve sfeer van een interneuron (tabel 5, simula

tie 11) geeft een meetsignaal met een onregelmatig ritme (fig. 13, midden).

In deze situatie overlappen de receptieve sfecen van de interneuronen el

kaar niet, dat wil zeggen dat een TCR-cel slechts door één interneuron

wordt geinhibeerd via één inbiberende synaptische overgang. Ter vergelij

king met de normale situatie is in fig. 13 (boven) het meetsignaal van

simulatie 6 opnieuw weergegeven. In simulatie 12 (tabel 5) is de effek

tieve sfeer iets vergroot en de receptieve sfeer verkleind in vergelijking

~
11 12

paramete

II 0.80 0.80

f 0 0m
m 0 0

IPSP - 6 mV - 6 mV
top

N
TCR

-+ IN
R

32 24-

INE -+ NTCR 4 6

Tabel 5.

met simulatie 11. In fig. 13 (onder) vindt men met bij deze simulatie

verkregen meetsignaal. De optredende ritmische potentiaalvariaties zijn

tamelijk klein vanwege de kleine effektieve sfeer van het interneuron.

Daarnaast zal de vuurfrequentie van de interneuronen zijn afgenomen door

dat nu een kleiner aantal TCR-cellen een IN exciteert. De dominante fre

quentie in het meetsignaal is ongeveer 11 Hz.

Uit voorgaande simulaties blijkt dat het optreden van ritmische potenti

aalvariaties niet erg gevoelig is voor de keuze van parameters als de

receptieve en effektieve sfeer van een IN. Gesteld kan worden dat een inter

neuron door meer dan één TCR-cel moet kunnen worden geëxciteerd om gesyn

chroniseerde ritmische aktiviteit te doen ontstaan. Daarnaast moet de recep

tieve sfeer zo groot gekozen worden dat een interneuron een voldoend grote

kans heeft om te vuren.
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Fig. 13. De invloed van de receptieve en effektieve sfeer van een inter
neuron op het meetsignaal.

4.6. Relatie tussen de vuurfrequentie van de TCR-cellen en hun gemiddelde

somapotentiaal.

Het beschreven model kan men in blokschema als volgt weergeven. Het artifi

ciële neuronale netwerk wordt gesplitst in een netwerk bestaande uit TCR

cellen en een netwerk bestaande uit interneuronen (zie fig. 14). De aktie

potentialeninput op een netwerk geeft twee verschillende outputs: de output

in de vorm van het aantal cellen dat per tijdseenheid vuurt, de aktiepoten

tialendichtheid en de gemiddelde somapotentiaal van de cellen in hèt net

werk. De relatie tussen de input met een van beide outputs kan men aangeven

met een filter met een bepaalde impulsresponsie of een bepaalde frequentie

karakteristiek (fig. 14).

Voor een analytische beschouwing van het model zijn er echter sleclLts een

driet, 1 signalen belangrijk: de excitatieve input van buiten op het net

werk ~l(t), de gemiddelde somapotentiaal van de TCR-cellen VTCR(t} en het
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Fig. 14. Uitgebreid blokschema van het model.

aantal TCR-cellen dat per tijdseenheid vuurt a
2
(t). Daarom zal in het ver

volg uitgegaan worden van een vereenvoudigd blokschema van het model (fig.

15).

- h<t) VrCR<t> -- -
d

1
<t)

- g< t)
a 2<t)

--

Fig. 15. Vereenvoudigd blokschema van het model.

Het beschreven model van een neuronaal netwerk met rekurrente inhibitie

blijkt alineaire eigenschappen te hebben: indien de gemiddelde excitatieve

input a
1
(t) wordt verhoogd dan resulteert dit in een verhoging van de domi

nante frequentie van het meetsignaal VTCR(t). Er treden eveneens alineaire

veran 1eringen op in de andere output van het model a
2
(t). De vraag is welke

relatie er aan te geven is tussen beide outputs van het modeL Indien er
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een relatie aan te geven is dan heeft dit direkt praktische consequenties.

Immers in de praktijk is het zeer moeilijk om de aktiepotentialendichtheid

van een hersenstructuur te registreren, of zelfs te definiëren. Om meer te

weten te komen van de aktiviteit van een neuronaal netwerk gaat men daarom

uit van de andere output van het neuronale netwerk, het gemiddelde van de

extracellulaire potentiaal (het EEG), die een makkelijk meetbare grootheid

is. De interpretatie hiervan geeft echter problemen omdat men niet precies

weet hoe beide outputs met elkaar gekoppeld zijn. Men gaat eveneens van

EEG-registraties uit, indien men de anatomische koppeling tussen een twee

tal hersenstructuren wil nagaan: men vergelijkt de EEG-registraties afkom

stig van beide structuren en bepaalt de statistische relatie hiertussen.

De koppeling tussen beide netwerken komt tot stand doordat aktiepotentialen

afkomstig van de ene structuur de gemiddelde extracellulaire potentiaal in

de andere structuur beinvloeden. Voor een goede interpretatie van de ver

kregen analyseresultaten is ook in dit geval kennis noodzakelijk van de

relaties tussen beide outputs van een neuronaal netwerk.

Om bovenstaande redenen zijn beide outputs van het model, a 2(t} en VTCR(t),

geanalyseerd. Daarbij is gebruik gemaakt van analysemethoden die veelvuldig

in de neurofysiologische signaalverwerking worden toegepast. In hoofdstuk

5 zullen deze methoden en de statistische eigenschappen ervan besproken

worden. In hoofdstuk 6 zal op de relatie tussen a 2(t) en VTCR(t) worden

teruggekomen.

5. SPECTRALE ANALYSE

5.1. Beschrijving van signalen.

Signalen van neurofysiologische oorsprong behoren tot de klasse van stochas

tische signalen. Voor dit type signalen is er geen mathematische uitdrukking

te geven die de waarde van het signaal als funktie van de tijd beschrijft.

Wel bestaan er statistische relaties tussen de waarden van het signaal op

verschillende tijdstippen. Indien de statistische eigenschappen van het

signaal invariant zijn met de tijd, dan wordt het signaal stationair ge

noemd. Aan dit laatste kriterium voldoen neurofysiologische signalen, al

thans Jedurende een beperkte tijd. Dit type signalen voldoet zelfs aan een

strenger kriterium, namelijk die van ergodiciteit, dat wil zeggen dat:
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J Y p(y)dy = J Z(t)dt (7)
-00 -00

(8b)

(9)

(10)

waarin p(y) de kansverdeling van het stationaire signaal zet) is (lit. 9,

10). In dat geval kan men het stochastische signaal gedeeltelijk beschrij

ven met zijn correlatiefunktie, gedefinieerd als (lit. 9,10,11,12):

T
~ (T) = lim ~ J zet) zet + .)dt (8a)
yy T-+oo 2T -T

De funktie ~ (T) heeft als eigenschappen
yy

-~ CT) = ~ (-T )
yy yy

-~yy(T) ~ ~yy(O)

indien zet) een periodieke component heeft, dan heeft ~ (T) deze ook.
yy

Indien men de beschikking heeft over een tweede signaal ~(t}, dat eveneens

aan de eis van stationariteit en ergodiciteit voldoet, afkomstig van een

ander hersengedeelte en wil men de lineaire statistische relatie tussen

zet) en ~(t + T) met -0:> < T < 00 dan kan men gebruik maken van de kruiscor

relatiefunktie (lit. 9,10,11,12):

T
~ (T) = lim ~ J zet} ~(t + T) dt
yz T-+oo 2T -T

Is er geen lineaire statistische relatie tussen beide signalen, dan is

~ (T) = ° voor -00 < T < 00.

yz
Vaak is men meer geinteresseerd in de vermogensdichtheid waarmee de ver-

schillende frequenties in het signaal voorkomen, dus in het autovermogens

spectrum dat gelijk is aan de Fourier-getransformeerde van de autocorrela

tiefunktie (lito 9,10,11,12):

00 T
~ (f) = J{lim ~T J zet) zet + T) dt} exp(-2TIifT) dT
yy -00 T-+- -T

Is men geinteresseerd in de lineaire spectrale relatie tussen twee signa-

len dan kijkt men naar het kruisvermogensspectrum, de Fourier-getransfor

meerde van de kruiscorrelatiefunktie:

00 T
~ Cf) = J Üim ~T J zet) ~(t + T) dt} exp(-2TIifT) dT
yz _00 T-+oo -T

Voor vergelijking is het echter prettiger indien men beschikt over een

grootheid, die de lineaire spectrale relatie onafhankelijk van de waarden

van het (kruis-)vermogensspectrum. Daartoe definieert men het coherentie

spectrum (lit. 10,12.1~.1_.15)~
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(11)

In het coherentiespectrum is de fase-informatie, aanwezig in het kruisver

mogensspectrum, niet meer aanwezig. Daarom neemt men het fasespectrum

~(f) = arctan {Im(. (f»/Re(. (f»}yz yz
(12)

waarin Im(. (f» het imaginaire en Re(. (f» het reële gedeelte van het
yz yz

kruisvermogensspectrum representeert, apart mee.

Voor de interpretatie van de coherentie tussen twee stationaire stochas

tische signalen ~(t) en ~(t) kan men uitgaan van een statistisch model,

waarin beide signalen gesplitst zijn in een gemeenschappelijke component

~(t) en hiervan onafhankelijke componenten n
1
(t) en ~2(t), die onderling

eveneens statistisch onafhankelijk zijn:

~(t) =~(t) + ~l(t)

zet) = x(t) + ~2(t)

(13)

met cov(~(t)'~l(t» = cov(~(t)'~2(t» = cov(~1(t)'~2(t» = o.
In het algemeen zullen de coëfficienten van ~(t) in form. 13 niet gelijk

zijn, maar dit geeft geen wezenlijke veranderingen. De kruiscorrelatie

funktie van ~(t) en ~(t) is gelijk aan:

1 T
~YZ(T) = lim 2T f (~Gt) + ~l(t»(~(t)+ T) + ~2(t + T»dt

T~ -T
± T= lim 2T f ~(t) ~(t + T) dt = ~ (T) (14)

T~ -T xx

daar de overige componenten in bovenstaande formule gelijk aan nul z~jn,

vanwege de statistische onafhankelijkheid. Het kruisvermogensspectrum is

dus gelijk aan:

• (f) =. (f)yz xx

De autovermogensspectra • (f) en ~ (f} zijn gelijk aan de som van de
yy zz

vermogensspectra van ~(t) en ~l(t}, respectievelijk van ~(t) en ~2(t)

(vanwege statistische onafhankelijkheid). Dientengevolge wordt het cohe

rentiespectrum van ~(t) en ~(t) gegeven door:
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2 (f)
14> (f)1

2
xx= {Ij> (f) + 4> (f)}H (f) 4> (f)}Yyz +xx' n

1
~ xx n

2

1=
- Î 4> (fl 4> (f)

{I
n

1
n

2 } (15 )+ 4> (f) Hl + 4> {t)
xx xx

De coherentie is dus een funktie van de spectrale signaalruisverhoudiggen

van de afzonderlijke signalen. Door lineair filteren wordt de spectrale

signaalruisverhouding niet gewijzigd. De coherentie is dus ongevoelig voor

filtering van de signalen. Juist vanwege deze eigenschap wordt de coheren

tieanalyse veelvuldig in de neurofysiologische signaalverwerking toegepast.

