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Summary

Topographic Mapping of Brain Potentials is a helpful instrument in visualizing spatial
aspects of EEG-data. One of the most important parts of mapping is interpolation, for the
data are known only at some discrete points at the scalp. In a former study two
interpolation methods have been implemented: the weIl-known K-Nearest Neighbours
method and Spherical Spline interpolation. The latter, however, gave rise to problems
during testing.

This study was initiated to solve these problems because of three major advantages of
Spherica1 Spline interpolation with Iespect to other techniques: extrema are not necessarily
located at electrode positions, the computed potential maps are continuous and it offers the
possibility to a fairly simple computation of Scalp Current source Density, a way to
present EEG-data reference-free, with an emphesis on local phenomena.

The problems proved to be caused by rounding errors in a numerical inversion procedure.
Increasing the accuracy of computation resulted in error-free calculation of potential maps
by interpolating spherical splines. Further examination showed that Spherical Spline
interpolation highly depends on data-distribution (electrode-setup) as wen as data-values
(measured EEG-data). In some cases the recommended accuracy of computation is not
enough to ensure correct results. Re-testing the Spherical Spline method showed that the
findings in the former study are still valid, with one exception: outside sampled areas of
the scalp the potential-distribution computed depends mainly on the degree of interpolation
used. Therefore no conclusions should be drawn with respect to the computed distribution
in un-sampled areas.
It should be noted that the latter conclusion applies to Spherical Spline interpolation as
weIl as to K-Nearest Neighbours interpolation.

The final presentation of the maps is a contourplot, chosen for reason of simple
production and reproduction of the plots. To make these plots the software package SAS
is used, which proved to be not the most idea1 package but the only one available at site.
The main disadvantage of SAS is the large amount of time used to read data from a file. It
is recommended to keep looking for other, more suitable packages to present topographic
maps of EEG-data.

In completing this project a software package has become available to compute and plot
topographic maps. Two interpolation techniques may be chosen, K-Nearest Neighbours
and Spherical Spline interpolation, the latter providing the possibility to compute Scalp
CurrenLs_~urce J)en~J!Y as weIl aS~S::_'!!1L-:P.9t~!!_!~ ..Q!.~tributi_<?_'ls. Finally, the maps can be

-presented as oontourplots and the plots may be displayeèCon a screen or sent to a plotter.
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Samenvatting

Topografische afbeeldingen van hersenpotentialen zijn een goed hulpmiddel bij het
zichtbaar maken van de ruimtelijke aspecten van EEG-data. Eén van de belangrijkste
onderdelen van mapping is de gebruikte interpolatie-methode. In een vorig onderzoek zijn
twee interpolatie-methoden geïmplementeerd: de algemeen bekende K-Nearest Neighbours
methode en Spherical Spline interpolatie. Bij de laatste zijn, gedurende de testfase,
problemen ontstaan.

Dit onderzoek is gestart om deze problemen op te lossen, en wel omdat Spherical Spline
interpolatie drie belangrijke voordelen kent ten opzichte van andere interpolatie
technieken: extrema zijn niet gebonden aan de elektrodeposities, de berekende maps
hebben een continue verdeling en het is mogelijk om op een vrij eenvoudige manier de
Scalp Current source Density te berekenen, een referentie-vrije presentatie van EEG-data,
met de nadruk op lokale fenomenen.

De problemen bleken te worden veroorzaakt door afrondfouten in een numerieke inversie
procedure. Verhoging van de nauwkeurigheid resulteerde in een foutloze berekening van
de potentiaalverdeling met behulp van spherical splines. Verder onderzoek heeft
aangetoond dat het resultaat van de Spherical Spline interpolatie sterk afhankelijk is van de
data-verdeling (elektrode-setup) en de data-waarden (gemeten EEG-data). In sommige
gevallen is de voorgeschreven nauwkeurigheid niet voldoende om correcte resultaten te
garanderen. Herhaling van een aantal tests toonde aan dat de resultaten uit het voorgaande
onderzoek hun waarde blijven behouden, met één uitzondering: in een gebied dat niet
wordt bemonsterd is de berekende potentiaalverdeling vooral afhankelijk van de gebruikte
interpolatie-graad. Daarom wordt aangeraden om geen conclusies te verbinden aan de
verdeling in niet-bemonsterde gebieden.
Opgemerkt moet worden dat deze laatste opmerking zowel van toepassing is op Spherical
Spline als op K-Nearest Neighbours interpolatie.

Als uiteindelijke presentatievorm is de contourplot gekozen, voornamelijk vanwege de
eenvoudige productie en reproductie van de plots. Voor het maken van deze plots is
gekozen voor het softwarepakket SAS, wat niet het meest ideale pakket is gebleken maar
wel het enige beschikbare pakket voor deze toepassing. Het grootste nadeel van SAS is de
grote hoeveelheid tijd die nodig is om data van een file te lezen. Aanbevolen wordt dan
ook om te blijven uitkijken naar een ander, meer geschikt pakket voor het presenteren van
topografische afbeeldingen.

Met de afronding van dit project is een softwarepakket beschikbaar gekomen voor het
berekenen en plotten van topografische afbeeldingen. Twee interpolatie-technieken kunnen
worden gekozen, K-Nearest Neighbours en Spherical Spline interpolatie, en in het laatste
geval is het mogelijk om ook Scalp Current source Density verdelingen te berekenen. De
maps kunnen in de vorm van een contourplot worden gepresenteerd en uitvoer is mogelijk
naar scherm of plotter.
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1. Inleiding

1.1. Het elektro-encephalogram

Het meest kwetsbare orgaan van de mens, de hersenen, vormt het besturingssysteem van
het menselijk lichaam. Signalen uit de buitenwereld worden er geëvalueerd en leiden tot
een bepaalde reactie, het (on)bewuste gedrag van de mens, De informatieoverdracht tussen
hersenen en periferie geschiedt op basis van elektrische potentiaalveranderingen , net zoals
de overdracht binnen de hersenen zelf. Deze veranderingen kunnen met behulp van
elektroden op de schedel worden gemeten en de registratie van die metingen wordt het
e.~ektro-encephalogram (EEG) genoemd. De duitser Hans Berger registreerde in 1929 het
eerste menselijke EEG, en na enig argwaan werden zijn bevindingen algemeen
geaccepteerd.

De EEG metingen kunnen unipolair of bipolair worden uitgevoerd, Bij de unipolaire
meting worden de spanningsfluctuaties ten opzichte van één referentie-elektrode
geregistreerd. Het vinden van een voldoende neutrale plaats voor deze referentie-elektrode
geeft echter vaak problemen. Plaatsing te dichtbij introduceert hersenactiviteit, terwijl bij
plaatsing te ver weg het EeG geïntroduceerd wordt. Als plaats voor de neutrale elektrode
wordt vaak het oor gekozen. Bij de bipolaire meting worden de potentiaalverschillen
geregistreerd tussen telkens twee actieve elektroden.._Ms de ~le1<::troden diçht bij~lkaarzijn
gepl~~!.~~~~.!-QQJt~zeJ!1~~~r.i.!!}eite de .p()t.~nti.aalgradi~nt geme!en.
De plaatsing van de elektroden is vastgelegd in het internationaal afgesproken 10/20
systeem. Wanneer bij een experiment andere elektrodeposities nodig zijn, dan worden
deze afgeleid van de 10/20 standaard (figuur 1).

(a) (b)
Fp1 Fp2
• •

F7 F3 Fz F4 Fa F1' Fz' F2'• • • •• • • •FC3' FC1' FCz' FC2' FC4'• • • • •
C3 Cz C4 T4 TC3' C3' C1' Cz' C2' C4' TC4'

• • • • • • • • • • •C3· C1· Cz· C2· C4·

• • • • •
P3 pz PC1· pCz· PC2·

T5 P4 T6 • • •• • •• •
01 02 \ /

/• • /

F~ur 1 (a) Elektrode-configuratie volgens de internationale 10120-standaard. (b) De 9PP-setup, een
hiervan afgeleide configuratie die in Tilburg is gebruikt.
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Het EEG is voornamelijk een weergave van de hersenactiviteit dichtbij de elektroden. Bij
plaatsing van de elektroden op de hoofdhuid of op het hersenweefsel wordt dan ook alleen
de bijdrage van de in de cortex gelegen neuronen gemeten. Veraf gelegen neuronen
leveren geen direkte bijdrage tot het EEG, vooral omdat in dieper gelegen gebieden de
hersenen niet voldoende gestructureerd zijn. De gemeten spanningsfluctuaties zijn dan ook
niet het resultaat van één enkel neuron, maar geven een beeld van de gezamenlijke
elektrische activiteit van de neuronen die zich in de buurt van de elektroden bevinden.

Onder normale omstandigheden wordt het zogenaamde spontane EEG gemeten (figuur 2a).
Dit EEG heef~ het karakter van een stochastisch signaal, een ruis met een frequentieinhoud
van 0 tot 60 Hz. Het spectrum van deze ruis is niet wit maar vertoont meestal een
maximum, de dominante frequentie. Afhankelijk van de plaats van dit maximum wordt
aan het EEG een bepaald ritme toegekend. De amplitude van het spontane EEG is bij
benadering omgekeerd evenredig met de dominante frequentie en varieert tussen 20 en 100
IJ.V.
Wanneer speciale condities worden gecreëerd, bijvoorbeeld het aanbieden van een
stimulus, ontstaan Event-Related Potentials of ERP's (figuur 2b). Er worden twee soorten
onderscheidden: Evoked Responses en Slow Potentials. Een Evoked Response treedt op na
het aanbieden van een stimulus. De reactie van de hersenen op deze stimulus, de
Response, wordt geregistreerd. De Readiness Potential is een voorbeeld van een Slow
Potential. Voorafgaand aan een vrijwillige beweging wordt een langzame verandering van
de potentiaal gemeten.

~~~

~~~~~~~Afv.rJ"iIJNJ

(8) (b) I , , , . I , , . , I , I , I I , , ,~~l.L-.,

'0 ...."'r-.

Figuur 2 (a) Het spontane EEG. (b) Een Evoked Response, een ERP ten gevolge van een visuele stimulus.
(beide plaatjes uit Redmond [1976]).

De amplitude van een ERP (1-10 IJ.V) is veel kleiner dan de amplitude van het spontane
EEG en een ERP is hierin dan ook vrijwel onzichtbaar. Vanwege de gebondenheid aan
bekende gebeurtenissen in de tijd en door de vrijwel constante looptijden in de hersenen
zijn ERP's echter goed reproduceerbaar. Door sommatie van responsies op herhaalde
stimuli kan het spontane EEG worden uitgemiddeld. De ERP wordt als het ware uit de
ruis getild. Deze techniek wordt Computing of Average Transients (CAT) genoemd.

De klassieke manier om het EEG te registreren is de direkte registratie met een x-t
schrijver. Gelijktijdig kunnen meer kanalen (8-16) worden geschreven en de presentatie
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heeft dan de vorm als in figuur 2a. Een andere manier is bemonsteren en digitaliseren van
de EEG signalen. Deze methode heeft als voordeel dat de data eenvoudig kunnen worden
opgeslagen, zodat latere bewerking, zoals temporele sommatie, mogelijk is.
De klinische toepassing van het EEG is tot nog toe zeer beperkt, vooral omdat het EEG
slechts een afspiegeling is van de activiteit van de neuronen in de cortex. In geval van een
hersenziekte worden alleen afwijkingen in het EEG gevonden als de ziekte de cortex
neuronen aantast én als deze aantasting een verandering geeft in het elektrische gedrag.
Een andere reden voor de beperkte toepassing is de grote hoeveelheid informatie die het
EEG bevat, wat het moeilijk maakt om de juiste gegevens uit de signalen te isoleren. Hier
komt nog bij dat analyse van de gegevens vaak op visuele basis plaats vindt, bijvoorbeeld
het zoeken naar bepaalde patronen of onregelmatigheden, en dit kan alleen betrouwbaar
gebeuren wanneer een fenomeen zich duidelijk in het EEG manifesteert. Epilepsie heeft
een ziektebeeld wat aan beide voorwaarden voldoet, en ook plaatsbepaling van
hersentumoren kan met visuele inspectie gebeuren.
De toepassing van ERP-technieken ligt vooral op het gebied van tijdmetingen, zoals
bijvoorbeeld de vertraging van de zenuwgeleiding bij multiple sclerose.

1.2. Topographic Brain Mapping

De klassieke presentatie van de EEG-data, de potentiaal als functie van de tijd op een
aantal plaatsen op de schedel, heeft een beperking. De ruimtelijke informatie in deze
tijdseries is niet of nauwelijks herkenbaar. Men probeert dit wel te ondervangen door de
tijdseries in het hoofd op de elektrodeposities te tekenen (figuur 3). Deze presentatie zegt
wel iets meer over het verband tussen de afzonderlijke signalen, maar de ruimtelijke
aspecten moeten op het oog geschat worden.

Figuur 3 De tijdseries in het hoofd getekend.
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Een betere manier om de spatiële informatie zichtbaar te maken is topographic brain
mapping. Aan de hand van de gemeten potentialen op de verschillende elektrodeposities
wordt de potentiaalverdeling over de hele schedel berekend. Zo ontstaat een topografische
afbeelding van de hersenpotentialen op één bepaald tijdstip waarin de ruimtelijke aspecten
van de data zichtbaar zijn.

Mapping heeft echter ook nadelen. Zo verdwijnt de temporele informatie wanneer slechts
één map wordt berekend. Juist bij ERP's is de tijd een belangrijk gegeven, en in dat geval
is een serie afbeeldingen noodzakelijk. Deze reeks brengt het tijdsaspect weer terug en
geeft de verandering van de potentiaalverdeling in de tijd weer. Dit geeft dan direkt weer
het belang van de klassieke tijdregistraties aan. Het is namdijk ondoenlijk om op elk
tijdstip van de serie een afbeelding te maken. Met behulp van de tijdseries kunnen echter
de relevante tijdstippen worden geselecteerd, en wordt onnodig verbruik van rekentijd op
de computer voorkomen. Natuurlijk speelt hierbij ook de bestaande kennis van de
informatieverwerking in de hersenen een belangrijke rol.
Een ander aspect is dat een map een afbeelding is van de potentiaalverdeling over de
schedel. Dit geeft snel de indruk dat de bron die deze verdeling tot gevolg heeft ook onder
de schedel ligt. Dit is zeker niet altijd het geval.

De klinische toepassing van topografische afbeeldingen heeft in principe dezelfde
beperkingen als die van de klassieke presentatie. De analyse komt nu echter neer op het
herkennen van patronen of afwijkingen in de potentiaalverdeling in plaats van in de
afzonderlijke potentialen.
In wetenschappelijk psychofysiologisch onderzoek wordt mapping vooral gebruikt voor het
afbeelden van ERP's. Men tracht aan de hand van de afbeeldingen de bron van de
hersenactiviteit terug te vinden. De nadruk ligt hierbij op het tijdsaspect, het moment
waarop verschillende hersengebieden een rol gaan spelen in de informatieverwerking. Zo
wordt een mogelijkheid geboden om hersenstructuren te relateren aan psychologische
processen.