Daar ontbreekt immers de kennis van de inputsignalen en de filtereigen

schappen van het netwerk. Met behulp van de coherentie kan men niettemin

een uitspraak doen over de mate waarin twee neuronale netwerken lineair

met elkaar gekoppeld zijn.

In de praktijk moet men volstaan met analyse van een stochastisch signaal

met beperkte duur, niet alleen uit praktische overwegingen maar ook om niet

in strijd te komen met de eis dat de signalen stationair moeten zijn. Van

de in de tijd begrensde signalen kan men slechts het vermogensspectrum

schatten. De schattingsprocedure en de statistische eigenschappen zullen in

het hiernavolgende nader bekeken worden. De aandacht zal daarbij voorname

lijk gericht zijn op de mathematische verwachting van de schatter voor de

coherentie en de berekening van het betrouwbaarheidsinterval van deze

schatter. Daar hierbij van de statistische eigenschappen van de schatters

voor het (kruis-)vermogensspectrum wordt gebruik gemaakt, zullen deze sum

mier naar voren worden gehaald, ondanks het feit dat deze vrij uitgebreid

in de literatuur behandeld zijn (lit. 10,11,12).

5.2. De schattingsprocedure. De verwachtingswaarde van de schatter voor het

vermogensspectruro.

In 5.1. is aangegeven dat de Fourier-getransformeerde van de correlatie

funktie, gedefinieerd als:

~yy(Tl = E{Z(t) Z(t + T)} (16)

het v,.'rmogensspectrum 4> (f) geeft: 4> (f) = F{ ljJ ( T) }
yy yy yy
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Voor het schatten van het vermogensspectrum van een in de tijd begrensd

stationair stochastisch signaal is het echter niet noodzakelijk de om

slachtige procedure van het schatten van de correlatiefunktie uit te voe

ren. Stel daartoe:

(17 )

(19)

waarin 'W.r (t ) een uniforme in de tijd begrensde weegfunktie is met

wT(t) = 1 voor o ~ t < T
(18)

= Q voor overige t,

is het in de tijd begrensde stationaire stochastische signaal. Door analyse

van l.
T
(t) wil men het vermogensspectrum van 1.(t) schatten. Uitgegaan wordt

van de schatter voor het spanningsspectrum van Z(t):

ex>

!(f) = 1_ JLTEt)exp(-2nift)dt
/T -ex>

Als schatter voor het vermogensspectrum van Z(t) wordt nu genomen 1!(f)1 2 .

De verwachtingswaarde van deze schatter is gelijk aan:

ex> ex>

E{I!(f)j2} = E{t J ZT(t)exp(-2nift)dt J ZT(t)exp(2nift)dt}
-~ -~

ex> ex>
1= E{f J JZ(t)wT(t) Z(t + T)WT(t + T) exp(-2nif~)dtdT} (20)

-co -co

Met behulp van form. 16 gaat fo~. 20 over in:

ex> ex>

E{II(f)1
2

} =~ J J ~ (T)WT(t)wT(t + T) exp(-2nift)dTdt
-00 "" yy

1 .
=f F{~yy(T) (wT(t) • wT(-t»} (21)

waarin wT(t) ~ wT(-t) staat voor de convolutie van wT(t) en wT(-t).

De convolutie van een tweetal funkties x(t) en y(t) is gedefinieerd als:

",
x(t) * y(t) = J X(T) y(t - T)d' T (22)

De Fourier-transformatie van de convolutie van een tweetal funkties gaat

over in het produkt van de Fourier-getransformeerden van beide funkties, in

notatie:
00 ex>

F{x(t) ~ y(t)} = J J X(T) y(t - T) exp(-2 nift)dtdT
_00··__ 00

ex>

= JX(T) exp(-2nifr) J y(t - T) exp(-2nif(t - T»dt
-""
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(23a)

Evenzo is de Fourier-getranformeerde van een produkt van funkties gelijk aan

de convolutie van de Fourier-getransformeerden van die funkties:

F{x(t) y(t)} = {F(x(t))} ~ {F(y(t)}} (23b)

Met bovenstaande eigenschappen van de Fourier-~ransformatie gaat form. 21

over in:
00

dIYCf}1
2

}
1 J 4> (f1 ) !WT(f - f 1 } 12df

1
(24a)= -

T -<0 yy

waarin
00

bTT(f} = J wT(t} exp(-2~ift)dt

-<re>

=
sin(~fT) . exp( -~fT} (24b)

~f

de Fourier-getransformeerde is van wT(t}. bTanneer T zeer groot is of 4>yy(f)

vlak is over de bandbreedte van de filterfunktie I WTCf} 1
2

dan is:

4> (f) <re>

dlr.Cf} 1
2

} =
yy J IWT(f)1

2
dt = 4> (f)T

-<0 1Y
daar:

<re> <re>

J I~Cf} 1
2
dt J 2

wT(t) dt = T
-GO -<re>

(25a)

(25b)

De verwachtingswaarde van de schatter voor het vermogensspectrum is dus ge

lijk aan het theoretische vermogensspectrum onder de konditie dat 4> (f)
yy

vlak is over de bandbreedte van de filterfunktie. De schatter is zuiver.

Men kan dus het vermogensspectrum van een stationair stochastisch signaal

schatten door eerst het spanningsspectrum van het tijdbegrensde signaal te

schatten en vervolgens het kwadraat van de absolute waarde hiervan te nemen.

De berekening van de correlatiefunktie kan dus achterwege blijven.

Indien het theoretische vermogensspectrum varieert over de bandbreedte van

het filter, dan ontstaat hierdoor een fout in de schatter. De optredende

afwijkingen kunnen verkleind worden door een tijdbegrensde weegfunktie met

een kleinere handbreedte te nemen, waarbij de weegfunktie zo gekozen moet

worden dat:

f J<re>IW(f}j2df = 1 met W(f)
-<0

T
J wet} exp(-2~ift}dt
o

(26)
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Een aantal hiervoor in aanmerking komende weegfunkties vindt men in de lite

ratuur (lit. 10,16).

In het vervolg zal er steeds vanuit gegaan worden dat de duur T en de vorm

van de weegfunktie zo gekozen zijn, dat aangenomen mag worden dat 1!(f)1
2

een zuivere schatter is voor het vermogensspectrum.

Voor digitale verwerking wordt het stationaire signaal (waarvan aangenomen

wordt dat dit Gaussisch verdeeld is met gemiddelde nul) gedurende een eindi

ge tijd T equidistant bemonsterd met bemonsteringsinterval ~t. De bemonste

ringsfrequentie is in dat geval gelijk aan f
O
= 1/(~t). Voor de bemonsterde

tijdfunktie kan (in een overigens niet geheel zuivere notatie) geschreven

worden:

(27a)

met

s ( t) = L 0( t - kM)
k=-oo

(27b)

waarin o(t) de diracfunktie is. Deze funktie is gedefinieerd als:

o(t) = 0 voor t ~ 0

J o(t) dt = 1

zodat geldt dat:

J f(t) o(t - t ) dt = f (t )
o 0

(27c)
-QO

De Fourier-getransformeerde van s(t) is gelijk aan (lit. 17):

F{s(t)} = S(f) = f L o(f - kf )
o k=-<lO 0

(27d)

Als schatter voor het spanningsspectrum van Z(t) wordt weer genomen:

(28)

Voor de verwachtingswaarde van de hieruit resulterende schatter voor het

vermogensspectrum volgt:

(29)

exp( -27fift)

dtdT

exp(-27fift)dtdT

00

= !J
T

-co
00

=!J
T_00

co ""

E{I!(f )1 2
} =t E{J J Z(t) Z(t+T) wT(t) WT(t+T) s(t) S(t+T)

-"" ""



(30)

-44-

Indien ~ (f) vlak is over de bandbreedte van filterfunktie WT(f) dan gaat
yy

form. 29 over in:

<Xl

E{IY(f)1
2

} = f 2 2 ~ (f - kf )
- 0 k=-<Xl YY 0

Men vindt dus een reeks van vermogensspectra in het frequentiedomein met de

vorm ~ (f). De vermogensspectra zullen elkaar niet overlappen. Indien de
YY

hoogste frequentie f in ~(t) kleiner is dan of gelijk aan f /2. In dat ge-
g 0

val bepalen de bemonsteringen in het tijddomein het vermogensspectrum vol-

ledig. De bemonsteringen in het tijddomein bepalen eveneens het spannings

spectrum volledig en dus ook het oorspronkelijke signaal. Dit is het theore

ma van Shannon (lit. 9,10,17). Het theorema van Shannen kan ook in omgekeer

de zin worden toegepast: equidistante bemonsteringen van het spanningsspec

trum van een in de tijd en in frequentie begrensd signaal bepalen het sig

naal en het spanningsspectrum volledig, mits het bemonsteringsinterval Af

kleiner of gelijk is aan l/T. Kiest men de bemonsteringsfrequentie in het

tijddomein gelijk aan f = 2f en Af = l/T dan is het totaal aantal bemon-
o g

steringen N in het frequentiedomein en in het tijddomein aan elkaar gelijk

(T = N.At). Ket frequentie-oplossend vermogen van de schattingsprocedure is

gelijk aan Af.

Uit form. 30 blijkt dat de schatter voor het vermogensspectrum een faktor

f 2 afwijkt van ~ (f). Dit kan men corrigeren door in form. 28 het rechter-
o yy

lid met At te vermenigvuldigen:

<Xl

!(f
n

) = ~t J 1b(t} exp(-2nif
n
t} dt

-a>

(31)

n = O,1,2, .•. ,(n-1J/2.

Daar Y(f ) = Y(-f ) kan men volstaan met het schatten van het vermogens-
- n n

spectrum van ~(t) op de diskrete frequenties f met n = 0,1,2, ..• ,(N-1)/2.
n

Indien men nu form. 31 met behulp van de eigenschap van de diracfunktie

(form. 2~c) herschrijft dan volgt voor de schatter! op de diskrete fre

quentie f :
n

N-1
Y(f } = ~Nt 2 z(t} exp(-2nikn/N)
- n k=O

met f = n/(N.At)
n

Bovenstaande formule voor het schatten van het spanningsspectrum wordt in

de computer toegepast. De hieruit resulterende schatter voor het vermogens

specL'um op de diskrete frequentie f I Y(f ) 1
2

blijkt zuiver te zijn onder
n - n
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de voorwaarde dat de lengte van het te analyseren signaal voldoende groot

is.