De potentiaalverdeling over de schedel, de Scalp Potential (SP), vergroot het inzicht in de
ruimtelijke aspecten van het EEG maar heeft ook een aantal onvolkomenheden. Het
potentiaàlveld wordt beïnvloed door de tangentiële geleiding van hoofdhuid, schedel en
hersenweefsel. Door deze geleiding wordt de potentiaal over de schedel uitgesmeerd en
gaat het plaatselijke karakter gedeeltelijk verloren. Verder is het EEG, en dus ook de
potentiaalverdeling, afhankelijk van de referentie tijdens de metingen. Vooral dit laatste
aspect heeft geleid tot de introductie van een andere, referentievrije presentatie van de
data, de Scalp Current source Density (SCD). De SCD geeft aan waar stroombronnen
(current sources) en stroomputten (current sinks) zich op de schedel bevinden. Een
bijkomend voordeel is dat SCD minder last heeft het uitsmeringseffect.
Belangrijk nadeel van de Scalp Current source Density is de minder betrouwbare
weergave van de activiteit van dieper gelegen bronnen. Hiervoor is de SP verdeling weer
beter geschikt. Voor een betrouwbare topografische afbeelding is dus zowel de Scalp
Potential verdeling als de Scalp Current source Density verdeling nodig.
.M.ath~!!1~!i~~~_l~~!:i~~j§c:le_§ca,Jpç!:1r.~~!1~ sgurce Densityde tweedespatiële afgeleide van
~~tentiaalverdeling. De eerste twee afgeleiden van de potentiaalverdeling moeten dus
bestaan om uit deze verdeling de SCD te kunnen bepalen. In de praktijk betekent dit dat
de geïnterpoleerde potentiaalmap geen discontinuïteiten mag bevatten.
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1.3. Opdrachtomschrijving

In een vorig afstudeerproject is een algoritme geïmplementeerd voor de berekening van
topografische afbeeldingen. Het belangrijkste onderdeel van dit algoritme is de
interpolatietechniek die wordt gebruikt. Twee technieken zijn geïmplementeerd, en bij één
ervan, de Spherical Spline Interpolatie (SSr), zijn in de testfase problemen ontstaan. SSI
heeft echter een belangrijk voordeel ten opzichte van andere interpolatie technieken. Op
een vrij eenvoudige manier kan naast de potentiaalverdeling ook de Scalp Current source
Density worden berekend. Om deze reden wil men zeker doorgaan met SS!. Eerste deel
van het afstudeerproject is dan ook het oplossen van de problemen bij de Spherical Spline
interpolatie en implementatie van de Scalp Current source Density berekening.
Een apart onderdeel hierbij vormt het controleren van de testdata, de berekening van de
potentiaalverdeling op een homogeen geleidende bol ten gevolge van een in de bol
geplaatste dipool.

De grafische weergave van de potentiaalverdeling in de vorm van isopotentiaallijnen vormt
het tweede gedeelte van het project. In eerste instantie wu voor dit plot-gedeelte een
commercieel softwarepakket worden gebruikt. Hierop is men later teruggekomen en een
andere oplossing moet dus worden gezocht.

Samengevat is het de bedoeling dat na beëindiging van dit afstudeerproject een afgerond
softwarepakket voor het maken van topografische afbeeldingen beschikbaar is. De titel van
dit verslag geeft al aan dat dit project het vervolg is op een vorig onderzoekt Daarom
wordt in het volgende hoofdstuk eerst een korte samenvatting hiervan gegeven, met name
van de resultaten.

t Topografische afbeeldingen van hersenpotentialen door LA.G. van Avermaete, een afstudeerproject
uitgevoerd van 19-03-1991 tot 12-12-1991 op de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg [Avermaete, 1991].
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2. Brain Mapping I.

Bij een EEG-meting worden de hersenpotentialen op een beperkt aantal punten op het
hoofd, de elektrodeposities, gemeten. Om van deze meetwaarden te komen tot een
topografische afbeelding zijn een aantal stappen van belang. Ten eerste moet via
interpolatie de potentiaalverdeling over de hele schedel worden berekend. Vervolgens
moet deze verdeling geprojecteerd worden op het twee-dimensionale presentatie-vlak. Tot
slot moet een presentatievorm van de berekende verdeling worden gekozen. De meest
belangrijke stap is de eerste, de interpolatie. De nauwkeurigheid van de gebruikte
interpolatietechniek bepaalt namelijk de betrouwbaarheid van de topografische afbeelding,
hoe goed de Nerkelijke potentiaalverdeling wordt benaderd door de geïnterpoleerde
verdeling. In Brain Mapping I zijn een aantal interpolatiemethoden op toepasbaarheid
onderzocht. Uiteindelijk zijn twee technieken geïmplementeerd: de K-Nearest Neighbours
(KNN) methode en Spherical Spline Interpolatie (SSI). Het softwarepakket heeft de naam
TOPMAP meegekregen en deze naam zal in het volgende ook steeds worden gebruikt.

KNN is een lokale interpolatietechniek, wat betekent dat de waarde op een bepaalde
positie bepaald wordt door de waarde op een beperkt aantal posities in de direkte
omgeving, de buren. Bij EEG-mapping zijn dat de buur-elektroden. De constante K geeft
aan hoeveel buren worden meegenomen in de berekeningen. Vanwege de korte rekentijden
en omdat de methode veel gebruikt wordt is KNN geïmplementeerd. Nadelen van de
KNN-methode zijn de discontinuïteiten die voorkomen in de geïnterpoleerde map en het
feit dat extrema gebonden zijn aan de elektrodeposities. Verder geldt ook nog dat de
resultaten van KNN slechter worden naarmate minder elektroden worden gebruikt.
Spherical Spline interpolatie is een globale techniek. Alle elektrode-potentialen worden
gebruikt voor de bepaling van de waarde op een bepaald positie, waarbij geïnterpoleerd
wordt op het boloppervlak. Deze methode is geïmplementeerd vanwege de eenvoud
waarmee de Scalp Current source Density verdeling te berekenen is. Dit is mogelijk
omdat de potentiaalmap geen discontinuïteiten bevat. Tweede voordeel van SSI is dat de
extrema niet gebonden zijn aan de elektrodeposities. Nadelen van Spherical Spline
interpolatie zijn de verwachte lange rekentijden en het feit dat de geïnterpoleerde waarden
op de elektrodeposities niet overeenkomen met de exact gemeten waarden.
De besproken voor- en nadelen zijn de algemeen in de literatuur bekende eigenschappen
van beide technieken en zijn in tabel I nog eens samengevat. In de testfase zijn de
werkelijke resultaten van TOPMAP getoetst aan deze eigenschappen.

Tabel 1 Voor- en nadelen van de K-Nearest Neighbours en Spherical Spline interpolatie

Interpolatietechniek Voordelen Nadelen

K-Nearest Neighbours - Algemeen gebruikt - Discontinuïteiten
- Korte rekentijd - Extrema gebonden aan elektrodeposities

- Minder goede resultaten bij een klein aantal
elektroden

Spherical Spline - Geen discontinuïteiten . Lange rekentijden
- Extrema los van elektroden - Geïnterpoleerde waarden op de
- Eenvoudige afleiding van SCD elektrodeposities komen per definitie

overeen met de exact gemeten waarden
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Om van het drie-dimensionale hoofd te komen tot een twee-dimensionale presentatie van
de potentiaalverdeling is gekozen voor een radiale projectie. Het voordeel van deze
projectie-techniek is dat de relatieve boogafstanden tussen de elektroden op de bol
gerespecteerd worden, in tegenstelling tot loodrechte projectie waar vervorming van deze
afstanden optreedt (figuur 4).

__ -ê~---- -----
(b)

/'.-

! FS" F6", • Fz" •

q •
C3' Cl' Cz' C2' C4'

• • • • •
C3" Cz" C4"

• • •
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\ TS' • • • • T6'\
\ • Pl" •\ 03' • 04'

\ • •" 01' 02'

• • /
"- /

---

Figuur 4 De projectie van een elektrode-setup. (a) De loodrechte projectie en (b) de radiale projectie.

Twee vormen van de KNN-methode zijn getest. Bij de eerste vorm is eerst het
boloppervlak geprojecteerd op het platte vlak en is daarna geïnterpoleerd (op deze manier
wordt de KNN-techniek in het algemeen gebruikt). In het andere geval is de volgorde
omgedraaid: eerst interpoleren op het boloppervlak en daarna projectie (dit wordt ook wel
3D-KNN interpolatie genoemd). De laatste manier leverde iets betere resultaten, en dat is
de methode die is geïmplementeerd.

Belangrijk is natuurlijk ook op hoeveel posities op de schedel een potentiaal moet worden
berekend, ofwel met welke resolutie de map moet worden gemaakt. Aan de hand van de
elektrode-diameter ( = 8 mm) en de nauwkeurigheid waarmee de elektroden geplaatst
kunnen worden (= 10 mm) is een resolutie van SOxSO posities of pixels voldoende. Bij een
afstand over het hoofd van oor tot oor van ongeveer 30 cm is de pixelbreedte dan gelijk
aan 6 mm, ruim voldoende vergeleken met de elektrode-diameter. Omdat de interpolatie
wordt uitgevoerd op het boloppervlak worden voor elk pixel in het platte vlak via
terugwaartse projectie [Perrin, 1989] de drie-dimensionale cartesische coördinaten
bepaald, en op die posities wordt de potentiaal berekend.

Als model voor het hoofd is in TOPMAP het zogenaamde I-schil model genomen. In dit
model wordt het hoofd voorgesteld als een massieve, homogeen geleidende bol met straal
één. Dit model is natuurlijk een benadering van de werkelijkheid.
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Het testen van de twee interpolatiemethoden is gebeurd met behulp van dipoolvelden. Aan
de hand van een denkbeeldig in het hoofd geplaatste dipool werd eerst de potentiaal op de
elektrodeposities berekend. Vervolgens werd met deze "meetwaarden" de interpolatie
uitgevoerd. Het resultaat werd daarna vergeleken met de volledig berekende
potentiaalverdeling. Daartoe werden de gemiddelde fout, de maximale fout en de hoek
fout berekend. De gemiddelde fout is de RMS-waarde van de fout op elke positie waar
een potentiaal is berekend, gemiddeld over alle posities. De maximale fout geeft de
grootste afwijking van de geïnterpoleerde potentiaalverdeling. De hoek-fout is een maat
voor de afwijking waarmee extrema worden gelokaliseerd.
Alle fouten zijn bepaald als functie van de excentriciteit van de dipool. Met de
excentriciteit van een bron wordt de relatieve afstand tussen de bron en het middelpunt
van het hoofd bedoeld. De ligging van de cortex, de plaats waar bronnen het meest
bijdragen tot het EEG, komt in het I-schil model overeen met een excentriciteit van 0.6.
Tot slot is nog onderzocht met welke nauwkeurigheid de potentiaal wordt benaderd op
pixels die niet omringd worden door elektroden. Op die posities wordt de waarde namelijk
niet geïnterpoleerd maar geëxtrapoleerd. Aan de hand van deze resultaten kan worden
afgeleid hoe betrouwbaar de topografische map is buiten het bemonsterde gebied.

Voor beide methoden voldeden de resultaten aan de verwachtingen, met uitzondering van
vier punten.
- Niet de algemeen als meest nauwkeurig beschouwde 4NN-variant (4 buur-elektroden)

maar de 3NN-variant (3 buren) van de KNN-methode gaf bij het testen de iets betere
resultaten (de verschillen tussen beide varianten waren echter zeer gering).

- De rekentijden bij SSI waren minder lang dan voorspeld werd in de literatuur. Hierbij
dient wel opgemerkt te worden dat de software op een VAX-machine is
geïmplementeerd.

- Verder was het verschil tussen de geïnterpoleerde waarden en de exact gemeten waarden
op de elektrodeposities bij Spherical Spline interpolatie verwaarloosbaar klein.

- Tot slot is gebleken dat voor ondiepe bronnen de Spherical Spline interpolatie iets
minder nauwkeurig was dan K-Nearest Neighbours methode. De nauwkeurigheid voor
bronnen waarvan de activiteit in het EEG wordt gemeten is voor beide methoden
ongeveer even groot.

Dit laatste punt wordt onderschreven door Poirot [1990], die ook de 3D-KNN interpolatie
heeft toegepast. Wat de extrapolatie betreft is gebleken dat de Spherical Spline methode
betere resultaten leverde dan KNN interpolatie.

Interpolatie van gemeten data gaf een ander beeld te zien. De KNN-methode leverde ook
dan goede resultaten. De topografische afbeeldingen bevatten kenmerken die men op
grond van de tijdserie analyse al had gevonden. Toepassing van de Spherical Spline
interpolatie leverde echter geen vergelijkbare resultaten. Fysisch gezien waren de
berekende potentiaalverdelingen niet zinvol. De potentiaal op elk pixel leek meer op een
willekeurig gekozen waarde dan op een geïnterpoleerde waarde. In figuur 5 is voor
identieke data de door beide technieken geïnterpoleerde map getekend. De verschillen
tussen beide maps spreken voor zich.
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Figuur 5 Berekende potentiaalmaps. (a) Volgens de Spherical Spline methode met graad m=4.
(b) Volgens de KNN-methode met graad -2 en 3 buren.

Natuurlijk is het voorgaande slechts een zeer beknopte samenvatting van het onderzoek en
de resultaten. Voor details wordt dan ook verwezen naar het betreffende afstudeerrapport
[Avermaete, 1991]. Hierna volgende referenties naar het voorgaande onderzoek zullen
steeds worden aangeduid met Brain Mapping 1.
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3. Spherical Spline Interpolatie

3.1. Historie en theorie

De Spherical Spline theorie is ontwikkeld vanuit een meteorologisch oogpunt. Men was
geïnteresseerd in een gladde functie om de 500 millibar hoogte te beschrijven. Daartoe
waren meetgegevens van weerstations verspreid over de hele aarde beschikbaar. De meest
voor de hand liggende manier om de functie te bepalen is dan interpolatie, en de
bolvormigheid van de aarde bracht Wahba [1981] ertoe om periodieke splines op een
cirkel en thin plate surface splines te generaliseren tot spherical (bolvormige) splines. Eind
jaren 80 heeft Perrin [1989] deze techniek gebruikt voor de interpolatie van EEG-data.
Spherical Spline interpolatie kan worden opgevat als de vervorming van een dunne bol,
zodanig dat het oppervlak van de bol door een eindig aantal bekende punten wordt
gedwongen.

De toepassing van de Spherical Spline techniek in het programma TOPMAP is
rechtstreeks overgenomen van Perrin. Noem Zi de potentiaal op i-de elektrode, met Ei de
positie van de elektrode op de bol. De potentiaal op een willekeurig punt E op de bol
wordt dan gegeven door:

11

VeE) =co+E cig[cos(E,E)]
i=1

(3.1)

De constante n geeft het aantal datapunten weer, in dit geval het aantal gebruikte
elektroden. De term (E,EJ stelt de hoek voor tussen de vector naar punt E en de vector
naar de elektrodepositie Ei. De coëfficiënten ci (i=O ..n) volgen uit het stelsel:

Hierin geldt

met
11

E ci=O
i=1

(3.2)

C T =(CI'C2,···,CII )

Z T = (zl'~, ... ,ZII)

TT=(1,l, ... ,l)

G= (gij) =(g [cos(Ei,Ej )])

(3.3)

Cos(Ej,~.) staat voor de cosinus van de hoek tussen de vectoren naar de i-de en de j-de
elektrode. De matrix G is een symmetrische matrix, dat wil zeggen gij=gjj,Vi,}, met
i,j: 1. .n.
De functie g is gedefinieerd als de som van een oneindige reeks:

g (x) =J.-:t 2n + 1 p (x)
411'" 11=1 n men + l)m 11

(3.4)



11

In deze vergelijking stellen Pn de n-de graads Legendre polynomen voor. Deze polynomen
kunnen berekend worden met behulp van de recursieve relatie:

(n + 1)Pn+l (x) =(2n + 1)xPn(x) - nPn-1(x)

Po = 1 PI =x
(3.5)

De constante m in (3.4) bepaalt de soort splines waarmee wordt gerekend en wordt ook
wel de roll-off factor genoemd [Wahba, 1980]. Voor elke specifieke toepassing van SSI is
er een optimale waalde voor deze constante [Wahba, 1983]. Perrin heeft dit optimum
proefondervindelijk vastgesteld op m=4. In Brain Mapping I wordt m de graad van de
Spherical Spline interpolatie genoemd. Tot slot geldt nog dat voor m> 1 en -1 ~ x < 1
(want Icos(E,Ei) I<1 ) de reeks in (3.4) uniform convergent is [Soufflet, 1991].