Evenzo neemt men als schatter voor het kruisvermogensspectrum van twee sta

tionaire Gaussisch verdeelde signalen ~(t) en ~(t): !(fn)!*(fn ), waarin

Z(f ) de schatter is voor het spanningsspectrum van _z(t).
- n

5.3. De variantie van de schatter voor het verrnogensspectrum.

Aangenomen zal worden dat het bemonsterde stationaire signaal ~(k.~t),k =
0,1, ... ,N-1, Gaussisch verdeeld is met gemiddelde nul. De schatter voor het

spanningsspectrum van ~(t) wordt gegeven door form. 32. Aangenomen zal wor

den dat dit een zuivere schatter geeft voor het verrnogensspectrum. EnkeiLe

eigenschappen van Y(f ) zijn:
- n

1. Daar Y(f ) een gewogen som is van N Gaussisch verdeelde variabelen met
- n

gemiddelde nul is Y(f ) eveneens Gaussisch verdeeld met verwachtings
- n

waarde E{Y(f )} = O. Bovendien geldt: E{IY(f )1 2} = ~ (f ) (33)
- n - n y n

2. Y(f ) is in het algemeen een complexe funktie en kan dus gesplitst wor
- n
den in een reëel en imaginair deel:

Y(f ) = A(f ) + iB(f ) (34)
- n - n n
A(f ) en B(f ) zijn eveneens Gaussisch verdeelde variabelen met gemid-
- n - n
delde nul: E{A(f )} = E{B(f )} = 0 (35)

- n - n

3. Met behulp van form. 33, 34 en 35 volgt:

E{A
2
(f ) + B

2
(f )} = var(A(f » + var(B(f » = ~ (f ) (36)- n - n -n -n yn

4. Zij Y(f ) de schatter voor het spanningsspectrum van Z(t) op de diskre
- m

te frequentie f dan geldt verder:
m

èov{Y(f ), Y(f )} = dY(f ) Y (f )} - dY(f )}dY(f )}
-n -m -n- m -n-m

waarin

= dY(f ) Y(f )}
- n - m

= 1 - exp(-2TIiN(n+m)/N)
1 - exp(-2TIi(n+m)/N)

M
N

N-1

L
k=O

(37)

1jJ (k.~t).
yy

exp( -2TIikn/N)

(38)y( t+k. ~t) dt. 1= ll.m 2T
T-?<X>

= d~(t) ~(t+k~t)}

T
J ~(t)

-T

1jJ (k.~t)
Y

Daar n en m gehele getallen zijn is de eerste term in het rechterlid
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van form. 37 gelijk aan nul. De schatters voor het spanningsspectrum op

de diskrete frequenties f en f (n 1 m) zijn ongecorreleerd.
n m

5. Ook indien n = m geldt

= E{A2(f )-B2(f ) + 2i A(f ) B(f )} = 0
- n- n -n-n

(39)

Stelt men het reële gedeelte in form. 39 gelijk aan nul:

(41)

(40)

zijn zij

36 volgt: var(A(f )) = ~~ (f )
- n y n

Uit het imaginaire gedeelte van form. 39 volgt:

cov(A(f ), B(f )) = O.A(f ) en B(f ) zijn ongecorreleerd
-n -n -n -n

Daar A(f ) en B(f ) Gaussisch verdeelde variabelen zijn,
- n - n

tevens onafhankelijk.

var(A(f )) = var(B(f ))
- n n

zodat met behulp van form.

6. Verder kan worden aangetoond dat (lit. 11):

cov(IY(f )12,IY(f )1 2
) = 0 indien ~(k.~i) normaal verdeeld is (42)

- n - m
= 0 (l/N) voor niet normale verdelingen.

met n 1 m.

7. var(!!(fn )1 2
) = E[I!(fn)1

4
] - [E[I!(fn)1

2
JJ2

= E{A4(f )} + E{B4(f )} + 2E{A2(f ) B2(f )}
- n - n n- n

= ~2(f )
Y n

waarbij gebruik gemaakt is van form. 40 en 41 en de eigenschap van

Gaussisch verdeelde variabelen (lit. 18):

(43)

(44)

Uit form. 43 blijkt dat de variantie van de schatter voor het vermogens

spectrum zeer groot is. Een groter aantal bemonsteringen geeft geen verklei

ning van de variantie daar N uit de formules verdwenen is, door de aanname

dat de schatter voor het vermogensspectrum zuiver is. De variantie kan ver

kleind worden indien aangenomen mag worden dat het vermogensspectrum ~ (f)
y

vlak is over een bandbreedte ~(2p+l) waarin ~f het frequentieoplossend

vermogen van de schattingsprocedure is. In dat geval kan men als schatter

voor het vermogensspectrum op de diskrete frequentie f nemen:
n

(45)
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Daar de naast elkaar schattingen voor het vermogensspectrum ongecorreleerd

zijn (zie form. 42) indien y(k.ät) een Gaussisch verdeeld signaal is~

geldt:

(47)

(46 )

1

LP H(f )
r=-p r

S (f ) =
-y n

2
var{S (f )} = ~ (f )/(2p + 1)

-y n y n

Door over 2p+1 naast elkaar liggende schattingen voor het vermogensspectrum

te middelen heeft men een reduktie van de uariantie bereikt met een faktor

2p+1. Tegelijkertijd is echter het frequentieoplossend vermogen van de

schattingsprocedure met eenzelfde faktor afgenomen.

Voor spectra die niet vlak zijn over een bandbreedte (2p+l).~ kan men de

methode aanpassen door een gewogen gemiddelde te berekenen:
p

L H(fr)I.~(f(n+r»12
r=-p

Voor verschillende weegfunkties H(f) is de reduktiefaktor van de variantie

getabelleerd (lit. 16). De consequentie van het nemen van het gemiddelde is

dat eventuele maxima en minima steeds op het midden van het middelingsin

terval worden gecentreerd~ dus op de centrale frequentie f . Om toch een
n

indruk te krijgen van de plaats van maxima en/of minima in het vermogens-

spectrum. kan men tussenschattingen doen. de weegfunktie over een kleinere

bandbreedte dan (2p+l}äf verschuiven voor het doen van naast elkaar liggen

de schattingen voor het vermogensspectrum. Voorgaande methode van variantie

reduktie wordt frequentiemiddeling genoemd.

Een andere methode voor reduktie van de variantie in de schatters voor het

vermogensspectrum is ensemblemiddeling. In dat geval wordt het stationaire

Gaussisch verdeelde signaal in K elkaar niet overlappende ensemble-elemen

ten gesplitst. waarna men van ieder element het vermogensspectrum op de

diskrete frequenties f schat. Hierdoor verkrijgt men K statistisch onaf-
n

hankelijke schatters voor eenzelfde ~ (f ). Als uiteindelijke schatter
y n

voor het vermogensspectrum neemt men het gemiddelde van deze K schatters:
K

S (f ) = -Kl L IX.(f )1 2
(4B)

-y n j=l ] n

Ook via deze methode bereikt men weer een reduktie van de variantie met

een faktor K waartegenover weer een even grote reduktie van het frequentie

oplossend vermogen staat. Bij ensemblemiddeling is het echter mogelijk om

een glotere reduktie van de variantie te bereiken zonder dat dit het fre

quentieoplossend vermogen verder reduceert. namelijk door de ensemble-
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overlappen, hetgeen resulteert in een grotere K.

= 1, .. ,K, worden hierdoor van elkaar afhankelijk

elementen elkaar te laten

De schattingen Y.(f )2, j
J n

maar de vergroting van de variantie van S (f ) die hiervan het gevolg is
-y n

wordt ruimschoots gecompenseerd door het grotere aantal schattingen waar-

over men middelt (lit. 19).

Opgemerkt dient te worden dat de methode van ensemblemiddeling alleen dan

juiste resultaten geeft indien het aantal bemonsteringen in een ensemble

element voldoende groot is, zodat de schatter voor het vermogensspectrum

zuiver is.

Heeft men de beschikking over stationaire signalen van zeer lange duur, wat

echter bij neurofysiologische signaalverwerking zelden het geval is, dan

verdient de methode van ensemblemiddeling de voorkeur boven frequentiemidde

ling uit oogpunt van computerrekentijd. Door de elementen elkaar gedeelte

lijk te laten overlappen kan men bovendien een grotere reduktie van de vari

antie bereiken zonder dat dit ten koste gaat van het frequentieoplossend

vermogen van de schattingsprocedure.

5.4. Ket schatten van het kruisvermogensspectrum en de coherent ie.

5.4.1. De schattingsmethode.

Het kruisvermogens- en het coherentiespectrum zijn belangrijk indien men de

spectrale relatie tussen een tweetal signalen l.(t) en ~(t), afkomstig van

twee onderling afhankelijke bronnen, wil nagaan.

In analogie met de schatter voor het autovermogensspectrum (zie 5.2. en

5.3.) wordt als schatter voor het kruisvermogensspectrum genomen:
p

s-yz = 2p ~ 1 , .L
r=-p

Y(f ) Z*(f )
- n+r - n+r

(50)

indien men frequentiemiddeling toepast, of
K

S =! L Y.(f) Z~(f )
-yz K j =1 -] n -] n

bij toepassing van ensemblemiddeling.

Hierin zijn Y(f ) en Z(f ) de schatters voor de spanningsspectra van _y(t)
- n - n

en z(t) op de diskrete frequentie f .
- n

Als schatter voor de coherentie tussen twee signalen wordt genomen:
~,2 _ 'Srz(fn )1 2

.l.yz (fn) - S (f )S (f ) ( 51)
-y n-z n



-49-

waarin S (f), S (f ) en S (f ) via frequentiemiddeling of via ensemble-
-yz n -y n --z n

middeling kunnen zijn verkregen. In het vervolg zal er echter steeds vanuit

gegaan worden dat ensemblemiddeling is toegepast.

De resultaten met betrekking tot de statistische eigenschappen van de schat

ters zijn echter voor beide methoden geldig, indien althans de reduktie

faktor voor de variantie in beide gevallen hetzelfde is.

Voor een diskussie van de statistische eigenschappen van de schatters

wordt weer uitgegaan van het statistische model voor de relatie tussen twee

signalen zet) en ~(t), gegeven in 5.1.:

zet) = x(t) + ~l(t)

zet) = x(t) + ~2(t)

(52)

In deze situatie is het kruisvermogensspectrum van zet) en ~(t) gelijk aan

~ (f) = ~ (f) en de theoretische waarde van de coherentie wordt gegeven
yz x

door:

(53)2 (f) =
Yyz

~ Cf) ~ Cf)y z

Bemonsterd men de signalen zet) en ~(t) in overeenstemming met het theorema

van Shannon en splitst deze in K elkaar niet overlappende ensemble-elemen

ten ieder bestaande uit N bemonsteringen, dan wordt het model in diskrete

vorm geschreven:

= x.(l)
--:J

= x.(l)
--:J

+ !2.1j(1}

+ n
2

· Cl}- ]

1 = 1,2, .•. ,N

j = 1,2, .•. ,K
(54)

Aangenomen wordt dat N zo groot is dat de schatters voor de spannings

spectra:

Y. (f )
-] n

Z. (f )
-] n

= X. Cf } + Nl' (f )-] n -] n

= X.(f ) + N
2
-(f }

-] n -] n

j =

n =

1,2, ... ,K

0,1, ••• , (N-1)/2
(55)

zuiver zijn. Vervolgens worden de schatters voor de spanningsspectra van

~(t), ~l(t) en ~2(t} gesplitst in reële en imaginaire gedeelten:

(56)

+ iB.(f )
-] n

iD. Cf }
-] n

iF. (f )
-] n

x.Cf ) = A.(f }
-]n -]n

N
1
.(f )= C.(f } +

-] n -] n

N
2

(f )= E.(f ) +
- J n -] n
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Y. (f )
-] n

Z. U )
-] n

=A.U )-] n

= A.(f )
-] n

+c.U)-] n

+ E.U )-] n

+ i(B.(f )
-] n

+ i(B.(f )
-] n

+ D.(f »-] n

+ F.(f »
-] n

(vervolg 56)

In het vervolg zal het argument f worden weggelaten indien dit niet tot
n

verwarring aanleiding geeft.

5.4.2. De verwachtingswaarde van de schatters.

Met behulp van form. 56 volgt voor de schatter voor het kruisvermogens

spectrum:

S
-yz

(57)

Met gebruikmaking van de eigenschappen van de schatters voor het spannings

spectrum volgt voor de verwachtingswaarde van de schatter voor het kruis

vermogensspectrum:

EiS } = ~ = ~-yz yz x
(58)

De verwachtingswaarde van de schatter voor het kruisvermogensspectrum van

~(t) en ~(t) is dus gelijk aan de gemeenschappelijke komponent. De schat

ter is zuiver.

Voor de berekening van de verwachtingswaarde van de schatter voor de cohe

rentie wordt form. 51 in een iets eenvoudiger notatie geschreven:

~2 a 2
Yyz = b-c = f(~s~s~) (59)

met a = S b = S en c = S-yz s -y --'Z

E(a), b = E(b)s c = E(C)
- 0 - 0 -

king wordt verwezen naar de

De schatter voor de coherentie is een funktie van een drietal onderling

afhankelijke stochastische variabelen en kan in een Taylorreeks om a =
o

worden ontwikkeld (lit. 18 s20)(voor de uitwer-

bijlage). Voor de verwachtingswaarde van de

schatter voor de coherentie

f(a sb sC ) + ~
000

volgt dan:

d
2

f
var<'~)--2 + ~

da

d
2

f
cov(asc)-dd +- - a c

(60)
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waarbij de differentialen dienen te worden berekend in het punt (a ,b ,c ).
000

In form. 60 zijn een groot aantal nog onbekende termen aanwezig. Hieronder

zal slechts de methode voor de berekening van deze termen worden aangegeven.

Een uitgebreddere uitwerking treft men in de bijlage aan.

Stel a = IS I = Is s· = ~- --yz --yz -yz (61)

met u = v + w
K

waarin

1 { L (A~
"2 2

(62)v = i' :é. + A.C. + A.E. + B.D. + B.F. + E.C. + D.F.) }- K
2 j=l -] -:J -]-] -:J-:J -]-] -:J-:J -]-:J -:J-:J

1
K

2
w = { L (A.D. + B.E. + E.D. - A.F. - C.F. - B.C.)} (63)- K

2 j=l, -]-] -:J-] -:J-:J -]-:J -]-] -:J-]

Nu is

dw)
1

{<p <P
z

- <P 2}w = =
0 2K Y x

e: (v) 212
<P <P }v = = <Px + 2K {<px +

0 y z

(64a)

(64b)

u
o

de echte waarde van de coherentie.

2- {e:(u)} kan exact berekend worden:

(64c)

Taylorreeksontwikkeling van a om u geeft
- 0

( ,, ) var u var u

8u Iüo 0en

Iü - ---
o

var u
var(a) :t ---.,....-

4uo

= Iü {1-
o

(66)

(67)

waarhij volstaan is met een eerste orde-benadering. Uitdrukking 67 kan ver

eenvoudigd worden tot:

(68)

Form. 68 is in overeenstemming met de hiervoor gegeven formule in de lite

ratuur (lit. 12,15,16). Ook voor de berekening van de covariantie tussen

a en b en tussen ~ en ~ is Taylorreeksontwikkeling noodzakelijk:
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= e:( ab) - e:(~) e:(~)

2 2
% ~y lu

O
{(4K + 2K)y

4K(K2
y 2 +

cov(_a,_c) = ~ cov(a,b)/~z -- y

De covariantie tussen b en c kan weer exact worden brekend:

cov(~,~) = ~
2

IKx

Tesamen met:

var(~) = ~2/K
Y

var(c) = ~2/K
z

b = E;(~) = et>y0

c = e:(~) = ~z0

volgt voor

{_2 } tV 2 1 2 }2 +e: y tV Y + -{I - y
-yz K yz

(69)

(70)

(71)

(46 )

(46)

(25)

(25)

(72)

De schatter voor de coherentie is dus niet zuiver. De bias in de schatter

(is het systematische verschil tussen de verwachtingswaarde van de schatter

en de echte waarde van de geschatte grootheid) is positief en gelijk aan:

B.(y__2_ ) :t ~ h _ 2}2
--yz K Yyt.

(73)

Form. 73 is een analytische benadering voor de bias, die in de schatter

voor de coherentie optreedt. Men moet er op bedacht zijn dat de werkelijke

waarde van de coherentie tussen twee signalen systematisch lager zal zijn

dan de schattingen die men door het gebruik van uitdrukking 51 gebruikt.

Slechts in het geval dat de coherentie tussen twee signalen 1 is of het

aantal punten waarover gemiddeld wordt oneindig is, is de schatter voor de

coherentie zuiver.

Dat de schatter voor de coherentie nmêtdmiver is, is reeds bij experimen

ten, waarin men de coherentie tussen twee signalen à priori kende, gebleken.

Benignus (lit. 13,21) geeft een lineaire benadering voor de bias in de co

herentie op grond van empirische gegevens:

E. (_2 ),Y
-yz

:t 1 1 {1 _ y2 }
K + yz

(74)
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De empirische formule wijkt voor coherenties in de orde van een half belang

rijk af van de analytische benadering voor de bias. Dat zowel de analytische

als de experimentele formule voor de bias in de schatter voor de coherentie

niet juist zijn blijkt uit het geval K = 1. Voor €€n waarnemingspaar is

y2 = 1 onafhankelijk van de werkelijke waarde van de coherentie. Dit blijkt

voor de analytische en nog minder voor de experimentele formule het geval

te zijn. In 5.5. zal met behulp van Monte-Carlo-simulaties nagegaan worden

of de analytische formule een betere benadering voor de bias in de schatter

geeft dan de experimentele formule.

5.4.3. De variantie van de schatters.

Het kruisvermogensspectrum is in tegenstelling met het autovermogensspectrum

een complexe grootheid. Om die reden is afgezien van een berekening van de

variantie van de schatter voor het kruisvermogensspectrum. Wel kan de vari

antie van de fase! (form. 12) worden aangegeven (lit. 15):

2{l - y }
yz

(75)

Van de berekening van de variantie van de schatter voor de coherentie is..
afgezien. Om toch een indruk te krijgen van de variabiliteit van t is

de variantie van i berekend. Met behulp van een Taylorreeksontwikkeling en

form. 64 tot en met 71 volgt:

var(y )
-yz

. ----vaP(U)

8u I u ~ ~
o 0 y z

var(5. ) _~
+ ::ï y~

8 ~5 ~
Y z

vaq~) ru;;-
+ 8 ~+

~ ~y z

cov(u,S )
~OV\.'" -z

4
-{ 1 +

u ~ ~3
o Y z

_c_o_v_(_S~,_S~) . fii::""o-y·z ~
4 ~3~3

Y z

(76 )

Form. 76 is eveneens in overeenstemming met de literatuur (lit. 12,~.

Uit het voorgaande blijkt de keuze van het aantal punten waarover men mid

delt bepalend te zijn voor de varianties van de verschillende grootheden.

Naarmate K toeneemt neemt de variantie van de schatters af. Om een zo groot

moge_ijke betrouwbaarheid van de schatter te bereiken, dient men er dus
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naar te streven K zo groot mogelijk te kiezen zonder dat men daarmee in

strijd komt met de eis dat de vermogensspectra niet te veel mogen variëren

over het middelingsinterval. Wat "niet te veel" is, is echter moeilijk aan

te geven.

5.4.4. Het betrouwbaarheidsinterval van de schatter voor de coherentie.

Bij de verwerking van neurofysiologische signalen kan de coherentie een be

langrijke rol spelen. Om te kunnen beslissen of de coherentie tussen twee

signalen van een bepaalde waarde afwijkt is kennis van het betrouwbaarheids

interval van de schatter voor de coherentie noodzakelijk. De variantie van

i 2
is echter niet bekend. Het betrouwbaarheidsinterval van i kan ook niet

met behulp van form. 76 worden berekend daar de verdeling van i pas voor

zeer grote waarden van K de normale verdeling benaderd. Voor kleinere waar

den van K (K kleiner dan 200) is de verdeling van i scheef (de scheefheid

is afhankelijk van de echte waarde van de coherentie. Een andere mogelijk

heid om het betrouwbaarheidsinterval van de schatter voor de coherentie te

berekenen is de door Goodman (lit. 22) afgeleide frequentiefunktie van de

coherentie te gebruiken. De berekening hiervan vergt echter veel tijd, ook

als deze met de computer wordt uitgevoerd. Daarom zal hier een andere metho

de gepresenteerd worden. Deze wijkt vooral voor kleine waarden van de echte

coherentie af van een gelijksoortige methode in de literatuur (lit. 21).

De stochastische variabele i vertoont een grote mate van overeenkomst met

de schatter r voor de correlatiecoëfficient P. Beide zijn een schatter voor

de lineaire relatie tussen twee signalen. In het geval van de coherentie

betreft dit echter een tweetal complexe signalen, waaruit enige verschillen

tussen y en p resulteren, zoals later naar voren zal komen. Vanwege de over

eenkomst van y met p ligt het voor de hand gebruik te maken van de ervaring

die men heeft verkregen bij de berekening van het betrouwbaarheidsinterval

van de schatter voor de correlatiecoëfficient. Fisher slaagde er in 1913 in

een transformatie te vinden waarmee de, afhankelijk van de waarde P, scheef

verdeelde variabele r in een bij benadering normaal verdeelde variabele z

kan worden omgezet (lit. 18,23,24,25):

1 + r.!

z = 0.5 In(l ) (77)- r

Voor redelijk grote M (M > 20), waarbij M het aantal waarnemingsparen is,

kan de variant ie van de z-getransformeerde variabele worden benaderd me-t:



1
var(~) % M - 3

(78)

In dat geval wordt de variantie van de z-getransformeerde variabele alleen

bepaald door het aantal waarnemingsparen en is dus onafhankelijk van p. In

het z-domein is het dan eenvoudig om het betrouwbaarheidsinterval van de

schatting r te berekenen:

z - u var(~) < z(p) < z + u var(~)
x x

(79)

waarin u een aanduiding is voor de breedte van het betrouwbaarheidsinter-
x

val. Zo zal een trekking uit een normale verdeling met variantie 1 en gemid-

delde 0 in 95% van de gevallen liggen tussen -u
95

en u
95

met u
95

= 1.96.