Naast spline interpolatie kan ook spline smoothing worden toegepast. In dat geval moet
een zogenaamde smoothing-factor À (À> 0) worden gekozen. Het stelsel vergelijkingen dat
moet worden opgelost wordt dan:

{
(G+ÀI)C+TCO=Z

TTC=O
(3.6)

Gebruik van de smoothing-factor laat een bepaalde fout toe bij de vervorming van het
boloppervlak. Het oppervlak hoeft niet meer precies door de bekende punten te worden _

[

gedwongen. Dit kan nuttig zijn als de meetwaarden behept zijn met ruis. De optimale \
waarde voor À is afhankelijk van de data en er zijn statistische methoden beschikbaar voor )
de bepaling hiervan [Wahba, 1983]. /

~

3.2. Problemen SSI

Zoals gezegd zijn bij Spherical Spline interpolatie problemen ontslaan wanneer gemeten
data werden gebruikt, in tegenstelling tot de resultaten met dipool-data. In eerste instantie
was de gedachte dan ook dat de problemen veroorzaakt werden door de data. Belangrijk
echter is dat voor de twee data-typen verschillende software is gebruikt. In geval van de
dipool-data is gebruik gemaakt van de testversie TOPTEST, terwijl voor gemeten data de
gebruikersversie TOPMAP is gebruikt. Een verschil in de software van beide versies zou
dus aanleiding kunnen zijn voor de problemen.
Tenslotte is er nog het verschil in elektrode-configuratie. De tests met dipool-data zijn
uitgevoerd aan de hand van het 10/20 systeem, maar de gemeten data zijn verkregen met
de 9PP elektrode-setup (figuur 1). De oorzaak van de problemen kan dus ook liggen in het
feit dat de Spherical Spline interpolatie afhankelijk is van de data-distributie, in dit geval
de elektrode-configuratie.
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Verschillende tests zijn uitgevoerd om de oorzaak van de problemen te kunnen aanwijzen.
Om iets over de resultaten van deze tests te kunnen zeggen zijn de gemaakte afbeeldingen
steeds vergeleken met het resultaat van de KNN interpolatie. In geval van goede gelijkenis
en een glad oppervlak zonder absurde pieken en dalen zoals in figuur 5 werd het resultaat
als goed bestempeld.

Controle van de software, zoals data-overdracht en data-opslag, gaf in eerste instantie
geen aanwijzingen dat hier een fout was gemaakt. Invoer van de gemeten data in de
testversie TOPTEST resulteerde in afbeeldingen die identiek waren aan de maps van
TOPMAP. Een eventueel software-verschil tussen beide versies was dus ook niet de
oorzaak van de problemen. In appendix C is de afleiding gegeven voor de potentiaal
verdeling op een bol ten gevolge van een dipool in de bol. Hierin zijn geen
onvolkomenheden gevonden.
Toepassing van de smoothing-factor À had wel opmerkelijke resultaten. Al voor kleine
waarden van À was het resultaat van de interpolatie volgens verwachting. Dit bevestigde
het vermoeden dat de data de problemen zouden kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld ruis op
de data of eventueel gemaakte meetfouten.
Een andere test was de gemeten data, verkregen met de 9PP-configuratie, projecteren op
de 1O/20-setup, en vervolgens de interpolatie uitvoeren met deze 1O/20-setup. De
berekende maps hebben dan natuurlijk weinig fysische betekenis, maar als de data de
oorzaak van de problemen vormen, dan is ook bij deze setup een factor À (À> 0)
noodzakelijk voor goede resultaten. Het tegendeel was echter het geval. Ook met À gelijk
aan nul werden goede resultaten behaald. Dit zou dan weer betekenen dat de problemen te
maken hadden met de elektrode-configuratie. Om dit te verifiëren zijn tests uitgevoerd
waarbij willekeurig elektroden uit de 9PP-setup werden weggelaten in de berekening. In
sommige gevallen leverde dit goede resultaten, maar er was geen verband aantoonbaar
tussen het resultaat van de interpolatie en de elektroden die waren weggelaten. In tabel 2
zijn de testresultaten samengevat.

Tabel 2 Testresultaten van de Spherical Spline Interpolatie (de set-up 9PP· is de
setup waarbij willekeurig elektroden zijn weggelaten, en ? geeft aan dat de resultaat
soms wel en soms niet goed is).

data-type elektrode-setup waarde À resultaat

dipool 10/20 0 goed

dipool 9PP 0 goed

gemeten 10/20 0 goed

gemeten 9PP 0 slecht

gemeten 9PP >0 goed

gemeten 9PP· 0 ?
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Uit de beschreven tests werd in eerste instantie geconcludeerd dat de problemen
veroorzaakt werden door eventuele beperkingen die inherent zijn aan de Spherical Spline
methode. Gedacht werd daarbij aan de data-verdeling op de bol, de data-waanlen, of een
combinatie van beide. In de literatuur wordt hier echter nergens melding van gemaakt
[Biggins, 1991; Soufflet, 1991; Pidoux, 1990; Giard, 1990].
Inmiddels waren van dezelfde (gemeten) data ook door een onderzoeksgroep2 in Frankrijk
maps gemaakt met behulp van de Spherical Spline interpolatie. Vanzelfsprekend had men
daar ook de 9PP-cQJ1figuratie gebruikt. Nergens had men echter problemen ondervonden,
en ook was geen gebruik gemaakt van de smoothing-factor À. Dit sprak dus alle eerdere
conclusies (data- en/of configuratie-afhankelijkheid) tegen en betekende dat de oorzaak van
de problemen toch gezocht moest worden in de software.

De test met het willekeurig weglaten van elektroden gaf de aanwijzing dat de elektrode
setup de grootste invloed had op het resultaat van de interpolatie. Het belangrijkste
aandachtspunt bij het verdere onderzoek was dan ook het gedeelte van de software waar
de elektrode-configuratie deel uitmaakt van de berekeningen.

3.3. Conditie van het probleem

De numerieke bepaling van de oplossing ,x van de matrixvergelijking A4=/2. kan in
sommige gevallen een lastig probleem zijn. Afrondfouten ten gevolge van de eindige
machine-nauwkeurigheid, bijvoorbeeld in de matrix A, kunnen resulteren in een grote fout
Ö! in de oplossing ,x. Een bovengrens voor deze fout wordt gegeven door het conditie-getal
erA) van de matrix, dat als volgt is gedefinieerd. Noem öA de storing op matrix A en
neem aan dat de data correct zijn (Ö!l=O). De matrixvergelijking gaat dan over in
(14 +öA)(,x+ó.I) =/2.. In eerste orde benadering geldt dan voor de fout in de oplossing:

I1 Ó! 11 ~ 11 A -I II • IJ öA I1 =e(A) "öA I1m lfAf
(3.7)

Het conditie-getal, erA) = IIA-J
11: I\A 11, van de matrix A is dus een bovengrens voor de

verhouding van de relatieve fout in de oplossing ,x en de relatieve fout in de matrix A. Is
het conditie-getal groot dan kunnen kleine fouten in de matrix al leiden tot grote fouten in
de oplossing. In dat geval noemt men het probleem slecht geconditioneerd. In het ideale
geval geldt erA) = 1.