Terugtransformatie van de in het z-domein berekende betrouwbaarheidsgrenzen

met:

r = tanh(z)

geeft de gewenste betrouwhaarheidsgrenzen in het p-domein.

De hiervoor beschreven methode kan men ook toepassen voor de berekening van

het betrouwbaarheidsinterval van een schatting Y(lit. 21). Er bestaan ech

ter een aantal verschillen tussen de correlatiecoëfficient en y:

- y is gedefinieerd op het interval 0, +1 in tegenstelling met de correla

tiecoëfficient p gedefinieerd op -1, +1.

- Het gedrag van de verdeling van r is symmetrisch ten opzichte van p = o.
De coëfficient van scheefheid (lit. 18,13) van de ~-verdeling verandert van

teken voor p = O. Een dergelijk symmetriepunt is er voor de_y-verdeli~g

niet aan te geven. De coëfficient van scheefheid van de i-verdeling veran

dert van teken voor y ~ o. Dit punt is echter afhankelijk van het aantal

ensemble-elementen waarover gemiddeld wordt. De i-verdeling kan meer in

overeenstemming met de ~-verdeling worden gebracht door een nieuwe variabele

in te voeren:

(y - Y )/(1 - Y )
- 0 0

(80)

Indien men aan Yo de waarde van y toekent waarvoor de coëfficient van

scheefheid van de bijbehorende i-verdeling van teken verandert, dan geldt

dat de nieuwe variabele

- gedefinieerd'is op het trajekt -y /(1 - Y ), +1
o 0

- en dat de coëfficient van scheefheid van de verdeling van de nieuwe vari-

ab le van teken verandert bij O.

Met de invoering van de nieuwe variabele heeft men echter nog steeds geen
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volledige overeenstemming met de ~-verdeling bereikt. De gewijzigde z

transformatie, gedefinieerd als:

1 - 2y + r.
~ = 0.5 ln{ 1 _or. } (81)

zal dus niet altijd tot het gewenste doel, een normaal verdeelde variabele,

leiden. Manipulatie met y biedt de mogelijkheid dit ideaal zoveel mogelijk
o

te benaderen. Er is mij echter geen analytische methode bekend om de opti
2

male waarde van y als funktie van y en K te berekenen. Daarom zal via
o

Monte-Carlo-simulaties worden getracht om ~en indruk te krijgen van het

gedrag van y als funktie van y2 en het aantal ensemble-elementen K.
o

Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan het gedrag van de variantie

van ~.

5.5. Monte-Carlo-simulaties.

5.5.1. Methode.

Uitgegaan wordt weer van het statistische model voor een tweetal onderling

afhankelijke stochastische signalen, gedefinieerd in form. 54:

(82)
j=I,2, ••. ,K

1 = 1,2, ..• ,N

1.j(l) = ~j(l) + nI/I)

~j (1) = a.xj (1) + n2j (1)

met K het aantal ensemble-elementen en N het aantal samples in een ensemble-

element. In de simulaties is steeds N = 256. Indien ~, ~l en ~2 reeksen ran

dom getallen zijn, onderling onafhankelijk, met hetzelfde vermogen dan is

de coherentie tussen 1. en ~ onafhankelijk van de frequentie en gelijk aan:

2
Y =

4
a. (83 )

(84 )

De reeksen getallen zijn Gaussisch verdeeld en gegenereerd met een digitale

ruisgenerator. Om te controleren of de waarnemingsreeksen inderdaad random

zijn, is van een testsignaal bestaande uit 1024 samples de autocorrelatie

funktie geschat. In fig. 16 vindt men de eerste honderd correlatiecoëffi

cienten berekend volgens:
N-K

I
~ = N - K l: ~(l) ~(l + k)

1=0



weergegeven (met weglating van c ). Vervolgens is de nulhypothese, het sig
o

naai is random, getest door een 95% tweezijdig betrouwbaarheidsinterval te

berekenen voor de correlatiecoëfficient van bandbegrensde ruis:

Ic I~ 1.96 = 0.061
k IN

(85)

De nulhypothese wordt niet verworpen indien de berekende correlatiecoëffi

cienten in niet meer d~ 5% van de gevallen de in form. 85 gegeven grenzen

overschrijdt (lit. 12,16). Uit fig. 16 blijkt dat het testsignaal aan dit

criterium voldoet.

0.10 -

0.05 -

-0.05 -

u

o 50 i- 100

Fig. 16. Berekende correlatiecoëfficienten van een Gaussisch verdeelde
random tijdreeks bestaande uit 1024 samplepunten. De gestippelde
lijnen geven het 95% betrouwbaarheidsinterval (tweezijdig) voor
de correlatiecoëfficient van ruis.

Alle gegenereerde tijdreeksen Z1Jn gecorrigeerd voor gemiddelde (= 0) en

vermogen (= 1). Via ensernblemiddeling over K elementen verkrijgt men

(N/2) - 1 (de gelijkstroomcomponent wordt weggelaten) gelijkwaardige schat

ters voor dezelfde theoretische waarde van de coherentie. Middeling over de

127 schattingen en vergelijking van dit gemiddelde met de echte waarde van

de coherentie geeft de experimentele bias in de schatter.

Vervolgens zijn de schattingen ten opzichte van een vijftal arbitrair ge

koze~ waarden van y naar het z-domein getransformeerd, waarbij gebruik ge-
o

maak: is van form. 81. De resulterende verdelingen in het zM-domein zijn

met behulp van de x2
-toets tegen de normale verdeling getest. Daarnaast zijn



-58-

de coëfficienten van scheefheid en de variantie van de verdelingen geschat.

Van de verdeling die de normale verdeling het beste benaderde is het gemid

delde en de betrouwbaarheidsgrenzen berekend. Terugtransformatie van de be

trouwbaarheidsgrenzen (en het gemiddelde) met behulp van de inverse trans

formatieformule

(86)

2
en het nemen van het kwadraat geeft de betrouwbaarheidsgrenzen in het y -

domein. Vergelijking van het teruggetransformeerde gemiddelde met de echte

waarde van de coherentie geeft de bias in de schattingen na transformatie.

De betrouwbaarheidsgrenzen zijn vervolgens hiervoor gecoflrigeerd. De bias

correctie kan voor kleine waarden van y2 tot gevolg hebben dat de ondergrens

gelijk aan nul gesteld wordt en het betrouwbaarheidsinterval eenzijdig ge

nomen. Het doel van de simulaties is nu na te gaan:

- wat de bias in de schatter voor de coherentie voor transformatie is

- wat de optimale waarde is op basis het
2
-critèleimmT'ivan Yo van X

- wat de variantie van ~ is bij een optimale keuze van Y
0

- wat de bias in de schatter voor de coherentie is na transformatie naar

het zM-domein en terug t

- welke verschillen er zijn tussen de hierboven aangegeven methode voor de

berekening van het betrouwbaarheidsinterval van een schatting voor de

coherentie en de in de literatuur aangegeven methode (lit. 21 ).

5.5.2. Simulaties.

Alvorens in te gaan op de bias in de schatter voor de coherentie wordt de

op het gedrag van de verdeling van i voor verschillende

fig. 17 vindt men de experimenteel verkregen verdelingen

en y2 = 0.8 bij K = 19. Hieruit blijkt duidelijk dat de

aandacht gevestigd
2waarden van y • In

van y voor y2 = 0

scheefheid van de i-verdeling afhankelijk is van de echte waarde van de co

herentie. Bovendien dat de variantie van Yafneemt met een toenemende

waarde van de coherentie (vergelijk form. 76).

In fig. 18 vindt men de in de schattingen geconstateerde bias voor een drie

tal waarden van K aangegeven. Ter vergelijking is tevens de bias aangegeven

die men op grond van de experimentele (form. 74) en de analytische formule

(for'11. 73) in de schattingen verwacht. Uit de figuur blijkt dat de analy

tisc.:e formule een betere benadering voor de bias in de schatting geeft dan
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Fig. 17. Experimente~e verdeling van i voor twee waarden van de echte co
herentie. y = 0 (links) en yL = 0.8 (rechts); K = 19.
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Fig. 18. Vergelijking van de experimentele bias in de schattingen voor de
coherentie met de bias in de schatter berekend met een analytische
(- - - - -) en een experimentele ( ) formule.

de experimentele formule. In het geval K = 5 is echter een systematisch

verschil tussen de bias volgens de analytische formule en de via Monte

Carlo-simulaties verkregen bias aan te geven. Dit systematische verschil

is het gevolg van het voortijdig afbreken van de Taylorreeksontwikkelingen.

Dat de verschillen tussen p en y belangrijke afwijkingen in het z-domein

kunnen veroorzaken blijkt uit fig. 19, waarin de op variantie en gemiddelde

genormaliseerde verdelingen van z en ~ (y = 0.4) voor K = 10 en y2 = 0.05
- -"1 0

zijn weergegeven. De verdeling van ~ wijkt ver af van de normale verdeling,

terFiji de verdeling van ~ de normale verdeling zeer dicht benaderd, het

geen eveneens blijkt uit tabel 6 waarin enige voor de verdeling karakteris~

tieke grootheden zijn opgenomen.
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Fig. 19. De op variantie en gemiddelde genormaliseerde verdelingen van z
en ~. De verdeling van ~ is een betere benadering van de nor~
male verdeling dan die van z.

bij kleine waarde van y2gevoelig te zijn

met name geldt voor de variantie en de coëf-

2 skewnessvar , X 8

z 0.0127 11.5 0.301 K - 16-
( Yo 0.36) 0.0314 7.4 0.156 2 0.0

~ = Y =
~ ( Yo

= 0.40) 0.0555 5.4 -0.000

Tabel 6. Karakteristieke grootheden van de getransformeerde verdelingen.

De ~-verdeling blijkt vooral

voor de keuze van y , hetgeen
o

ficient van scheefheid. Voor grote waarden van de echte coherentie ver-

dwijnt deze gevoeligheid en is er nauwelijks nog een verschil aan te geven

tussen de gewone z-transformatie en de gewijzigde z-transformatie:

2
skewnessvar X 8

z 0.0338 3.5 0.11 K = 16-
2

~ ho = 0.24) 0.0349 3.5 0.11 y = 0.8

Tabel 7. Karakteristieke grootheden van de getransformeerde verdelingen.

In "~abel 8 zijn voor een tweetal waarden van K (K = 10, K = 19) de op basis

van het x2
-criterium gekozen waarden van y • Tevens is in deze tabel de

o
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schatting van de variantie van de bij deze waarde van Yo behorende ~

verdeling vermeld. Er is geen poging gedaan om een empirische formule voor

de optimale waarde van y als funktie van K en y2 te verkrijgen, daar het
o

tamelijk kleine aantal schattingen voor de coherentie een te grote varia-

biliteit in de schatter voor y ten gevolge heeft.
o

<,

K = 10 K = 19

2
Y Y

var(~) Yo var(~)
0

0.00 Q.45 0.084 0.42 0.045

0.05 0.40 0.089 ~i~ 30 0.035

0.10 0.35 0.071 0.30 0.037

0.15 0.30 0.062 0.26 0.030

0.20 0.30 0.065 0.22 0.030

0.30 0.25 0.062 0.26 0.034

0.40 0.20 0.074 0.30 0.032

0.50 0.25 0.050 0.30 0.032

0.60 0.25 0.054 0.18 0.031

0.70 0.25 0.052 0.18 0.029

0.80 0.25 0.062 0.18 0.027

0.90 0.25 0.058 0.18 0.030

Tabel 8. De optimale waarden van y (x
2
-criterium) en de schatting voor de

variantie van de bij dezeowaarde van y behorende ~- verdeling
als funktie van de theoretische waardeovan de coherentie voor
K = 10 en K = 19.

Uit tabel 6 bleek reeds de gevoeligheid van de variantie van ~ voor de

keuze van y bij een kleine waarde van de echte coherentie. Voor grote
o

waarden van de echte coherentie (y2 > 0.40) blijkt deze gevoeligheid nage-

noeg verdwenen te zijn (tabel 7). De variantie van ~ kan dan benaderd wor

den met (zie ook tabel 8):

(87 )

waarin 2K het effectieve aantal graden van vrijheid van de schattingspro

cedure is (lit. 14,22). Daar er geen experimentele formule gegeven is voor

y é.S funktie van de echte waarde van de coherentie en K, kan er ook geen
o 2

experimentele formule voor de variantie van ~ als funktie van Yo' y en K
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worden gegeven.bij kleine waarden van de echte coherentie.

Het verdient zeker aanbeveling de geschetste simulaties in een uitgebreidere
2

daardoor hanteeTbare formule voor y = f(y , K) en
o

vorm te herhalen om
2

var(~} = f(yo' y , K} te verkrijgen.

Door de heen en weer transformatie van i wordt er een extra bias in de

schatting voor de coherentie geintroduceerd. In fig. 20 zijn voor een drie~

tal waarden van K (K = 5, K = 10 en K = 19) de experimenteel verkregen bias

in de schatting voor de coherentie na transformatie uitgezet als funktie

van de echte waarde van de coherentie. Tevens is in deze figuur een lineaire

benadering voor de bias aangegeven:

3
4lÇ-1

2{l - y } (88)

Q20 DJ) OJl
K:S K:1l K:19

I 1N N-o,.. N
,)0 0)0

lil lil lil
0.11 OD

o as 1 0

~!.

0.5
F1I1T7

0.5

Fig. 2Q. Experimentele bias in de schattingen voor de
transformatie uit het ~-4?mein. De bias kan
den benaderd (-----------j

coherentie na terug
met een rechte wor-

Er moet echter op gewezen worden dat de bias in de schatting na transforma

tie afhankelijk is van de keuze van y • Het is dus mogelijk dat na uitvoe-
o

riger simulaties formule 88 moet worden gewijzigd.

In fig. 21 vindt men de voor bias gecorrigeerde betrouwbaarheidsgrenzen van

de schatter voor de coherentie aangegeven. Tevens vindt men in deze figuur

de betrouwbaarheidsgrenzen die door Benignus (lit. 21) met behulp van de

gewone Fisher-z-transformatie zijn berekend. Zoals uit tabel 6 en 7 bleek

is de variantie van de z-getransformeerde ook afhankelijk van de echte

waarde van de coherentie. Bij de berekening van de betrouwbaarheidsgrenzen

van de schatter voor de coherentie heeft Benignus gebruik gemaakt van een

experimentele formule voor de variantie van de z-getransformeerde variabele

zondc,r een correctie aan te brengen voor de scheefheid van de verdeling van
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Fig. 21. De berekende voor bias gecorrigeerde betrouwbaarheidsintervallen
(95% tweezijdig) van een schatting voor de coherentie (- - - -).
De knik in de bovengrens is het gevolg van het eenzijdig nemen van
het betrouwbaarheidsinterval indien de mndergrens als gevolg van
de biascorrectie kleiner dan nul wordt. Ter vergelijking is in de
figuur tevens het betrouwbaarheidsinterval opgenomen, berekend
volgens de door Benignus voorgestelde methode ( ).

de z-getransformeerde variabele. Hierin is het verschil tussen beide metho

den gelegen. Het verschil is voornamelijk voor kleine waarden van de echte

coherentie van belang, wat uit fig. 21 naar voren komt. Deze verschillen

kunnen echter doorslaggevend zijn, indien men de nulhypothese, de coheren

tie tussen twee signalen is nul, wil testen. Met de methode van Benignus

wordt de nulhypothese al verworpen indien de voor bias gecorrigeerde schat

ting voor de coherentie groter is dan 0.08, terwijl dit bij de hier gepre

senteerde methode pas het geval is als de voor bias gecorrigeerde schatter

groter is dan 0.18.

Indien men de beschikking heeft over een experimentele (of analytische) for

mule voor de optimale waarde van Yo = f(y2, K) en var(~) = f(yo' y2, K)

dan kan men de voorgestelde methode als volgt aangeven:

1. Bereken een schatting y2 voor de coherentie, hetzij via ensemblemiddeling,

hetzij via frequent iemidde ling.

2. Bereken y = f(y2, Kl.
o

3. T~ansformeer hierna y naar het ~-domein: zM

4. Bereken var(~l = f(yo' y2, Kl.



-54-

5. Bereken de betrouwbaarheidsgrenzen:

zl = z - u var(~)M a.

z2 = zM + u var(~) .
a.

5. Transformeer zl en z2 terug naar het y-domein met behulp van form. 89:

zl + Yl' z2 + Y2·
222

7. Kwadrateer Y1 en Y2 · Verminder Y1 , Y2 en Y met de bias. Voor de biascor-

rectie van y2 kan gebruik gemaakt worden van formule 73. Wat de biascor

rectie voor de betrouwbaarheidsgrenzen moet worden kan pas na uitvoeriger

simulaties worden bepaald.

8. Indien tengevolge van de biascorrectie de ondergrens van het betrouwbaar

heidsinterval en eventueel de schatting voor de coherentie kleiner wordt

dan nul, dan worden deze gelijk aan nul gesteld en wordt het betrouwbaar

heidsinterval enkelzijdig genomen.

5. SPECTRALE ANALYSE TOEGEPAST OP DE MODELOUTPUT

5.l. De coherentie tussen aktiepotentialendichtheid en de gemiddelde soma

potentiaal van de TeR-cellen.

In 4.1. zijn een tweetal mogelij kheden aangegeven om de geldighe id van het

gegeven alfaritme-model te testen. De ene mogelijkheid is het geven van een

beschrijving van de gemiddelde somapotentiaal van de TCR-cellen en deze te

vergelijken met de kenmerken van het alfaritme. Deze methode is in hoofd

stuk 4 toegepast. Daar bleek het meetsignaal (de gemiddelde somapotentiaal

van de TCR-cellen) een opvallende overeenkomst te hebben met het alfaritme

bij een bepaalde keuze van de parameters.

Een tweede mogelijkheid is het vergelijken van het vermogensspectrum van

het meetsignaal met dat van een EEG-registratie waarin het alfaritme aan

wezig is. Beide vermogensspectra zullen eveneens een vergelijkbare vorm

moeten hebben. Op de schatting van de vermogensspectra en de statistische

eigenschappen van de schattingsmethode is in hoofdstuk 5 ingegaan.

In de praktijk wordt op signalen van neurofysiologische oorsprong tevens

een coherentieanalyse uitgevoerd OID numeriek de lineaire spectrale relatie

tussel een tweetal signalen te bepalen. Op de schattingsmethode en de
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statistische eigenschappen van de schatter voor de coherentie is eveneens

in hoofdstuk 5 ingegaan. In fig. 22 is het EEG uit fig. 1 opnieuw weergege

ven. Aan de figuur zijn echter de vermogensspectra van de drie hiervoor in

aanmerking komende afleidingen waarin het alfaritme voorkomt toegevoegd

(VC = visuele cortex, LGN = CGL). Deze vermogensspectra zijn met behulp van

frequentiemiddeling (zie 5.3.) geschat (bemonsteringsfrequentie 80 Hz, aan

tal bemonsteringen 1024, breedte weegfunktie met elliptische vorm: 21 schat

tingen in het frequentiedomein). Uit de smalle piek van de vermogensspectra

CAESAR EEG &0

AUTOSPECTROORAN COHERENCE FUNCTIONS

OlF. B.[ ,.~,.~~,~~...+,.*",..\.....-.--.~~ .........~

100jJV • ..

I
CODE litO

I~

18115 F.180'

Fig. 22. Spectrale analyse van een EEG-registratie met aifaritme.

blijkt de regelmatigheid van het alfaritme (dominante frequentie 12.5 Hz).

In fig. 22 zijn tevens een tweetal geschatte coherentiefunkties gegeven.

Tussen beide delen van de visuele hersenschors blijkt een grote lineaire

spectrale relatie te bestaan, met name bij de piekfrequent ie van het

alfaritme. Voor andere frequenties is echter de coherentie significant

minder. Dit laatste is te verwachten indien de spectrale signaalruisver

houding afhankelijk is van de frequentie (zie form. 15).

Het coherentie spectrum tussen signalen afkomstig van de visuele hersen

schors en de CGL heeft een ander verloop. Slechts in de omgeving van de

piekfrequentie kan men de nulhypothese dat er geen lineaire spectrale re

latie is tussen beide signalen met een betrouwbaarheid van 95% verwerpen.

Toch is er sprake van een nauwe anatomische koppeling van beide hersen

structuren (zie fig. 2). Dat de coherentie desondanks zo laag is kan ver

oorzdakt zijn doordat neuronen in de omgeving van het registratiepunt in
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de CGL niet hun projektie hebben in de omgeving van het registratiepunt in

de visuele hersenschors. Daarnaast vindt in de visuele h€rsenschors een in

tensieve vermenging plaats van signalen met onafhankelijke oorsprong, het

geen een verlaging van de spectrale signaalruisverhouding geeft. Daarbij

wordt onder signaal verstaan dat signaal dat in beide registraties aanwezig

is en onder ruis die signalen die hiervan onafhankelijk in beide registra

ties voorkomen (form. 13).

Het opvallende in beide coherentiefunkties is dat bij de dominante frequen

tie tevens de maximale coherentie optreedt, terwijl voor andere frequenties

de coherentie significant lager is. Een oorzaak hiervan kan zijn de reeds

genoemde spectrale signaalruisverhouding, die afhankelijk is van de frequen

tie. Dit betekent dat de vermogensspectra van de ruis en van het signaal

een verschillende vorm h€bben.