2 Groep waartoe onder andere F. Perrin en M.H. Giard behoren. Bij het hersenonderzoek wordt onder meer
de Spherical Spline interpolatie gebruikt voor het maken van topografische atbeeldingen. Giard heeft de

genoemde maps gemaakt.
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Bij de Spherical Spline interpolatie moet het stelsel lineaire vergelijkingen in (3.2) worden
opgelost. Herschrijven van dit stelsel tot een matrixvergelijking levert:

[~T ~] [~] =[~] Ç::} A!=é met

gil gin 1
(3.8)

!=[CI' ... ,cn,cof en A=
é= [ZW" ,zn'O f

gnl gnn 1

1 1 0

In welke mate wordt nu het conditie-getal van de systeem-matrix A bepaald door de
elektrode-configuratie? Beschouw daartoe figuur 6, waarin een symmetrische setup is
getekend met twee dicht bij elkaar geplaatste elektroden el en ~.

G)
,,

Figuur 6 Elektrode-configuratie voor de bepaling van
het conditie-getal van de systeem-matrix bij Spherical
Spline interpolatie.

(3.9)
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Omdat e, en ~ zo dicht bij elkaar zijn geplaatst kan voor de verschillende hoeken tussen
de elektroden worden geschreven: h,=h6 =h2 =h j en. h3 =h4 • Dit betekent voor de
beschouwde matrixelementen "

g'2=g21=gU+7] =g22 + 7]

g'4 =g41 =g24 =g42

g13 =g31 =g23 +ó =g32 +ó

g'S=gSl =g2S+Ó=gS2+Ó
(3.10)

Invullen van deze gegevens in (3.9) levert:

rg12
g22 + 7] g23+ Ó g24 g2S+ Ó

:1g22.+7] g22 g23 g24 g2S
(3.11)

Hoe kleiner nu de hoek tussen el en ~ wordt, des te kleiner worden Ó en 7]. De eerste
twee rijen (en kolommen) van de matrix worden dan steeds meer aan elkaar gelijk. Dit
betekent dat de matrix dan steeds meer singulier3 wordt en daardoor het conditie-getal
groter. Daarmee is dus een verband tussen de elektrode-configuratie en het conditie-getal
gevonden: hoe dichter twee (of meer) elektroden bij elkaar staan, des te groter wordt het
conditie-getal, des te slechter is het interpolatie-probleem geconditioneerd.
Ook het aantal elektroden is echter van belang voor de grootte van het conditie-getal. Als
de onderlinge afstanden tussen de elektroden gelijk zijn dan is het verband hiertussen recht
evenredig: hoe meer elektroden des te groter het conditie-getal. Voor willekeurige
configuraties bestaat echter geen aantoonbaar verband (Sibson, 1991]. Het kan zelfs
voorkomen dat meer, dicht bij elkaar geplaatste, elektroden een kleiner conditie-getal
opleveren.

Daarnaast bestaat nog een ander aspect met betrekking tot dichtbij elkaar gelegen
elektroden. Als de elektrode-potentialen onderling weinig van elkaar verschillen is het
oppervlak van de bol gemakkelijk zodanig te vervormen dat het door de bekende punten
wordt gedwongen. Bij grote onderlinge verschillen of een grillig verloop van de
potentiaalverdeling, zal het vervormen aanzienlijk meer moeite kosten (Sibson, 1991]. Dit
zou een verklaring kunnen zijn voor de goede resultaten met dipool-data.

Voor de twee gebruikte elektrode-configuraties is het conditie-getal berekend, en het
resultaat was opmerkelijk: C(AJ9PP= 108 » c(AJlOl2o=4000. In het programma TOPMAP
worden de elementen gij van de matrix A bepaald met een nauwkeurigheid van 10-6

•

Vergeleken met een conditie-getal van 108 kan men zich afvragen of dit nauwkeurig
genoeg is en of de gemaakte afrondfouten een relevante invloed hebben op de uitkomst.

3 In TOPMAP wordt voor het oplossen van het stelsel een procedure uit de NAG-bibliotheek (NAG :
National Algorithms Group) gebruikt. Deze procedure geeft een foutmelding wanneer de matrix singulier is.
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Een te grote fout kan dus de reden zijn waarom bij de 9PP-setup de resultaten met
gemeten data zo slecht zijn. Tevens kan daarmee verklaard zijn waarom de projectie van
gemeten data op 10/20-configuratie wel tot goede interpolatie-resultaten leidt: C(A)9PP ~

C(A)lO/20, wat het effect van afrondfouten bij het 10/20-systeem veel minder dramatisch
maakt.
Herhaling van de tests waarbij willekeurig elektroden werden weggelaten in de
berekeningen bevestigde bovenstaande. De resultaten waren beter naarmate het conditie
getal, en dus de invloed van afrondfouten, kleiner was.

3.4. Afrondfouten

De vraag kan nu gesteld worden waar in de software significante afrondfouten worden
gemaakt. In zowel TOPMAP als TOPTEST wordt de functie g(x) in (3.4) niet telkens
opnieuw berekend, maar getabelleerd voor -1 ::Sx::S 1, in stappen van een duizendste. De
functiewaarden g(-I), g(-O.999), g(-0.998) tot en met g(l) zijn dus bekend. Is nu een
functiewaarde g(x) nodig, en staat deze functiewaarde niet in de tabel voor die waarde van
x, dan wordt via rekenkundige afronding van x de dichtstbijzijnde tabelwaarde genomen.
Daarbij wordt dus een fout og gemaakt. De tabelwaarden worden berekend met een fout
die kleiner is dan 10-6

• De maximale relatieve fout tengevolge van de rekenkundige
afronding heeft echter een orde grootte 10-4 en wordt gemaakt als x=0.9995 (appendix A).
Stel dat de relatieve fout in de matrix A gelijk is aan de maximale relatieve fout in één
element van de matrix, I1 oA 11III A 11 = ogrnax = 10-4. Voor de 9PP-setup geldt c(A) =108

, en
voor de relatieve fout in de oplossing geldt dan ~ o,I II/II,I I1 ::S 103 (vergelijking 3.7)!

Het effect van de fout og is tweeledig. BiJ de berekening van de matrixelementen gij
worden fouten ogij gemaakt. De relatieve fout die daarmee in de matrix optreedt heeft een
fout in de coëfficiënten ci tot gevolg, OCi' en door een groot conditie-getal van de systeem
matrix kan deze fout oCi desastreuze vormen aannemen.
Bij de berekening van de potentiaal UrE) wordt de functie g ook geëvalueerd en daar kan
dus ook een fout worden gemaakt: Ogi' Deze fout introduceert een fout in de berekende
potentiaal: lf(E)=U(E)+oU. Omdat Ogi van dezelfde orde grootte kan zijn als gi kan de
fout oU van dezelfde orde grootte zijn als UrE).

Combinatie van bovenstaande effecten leidt tot een uitdrukking voor de totale fout F in de
potentiaal Ui(E):

n

U' (E) =co+oco+L (ci+oc)(g [cos(E,E)]+'ogi)
i=1

=CO+L cig [cos(E,E)] +oco~L (Ciogi+ocig [cos(E,E)] +ociog)
i= I i=1

n n (3.12)

=U(E)+F
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Uit (3.12) volgt dat de totale fout F een maximale waarde kan hebben die vele malen
groter is dan UrE), vooral wanneer de fout in de coëfficiënten Ci' OCi' groot is.
Zoals gezegd wordt de fout oCi echter ook bepaald door de data (§3.3). In geval van de
9PP-setup geldt bijvoorbeeld voor de orde grootte van Ci

Ic·1 = 103 Ic·1
I gemeten data I dipool-data

ViE{l..n} (3.13)

Kleine fouten in de term g[cos(E,Ei)], vermenigvuldigd met deze coëfficiënten, kunnen
dan accumuleren tot grote fouten in U(E).
De oorzaak van de problemen bij Spherical Spline interpolatie bleek hierm.,;e gevonden te
zijn: een systeem-matrix met een groot conditie-getal en een bepaling van de
matrixelementen die ten opzichte van dit conditie-getal niet nauwkeurig genoeg is.
Daardoor worden fouten gemaakt bij de bepaling van de coëfficiënten Ci' Afhankelijk van
de data kunnen deze fouten erg groot zijn en kunnen ook de fouten in de uiteindelijke
potentiaalverdeling erg groot zijn.