Lineaire filtering van deze signalen door een neuronaal netwerk heeft geen

invloed op de spectrale signaalruisverhouding. Een andere mogelijkheid is

dat de bron voor het ontstaan van een frequentie-afhankelijk coherentiespec

trum in de filterende eigenschappen van het neuronale netwerk zelf zit.

Indien een neuronaal-,netwerk de op het netwerk binnenkomende signalen aline

air filtert dan betekent dit, dat het autovermogenssepctrum van gefilterde

signaal in een bepaalde frequentieband niet alleen afhankelijk is van het

autovermogensspectrum van h€t ongefilterde signaal in dezelfde frequentie

band en de filtereigenschappen, maar ook van de waarde van het autovermogens

spectrum van het ongefilterde signaal in andere frequentiebanden. Aan het

autovermogensspectrum van het lineair gefilterde signaal wordt dus een com

ponent toegevoegd, die afhankelijk is van de filtereigenschappen en van het

autovermogensspectrum van het ongefilterde signaal in een andere frequentie

band. Bij de bepaling van de coherentie, een lineaire maat voor de spectrale

afhankelijkheid, treedt deze component op als een ruisbijdrage, waardoor de

spectrale signaalruisverhouding wordt verlaagd. De alineaire bijdragen kun

nen een relatief grote invloed hebben bij frequenties waar het autovermogens

spectrum lage waarden heeft. Om de invloed van eventuele alineaire eigen

schappen van een neuronaal netwerk op de netwerkouput na te gaan keren we

terug naar het model.

De alineaire eigenschappen van het model kwamen reeds in hoofdstuk 4 naar

voren. Daar bleek een verandering van de gemiddelde ruisinput een verande

ring .n de doorlaatband te geven. Dit is een alineaire input-outputrelatie.
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Wanneer echter het ingangssignaal konstant blijft dan is er nog een andere

alineaire relatie aan te geven, namelijk die tu~sen het meetsignaal en de

aktiepotentialendichtheid aan de uitgang van het artificiële neuronale net

werk. Deze output vormt (mede) de input van een volgende artificiële struc

tuur. Daar het model een neuronaal netwerk uit de CGL representeert, ligt

het voor de hand voor het tweede netwerk een model van een neuronaal netwerk

uit de visuele hersenschors te nemen. Wanneer de relatie tussen beide out

puts van het eerste netwerk alineair is, dan zal ook de relatie tussen de

meetsignalen van beide netwerken alineair zijn. Hierdoor zal de vorm van de

coherentiefunktie tussen beide meetsignalen afwijken van de verwachte cohe

rentiefunktie. Hierop zal in 6.2. worden teruggekomen.

Om na te gaan wat de spectr~le relatie is tussen beide outputs van het ar

tificiële neuronale neuwenk,a
2
(t) en VTCR(t) (zie fig. 15), is een simula

tie van ruim 4 seconden uitgevoerd, waarbij de modelparameters de in tabel

9 gegeven waarden hebben. Van beide signalen zijn via frequentiemiddeling

de vermogensspectra geschat (bemonster-frequentie 250 Hz, aantal bemonste

ringen 1024, breedte weegfunktie met elliptische vorm in het frequentie

domein: 11 schattingen). Beide vermogensspectra vertonen een scherpe piek

bij 12 Hz. Het vermogensspectrum van VTCR(t) vertoont een grote overeen

komst met de in fig. 22 gegeven vermogensspectra.

~
13

parameter

J.l 0.80

f 0m
m 0

IPSP - 8 mVtop
NTCR -+ INR

32

INE -+ NTCR
12

Tabel 9.

Onderaan in fig. 23 is het coherentiespectrum van a 2(t} en VTCR(t) gegeven.

Indien beide outputs van het artificiële neuronale netwerk ontstaan door

lineair filteren van a
1
(t) (zie fig. 15 en fig. 23), dan zal de coherentie

tuss. J beide outputs gelijk zijn aan 1, onafhankelijk van de frequentie

(form. 11). Uit het gegeven coherentiespectrum blijkt dat er van lineair
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Fig. 23. Coherentie tussen het meetsignaal en het aantal per tijdseenheid
vurende TCR-cellen. Uit de frequentieafhankelijke coherentie tus
sen beide signalen blijkt het alineaire gedrag van het artifici
ele neuronale netwerk.

filteren geen sprake is. Slechts in de omgeving van de dominante frequentie

in het meetsignaal zijn de alineaire bij dragen verwaarloosbaar klein en is

de coherentie ongeveer gelijk aan 1. Buiten de doorlaatband is de coherentie

sterk afhankelijk van de frequentie.

Door welke faktoren de alineariteit wordt beinvloed is niet nagegaan. Moge

lijk spelen de gekozen EPSP- en IPSP-vormen hierin een rol.

6.2. De coherentie tussen de meetsignalen van twee gekÓlppelde artificiële

neuronale netwerken.

Uit 6.1. kwam naar voren dat er een alineaire spectrale relatie bestaat tus

sen beide outputs van een artificieel neuronaal netwerk. De output a
2
(t)

van het eerste netwerk vormt (mede) de input van een volgend netwerk. De

veranderingen in het meetsignaal van het tweede netwerk zijn dus tevens af

hankelijk van a 2(t). Vanwege de alineaire spectrale relatie tussen beide

outputs van het eerste neuronale netwerk, zal er ook een alineaire relatie

bestaan tussen de meetsignalen van gekoppelde neuronale netwerken. Fig. 24

geef+ van de gekoppelde neuronale netwerken een vereenvoudigd schema.

Alle Jelen van het netwerk zijn aangegeven met hun filterfunkties. De output
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9 (t)
y(t)

g(t)
z (t)-, 2

(t)

h,(t) h (1)
(t)

2

a (t)
3

(ig. 24. Vereenvoudigd blokschema van twee gekoppelde artificiële neurona
le netwerken.

a
2
(t) van het eerste netwerk vo~t met a

3
(t) de input van het tweede net

werk. Hoe nu de lineaire spectrale relatie tussen beide gekoppelde netwer

ken ontstaat, is; met het blokschema uit fig. 24 na te gaan:

Stel a
3
(t) = b a1(t)

Dan is

V (f) = G
1
(f) A

1
(f) ~ (f) = I G1(f) Al (f)1

2
Y Y

V (f) = {H
1
(f) + b} G

2
(f) A

1
(f) ~ (f) = I{H

1
(f) + b} G

2
(f)

z z

2 (f)
I~ (f)1

2 A1(f)1
2

= yz = 1Yyz ~ (f)~ (f)y z

Bij de berekening is verondersteld dat de filternetwerken alle lineair

zijn. Ook nu is de coherentie tussen beide meetsignalen 1. Of dit inder

daad het geval is, is met een simulatie van 4 seconden nagegaan, waarbij

de netwerkparameters de in tabel 9 gegeven waarden hebben. De faktor b is

daarbij zo gekozen dat de gemiddelde ruisinput van het tweede netwerk gelijk

is aan die van het eerste netwerk. Bij de spectrale analyse van de meetsig

nalen is eenzelfde procedure gevolgd als bij de in 6.1. vermelde simulatie.

Bovenaan in fig. 25 vindt men de meetsignalen van beide netwerken. Opval

lend hierin zijn de optredende spindIes die men ook in fig. 22 kan terug

vinden. Onder de meetsignalen zijn de geschatte vermogensspectra van beide

signalen gegeven. Beide spectra hebben een scherpe piek bij 12 Hz. De 24 Hz

piek is zwak aanwezig (zie ook fig. 22). Onderaan in fig. 25 is bet geschat

te c,)herent iespectrum van beide signalen gegeven. Het coberentiespectrum

blij~t opnieuw afhankelijk te zijn van de frequentie als gevolg van aline-
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Fig. 25. Spectrale analyse van de meetsignalen afkomstig van twee gekop
pelde artificiële neuronale netwerken.

aire bijdragen. Een gelijksoortig coherentiespectrum vindt men in fig. 22

(rechts bovenaan). Hoewel het model gebaseerd is op gegevens van de CGL

en dientengevolge de filtereigenschappen hiervan zullen verschillen met

die van een neuronaal netwerk uit de visuele hersenschors kan men toch niet

de mogelijkheid uitsluiten dat in fig. 22 de neurofysiologische signalen

een nagenoeg gemeenschappelijke bron hebben. Slechts bij de piekfrequentie

blijkt deze relatie duidelijk naar voren te komen. Vanwege de alineaire

bijdragen is het coherentiespectrum buiten de piekfrequentie moeilijker

interpreteerbaar.



7. COOCWSffiS

Een artificieel neuronaal netwerk, gebaseerd op fysiologische en histolo

gische gegevens van de corpus geniculatem lateralis (CGL) en gestuurd met

een ruissignaal, blijkt een meetsignaal, de gemiddelde somapotentiaal van

de TCR-cellen, te geven dat een grote overeenkomst met het alfaritme ver

toont. De overeenkomst is niet alleen aanwezig in het tijdsverloop van bei

de signalen, maar ook in de vorm van de autovermogensspectra. Het artifici

ele neuronale netwerk gedraagt zich als een aktief filter met een snalle

doorlaatband. De filtereigenschappen zijn echter alineair. Naarmate het ge

middelde van de ruisinput hoger wordt, neemt de dominante frequentie toe

en wordt de doorlaatbanJ steeds smaller. Een volledige beschrijving van de

filtereigenschappen kan hier echter op basis van de vermelde simulaties

niet worden gegeven. Daarvoor zullen uitgebreidere experimenten noodzakelijk

zijn.

De dominante frequentie blijkt niet alleen afhankelijk te zijn van de keuze

van het gemiddelde ruisniveau aan de ingang van het netwerk, maar ook van

de duur van de inhibitieve post-synaptische potentiaal. Naarmate de IPSP-

duur groter wordt, neemt de piekfrequentie af. Veranderingen in de piekfre

quentie van het alfaritme treft men ook bij proefpersonen na fysieke of men

tale inspanning aan. Mogelijk zijn deze veranderingen eveneens het gevolg

van veranderingen in de IPSP-duur door metabolische effekten. Een andere

mogelijkheid is dat het inputruisniveau verandert. Wat dit betreft zijn op

het ogenblik geen conclusies te geven vanwege het kleine aantal ter beschik

king staande gegevens. Ook hier zijn uitgebreide experimenten noodzakelijk.

De alineaire eigenschappen van het model hebben verder tot gevolg dat de

lineaire spectrale relatie, de coherentie, tussen beide outputs van het mo

del, het meetsignaal en de aktiepotentialendichtheid, niet gelijk is aan 1,

en bovendien afhankelijk van de frequentie. Slechts in de doorlaatband blijkt

de spectrale lineaire relatie niet te veel af te wijken van de verwachte 1.

De consequentie hiervan is dat de coherentie tussen de meetsignalen van ge

koppelde neuronale netwerken geen juist beeld geeft van de werkelijke anato

mische koppeling van twee neuronale netwerken. De als gevolg van de aline

aire mechanismen optredende afwijkingen blijken afhankelijk te zijn van de

freqLèntie. Om een indruk te krijgen van de grootte van deze afwijkingen,

niet ,illeen als funktie van de grootte van de ruisinputs op beide netwerken

maar ook als funktie van de koppeling van beide netwerken zijn meer simulaties
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noodzakelijk.

Uit de vermelde experimenten blijkt echter duidelijk dat rekurrente inhibi

tie een essentiële rol speelt bij het ontstaan van het alfaritme. Post ano

dale exaltatie is hierbij niet van belang.

In hoeverre de gemaakte vereenvoudigingen bij het opzetten van het model

van invloed zijn is op het ogenblik nog moeilijk te zeggen. Met name het

weglaten van positieve terugkoppeling lijkt mij fysiologisch niet verant

woord. Een laatste simulatie met een model waarin positieve terugkoppeling

was verwerkt toonde echter aan dat een beperkte positieve terugkoppeling

een regelmatiger verlopende meetsignaal gaf.

Uit het voorgaande blijkt dat de uitgevoerde experimenten resultaten geven,

die nauw aansluiten met de neurofysiologische praktijk. Het model kan dan

ook een reëel uitgangspunt vormen bij het opzetten van neurofysiologische

experimenten.
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BIJLAGE.

De berekening van de verwachtingswaarde van de schatter voor de coherentie

en de variantie van y met behulp van de Taylorreeksontwikkeling.

Indien het funktionele verband tussen een stochastische variabele x en de va

riabelen Z en ~ gegeven is:

en bovendien de momenten van Z en ~ bekend zijn~ dan kunnen de stochastische

parameters van x hieruit worden afgeleid. Ontwikkel daartoe x in een Taylor

reeks om

].Iy = dZ) en ].Iz = dz)

df df 2
x = f(].I ~ ].I ) + (z - ].I ) d + (z - ].I ) d + ~(y _ ].I )2 d f +

y z y y - z z Y dy2
2 d

2
f d

2
fl(z - ].I) -+ (z - ].Iy )(z - ].Iz) dydz + (1)2 _

z dz2

waarbij de differentialen dienen te worden berekend in het punt (].I ~ ].I ).
Y z

Uit form. 1 volgt:

'V 1 d
2

f d
2

f d
2

f
].Ix = E:x(~) 'V f(].Iy~ ].Iz) + 2: var Z--2 + ~var ~--2 + cov(Z~~) dydz (2)

dy dz

Door kwadratering van form. 1 kan E:(~2) worden berekend:

( .){df}2 (.){df}2 2 ( z)df df (3)~ var Z dy + var ~ dz + cov Z~ - dy dz

Bovenstaande methode kan ook worden toegepast indien het funktionele ver

band tussen meerdere variabelen gegeven is. Bij de berekening van de ver

wachtingswaarde van de schatter voor de coherentie zal veelvuldig van de

Taylorreeksontwikkeling worden gebruik gemaakt.

Stel dat Z(t) en z(t) stationaire Gaussisch verdeelde signalen zijn met ge

middelde nul:

z(t) = x(t) + ~1(t)

z(t) = x(t) + nl(t)

met cov(~(t)~ n1(t)) = cov(~(t)~ n 2(t)) = cov(n1(t)~ n 2(t)) = 0

De s.:gnalen worden in overeenstemming met het theorema van Shannon bemon

steru en gesplitst in N elkaar niet overlappende ensemble-elementen. Aange-.
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nomen wordt dat de schatters voor de spanningsspectra Man de ensernhle

elementen zuiver zijn:

Y. = X. + Nl' = A. + C. + i(B. + D.) ] = 1, 2, ... , K
-] -] - ] -] -] -] -]

z. = X. + N2 · = A. + E.. + i(B. + F. )
-] -] - ] -] -] -] -]

waarin het argument f is weggelaten en de schatters voor de spanningsspec-
n

tra van ~(t) , E.1 (t) en E.2 (t) in reële en imaginaire gedeelten zijn gesplitst:

X. = A. + iB.
-] -] j

Nl' = C. + iD.- ] -] -]

N2 · = E. + iF.- ] j -]

~, ~, .f, ]2, E en F zijn

de nul. Bovendien is

eveneens Gaussisch verdeelde variabelen met gemiddel-

var (~) = var(B) = <fix/2

var (.f) = var(D) = <Pn / 2

var (~) = var<,~) = <Pn2/2

De schatters voor de vermogensspectra, verkregen via ensemblemiddeling,

worden:

1
K :,:

S = t Y.Y.
-y K j=l jj

1
K

S t ~.z. *=-z K j=l Jj

1
K

S t !.~. *=-yz K j =1 ]]

De schatter voor de coherentie wordt

IS 1
2

_2 = --yz
Yyz S S

--:r-z
Aangetoond kan worden dat

ds ) = <P y-y

ds ) = <P z-z

Daarnaast geldt:

',=<p +<p
y x n1

var(S )
J

var(S )
-z

= <P
2

/K
Y

= <P
2

/Kz
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~z = ~x + ~n2

~ = ~ -+
yz X

~2

Y
2 _ x
yz - !fT

y z

~ =n1

waarin
1 K X

tb = d- I -j
'x K j=l

K

di I !i1'
j=l ]

1 K
di( I !i2'

j=l ]

f
Nl' }.-] .

*N2 · }- ]

Stel de

II = ~ llo = E(ll) = ~y

c = .; Co = d5:.) = ~ Z

a = IS I = Is S * = IU- -yz -yz -yz

1 K 2 1 K 2
~=2{L~'} +2{L~'}

K j=l J K j=l J

met

met

schatter voor de

IS 1

2
a

2

= JZ
S S - II c
-y """'"'2:

coherentie

var(ll )

var(c)

= ~2/K
Y

= ~2/K
z

waarin
2+ B. + A.C. + A.E. + B.D. + B.F. + E.C. + D.F.

-] -]-] -]-] -]-] -]-] -]-] -]-]

t B.E. + E.D. - A.F. - C.F. - B.C.
-; -]-] -]-] -]-] -]-] -]-]

v. = A~
-] -]

w. = A.D.
-] -]~J

+ K}

Dan is

u = du) =o

=

K 2
[d L y.}

ji!ö1 J

[K{d~)2 +

K 2
+ ~{L ~.} ]

j=l J

2 2
d~) }+ K(K - 1) {dy)} ]
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2 2
var u = E(U) - u

- 0

14322=1} [KE<'~) + 4K(K.-l) d~ ) d~) + 3K(K.-1){d~ )}
K

2' 2 4+ 6K(K-1)(K-2) d~,_ ){d~)} + K(K-1 )(K-2 )(K-3 ){d~)}

+ 2K E(~2~2) + 4K(K-1) E(~2) E(!~)

2 2 2 2+ 2K(K-1) d~ ) E(~ ) + 2K(K-1 )(K-2 ){d~)} (~j)

=~ [2K(15 ~ 4 + 30 ~ 2~ ~ + 3 ~ 2~ 2)
4K x x Y z Y z

+ 48K(K-1)(~ 4 + ~ 2~ ~ ) + 3K(K-1)(9 ~ 4 + 6 ~ ?~ ~ + ~ 2~ 2)
x x Y z x x y z y z

+ 12K(K-1)(K-2)(3 ~ 4 + ~ 2~ ~ ) + 4K(-5 ~ 4 + 4,p~ 2~ ~ + ~ 2~ )
x x y z x x y z y z

+ 16K(K-1)(-~ 4 + ~ 2~ ~ ) + 2K(K-1)(-3 ~ 4 + 2 ~ 2~ ~ + ~ 2~ )
x x y ZX x y Z Y Z

+ 4K(K-1)(K-2)(- ~ 4 + ~ 2~ ~ ) + 6K(~ 4 _ 2 ~ 2~ ~ + ~ 2~ 2)
x x Y Z x x y Z Y Z

+ 12K(K-1)(~ 4 _ 2 ~ 2~ ~ + ~ 2~ 2)J _ u 2
x x Y Z Y Z 0

Taylorreeksontwikkeling van a om u geeft:
- 0

a = E(a) %~ {1 _ var u}
0-0 2

8 u
o

2 2 ~ var uvar (a) = E(a ) - {E(a)} ~ -
- - - 4 u o

De laatste uitdrukking kan worden vereenvoudigd tot

~ ~
var (a) %~ (1 + y2 )

2K yz

Alvorens de covariantie tussen a en b en tussen a en c te berekenen via

(B)

(C)

Taylorreeksontwikkeling wordt eerst cov(S , u) en cov(S , u) berekend:
-y - -z -

cov(S , u) = E(S u) - E(S ) E(_U)
--y - -y- -y



-8Q-

222
+ K(K-l} d~ } d(~ +~} + (~+.Q) }

222
+ K(K-l)(K-2} {E:(~)} e;{(~ +~} + (,!! + P) }

222
+ K E: {~ ((~ + f.) + (,!! + p) }}

+ K( K-1) d!!...
2

} d (~ + ~) 2
+ ~ + P)

2
}] - <I> u

y 0

=~ [2K(5<1> 2<1> + <I> <I> 2}
2K3.. x Y z Y

+ K(K-l)(3 <I> 2<1> + <I> 2</> }
x Y Y z

+ 8K(K-l) <I> 2<1>
x y

2
+ 2K(K-l)(K-2} <l>x <l>y

+ 2K(- <I> 2<1> + <I> 2<1> }
x y y z

+ K(K-l}(- <I> 2<1> + <I> 2<1> }] - <I> u
x y y z y 0

<I> 2</>
= Y z (( 4K2 + 2K) y2 + 2K)

2K3 . yz

Evenzo is 2

<l>y<l>z ( 2
cov(S , ~) = 3 (4K + 2K)

--z 2K

Met

en

Taylorreeksontwikkeling volgt:
cov( S , u} 1---K~2~y~2--+-K

cov(~, b) ~ =y - = <I> ~ <P ( yz )
- 2 ~ Y Y z K2

o

(D)

(E)
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2 a cov(b,a)
o --

b 2co 0

Taylorreeksontwikkeling van y2 om (a ,
-;jz 0

a 2 var(a) a 2var (b)
di2):t_o_+ + 0 - +

boco boco b 3co 0

2 a cov(a,c)o --
2b CC)

o 0

b , c ) geeft:
o 0

2 2a var(c) a cov(b,c)
o - + 0 --

b c 3 b 2c 2
o 0 0 0

var (c)~
- 0---

8 b c 5
o 0

waarbij gebruik gemaakt is van de formules A tlm F.

Eveneens na Taylorreeksontwikkeling volgt voor:

~ Luo\_ var(u) var (.e,) ru;;
var(i) b c ;.f _ + 8 V-t- +

o 0 8u U.b c b c
o 000 0 0

cov(~,È.) cov(~,.9) cov(È..'~) I uo ""

- 4/U b 3c • - 4 Ju b c ~ + 4 b 3c 3
000 000 0 0

(1 _ 2)2
Yyz

2K
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