3.S. Lineaire interpolatie

In TOPMAP wordt de functie g(x) getabelleerd om de rekentijd te beperken. De functie
wordt gebruikt bij het opstellen van de systeem-matrix en bij het bepalen van de potentiaal
op elk pixel. Voor één map zijn dan bij k pixels I/2n(n+ 1) +kn functie-evaluaties nodig
(voor de 9PP-setup geldt n =aantal elektroden =23 en k= 1953, dus het aantal evaluaties
bedraagt dan circa 45000). Het aantal iteraties dat nodig is voor een bepaalde
nauwkeurigheid bij de evaluatie is een functie van de graad m en de maximale toegestane
fout (appendix A). Met m=4 en een fout kleiner dan 10-6 is het aantal benodigde iteraties
gelijk aan 7 [Perrin, 1989], en per iteratie worden 11 floating point operations (flops)
uitgevoerd. Voor één map zijn dan al ongeveer 5'lOS flops nodig.
Voor het opstellen van de tabel zijn slechts 2001 functie-evaluaties nodig, ofwel 22000
flops. In totaal zijn met gebruik van een tabel ongeveer 26000 flops nodig voor één map.
Vooral wanneer meerdere maps worden berekend houdt gebruik van een tabel dus een
aanzienlijke beperking van de rekentijd in.

" Een andere manier om, met behoud van de voordelen van een tabel, de functiewaarde te
bepalen is lineaire interpolatie. Is x de exácte waarqe, en 'is g(x) niet getàbelleerd, dan
geldt voor de geïnterpoleerde waarde g''(x).. diè ligt tussen de tabelwaarden g[xil en
g[Xi+ I]:

I() [] g[Xi+I]-g[x;l ( )g x =g Xi + X-Xi
Xi>I - Xi

(3.14)
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De maximale relatieve fout wordt ook nu weer gemaakt als x=0.9995 maar is van
dezelfde orde grootte als de fout in de getabelleerde functiewaarden (10-6

) (appendix A).
De geïnterpoleerde waarden zijn dus een factor 100 nauwkeuriger. Vergeleken met het
conditie-getal is dit echter nog geen acceptabele waarde. Verhoging van de
nauwkeurigheid tot ongeveer 10-10 bij het tabelleren is wel voldoende. Het gebruik van
lineaire interpolatie moet dan een drastische beperking van de fout in de coëfficiënten tot
gevolg hebben en hetzelfde geldt dan voor eventuele fouten in de geïnterpoleerde waarde
UrE). Natuurlijk betekent verhoging van de nauwkeurigheid wel dat het aantal flops per
evaluatie groter wordt. Bij m=4 en een nauwkeurigheid van 10-10 is dit aantal ongeveer
gelijk aan 30 (appendix A).

Implementatie van lineaire interpolatie in plaats van rekenkundige afronding bevestigde het
bovenstaande. De orde grootte van de coëfficiënten ei was nu voor beide data-typen gelijk.
De met Spherical Splines berekende maps vertoonden geen absurde waarden en waren
vergelijkbaar met afbeeldingen die met de K-Nearest Neighbours methode waren gemaakt.
In figuur 7 zijn voor dezelfde data als in figuur 5 de maps getekend.

Figuur 7 Topografische maps. (a) SSI met m=4 en afronding. (b) SSI met m=4 en interpolatie.

De oorzaak van de problemen staat daarmee dus vast. Bij' de bepaling van de
functiewaarden g (x) is're~enkundigeafronding van de tabelwaarden in sommige gevallen
(groot conditie-getal) niet nauwkeurig genoeg. Toepassing van lineaire interpolatie geeft in
die gevallen wel een voldoende grote nauwkeurigheid. Afhankelijk van de gebruikte
elektrode-configuratie kan daarnaast nog een grotere nauwkeurigheid bij het tabelleren
noodzakelijk zijn.

In het voorgaande betoog is bij het rekenkundig afronden van de tabelwaarden steeds van
de maximale fout uitgegaan (worst case). In verband met de 'diameter van de elektroden
wordt deze maximale fout echter nooit gemaakt. Dit zwakt dus de eis voor de
nauwkeurigheid bij het tabelleren af. In de praktijk is gebleken dat, indien lineaire
interpolatie wordt toegepast, bij de 9PP-setup (m =4) een nauwkeurigheid van 10-6 ook
voldoet. In de definitieve versie van de software is een nauwkeurigheid van 10-10 gebruikt.
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3.6. Consequenties

Het aanpassen van de software kan natuurlijk gevolgen hebben voor de uitspraken over de
Spherical Spline interpolatie in Brain Mapping I. Er is echter een reden om aan te nemen
dat deze gevolgen minimaal zijn. Zoals gezegd zijn de testresultaten verkregen aan de
hand van dipool-data en een elektrode-configuratie volgens de lO/20-standaard. In §3.3 is
aangetoond dat in dat geval de invloed van afrondfouten veel minder groot is. Daarnaast
kwamen de gevonden resultaten overeen met in de literatuur gepresenteerde resultaten.
Toch is het zinvol om, ter bevestiging van bovenstaand vermoeden, de tests in Brain
Mapping I te herhalen en de resultaten te vergelijken.
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4. Herhaling tests Brain Mapping I

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van een aantal tests die ook in Brain
Mapping I zijn gedaan. Tevens worden de resultaten van een aantal nieuwe tests
gepresenteerd. Het is natuurlijk de bedoeling dat de resultaten van de herhaalde en de
nieuwe tests kunnen worden vergeleken met de resultaten in Brain Mapping I. De
gevolgde testprocedure moet dan ook hetzelfde zijn. Daarom wordt eerst de testmethode
beschreven.

4.1. Testmethode

Aan de hand van het veld van een denkbeeldig in het hoofd geplaatste dipool kan de
potentiaal op elke positie op het hoofd worden berekend. Ook de potentialen op de
elektrode-posities kunnen zo worden berekend. Met deze berekende elektrode-potentialen
wordt dan de interpolatie uitgevoerd. De geïnterpoleerde potentiaalverdeling wordt daarna
vergeleken met de werkelijke (berekende) potentiaalverdeling. Verschillen tussen beide
verdelingen worden uitgedrukt in drie fouten: de RMS-fout, de MAX-fout en de hoek
fout.
De RMS-fout is gelijk aan de RMS-waarde van de fout u;-ûi op elke positie i waar een
potentiaal Û is geïnterpoleerd (u is de exacte waarde), waarbij gemiddeld wordt over alle n
posities.

RMS-fout=
(4.1)

n

De MAX-fout is gelijk aan het maximale verschil tussen de berekende en de
geïnterpoleerde map (op elke positie 0:

MAX-fout =MAX (Ui - Ûj ) (4.2)

Zowel de RMS- als de MAX-fout zijn echter afhankelijk van sterkte van het voorwaartse
veld. Als de dipool dieper ligt is het voorwaartse veld minder sterk en is de fout minder
groot. Daarom worden beide fouten gedeeld door de RMS-waarde van het voorwaartse
veld (RMS-forward):

!DY
RMS -forward =~~

(4.3)
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Dit maakt het mogelijk om de fouten bij dipolen met verschillende excentriciteit met
elkaar te kunnen vergelijken. In formule-vorm geldt dus voor de uiteindelijk bepaalde
(relatieve) RMS-fout en MAX-fout:

RMS-fout =~__n__ MAX(u.-z2.)
MAX-fout = J J

~
(4.4)

De hoek-fout geeft aan welke fout wordt gemaakt bij het lokaliseren van een extreem. Het
veld van een dipool heeft namelijk exact één maximum. De geïnterpoleerde
potentiaalverdeling moet dus ook exact één maximum kennen. Een eventueel verschil
tussen de plaats van beide maxima bepaalt dan de hoek-fout.

Bij het testen is niet één dipoolveld gebruikt maar zijn in totaal 63 verschillende velden
gebruikt. Deze velden worden verkregen door steeds de positie of de oriëntatie van de
dipool te veranderen. Net als in Brain Mapping I wordt de dipool in drie richtingen
verplaatst: over de lijn van het middelpunt van het hoofd naar linker oor, over de lijn van
het middelpunt naar positie Cz (positie midden op het hoofd, figuur la) en over de lijn met
richtingscoëfficiënt (l, 1,1). Op elke lijn is de verplaatsing steeds 0.1, dus van
excentriciteit 0.0 (het middelpunt) tot en met excentriciteit 0.6 (de hersenschors)
(hoofdstuk 2).
Tot slot worden per positie nog drie oriëntaties genomen: de dipool wijst richting neus,
richting linkeroor (positie AI) of richting positie Cz (figuur la). In totaal levert dit dan
3x7x3=63 verschillende dipoolvelden. Elke fout wordt bepaald als functie van de
excentriciteit. Per excentriciteit worden de fouten van de 9 bijbehorende dipoolvelden
(drie posities met elk drie oriëntaties) gemiddeld.

Bij de verschillende tests wordt een elektrode-configuratie volgens de 1O/20-standaard
gebruikt. Om te bepalen hoe de nauwkeurigheid van de interpolatie afhangt van het aantal
elektroden worden daarbij twee gevallen onderscheiden. In het eerste geval worden alle
elektroden gebruikt (figuur 8a). In de tweede situatie 8 elektroden weggelaten, zodanig dat
een symmetrische setup met 11 elektroden wordt verkregen (figuur 8b).
Daarnaast wordt in beide gevallen (11 en 19 elektroden) ook getest hoe nauwkeurig de
werkelijke potentiaalverdeling wordt benaderd in gebieden die niet bedekt zijn met
elektroden, de zogenaamde niet-bemonsterde gebieden. In deze gebieden worden de
meetwaarden namelijk niet geïnterpoleerd maar geëxtrapoleerd. Door nu de potentialen op
de posities buiten het bemonsterde gebied van de 1O/20-setup (figuur 8c) wel of niet mee
te nemen in de verschillende fouten-analyses (wel respectievelijk niet extrapoleren) kan
een indicatie worden gekregen of extrapoleren van de meetwaarden is toegestaan.
In totaal worden dus vier situaties beschouwd, en in elke situatie worden de drie
genoemde fouten bepaald.
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(a) (b)
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I::::: ::1 Extrapoferen

Figuur 8 De WI20-configuratie, (a) met alle 19 elektroden, (b) met 11 elektroden en (c) het gebied waar
wordt geëxtrapoleerd.

Naast de drie genoemde fouten is in Brain Mapping look de tijd bepaald die nodig is om
met behulp van een bepaalde interpolatie-techniek een topografische afbeelding te
berekenen. Tot slot is wat betreft de Spherical Spline interpolatie nog gecontroleerd
hoeveel de geïnterpoleerde potentialen op de elektrodeposities afwijken van de gemeten of,
in geval van de dipoolvelden, de berekende waarden. Ook deze tests moeten natuurlijk
worden herhaald.

4.2. Resultaten

In de volgende figuren zijn de testresultaten gegeven. Daarbij is steeds het resultaat van
een nieuwe test uitgezet tegen het resultaat van de overeenkomstige test in Brain Mapping
I (oude resultaten). De hoek-fout is steeds gegeven in graden .

--*- 1Ii1 elektrod.n/nleuw

11 elektroden/nl.uw

RMS-fout (extrapoleren)
1 r-:-:=--=:......:..:='-='=-.=..:..=.:....::..:...:-'--------,

o.01~=?..-e=:---------1

O.OOll----'---~-~---J'--.L------'

o ~1 0.2 0.3 ~4 0.6 ~

.+ 18 elektroden/oud

11 el.ktrod.n/oud

RMS-fout (niet extrapoleren)
1 r-:-:=--=~':":"::"':c...==-==..::.:..=..:....::..c.c..:...-------,

0.001 0l---0-'-:-.1--0::":~:-------=-'0.3::-------:0.'":-.----=0-:-::.• -----;:o.e

Excentriciteit Excentriciteit

Figuur 9 RMS-fout bij Spherical SpIine interpolatie, met en zonder extrapolatie.
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----*- 19 elektroden/nieuw

11 elektroden/nieuw

--*- 1i elektroden/oud

11 elektroden/oud

0.01 L---'---~-----'---'------c:'c:----c:'
o ~ u u ~ u ~

Excentriciteit Excentriciteit
Figuur 10 MAX-fout bij Spherical Spline interpolatie, met en zonder extrapolatie.

----*- 19 elektroden/nieuw
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Figuur 11 Hoek-fout bij Spherical Spline interpolatie, met en zonder extrapolatie.

Uit de verschillende figuren blijkt dat de aangepaste software een betere Spherical Spline
interpolatie uitvoert maar dat de verbeteringen gering zijn. Wordt extrapolatie toegepast
dan zijn de verbeteringen zelfs minimaal. Verder blijkt dat bij 19 elektroden meer
verbetering optreedt dan bij 11 elektroden.
De verklaring voor dit laatste is al gegeven in §3.3: de invloed van de afrondfouten neemt
toe als er meer elektroden gebruikt worden en/of als de elektroden dichter bij elkaar zijn
geplaatst. In Brain Mapping I werden dus de grootste berekeningsfouten gemaakt als alle
19 elektroden werden meegenomen in de berekeningen, en daarom zijn in die gevallen de
resultaten het meest verbeterd.
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4.3. Vergelijking KNN versus SSI

In Brain Mapping I is een vergelijking gemaakt tussen de prestaties van K-Nearest
Neighbours en Spherical Spline interpolatie. Een nieuwe vergelijking is dus ook hier op
zijn plaats. In figuur 12 is het resultaat hiervan voor de RMS-fout gegeven (11 en 19
elektroden, zonder extrapolatie).

---*- 18 elektroden/SSI

11 elektroden/SSI

-"*- 18 elektroden/3NN

11 e'ektroden/3NN

0.60.60.80..10.1
0.001 L--_-'--_--'--_--'-_---'-__~--.J

o0.'0.60.30..10.1
0.001 L--_-'--_-'-_--'-_---L__~--.J

o

Excentriciteit Excentriciteit

Figuur 12 RMS-fout bij K-Nearest Neighbours en Spherical Spline interpolatie. (a) Het resultaat
uit Brain Mapping J. (b) De nieuwe resultaten.

Uit figuur 12 blijkt dat, ondanks de betere resultaten met de Spherical Spline interpolatie,
het verschil tussen KNN en SSI bij grotere excentriciteiten niet spectaculair is
toegenomen. De opmerking in Brain Mapping I over de nauwkeurigheid van SSI ten
opzichte van KNN blijft dus geldig: voor bronnen met een excentriciteit van 0.5 tot 0.6
(bronnen die voornamelijk een bijdrage leveren aan het EEG) zijn beide methoden
ongeveer even nauwkeurig.

~4- ,••'.".odool••'
- 11 elektroden/SSI

."*- 18 e'ektroden/3NN

11 elek troden/3NN

(a) Hoek-fout (niet extrapoleren)
aD ,-----'----'--'-----'-----'------'--'--'---------, (b) _H-=-o-=-ek-=---=-fou-=-=-:t-=-("'n""'e=--ct---=e'-'-x-=-tr=--ca=-'=p-=olc..::e-=-ren=---.:..:.) --,10,

o.t0.60 ••o.a0..10.1
0"------=----"------'-----'-------'------'
o

16

10

16

10

Excentriciteit Excentriciteit

Figuur 13 Hoek-fout bij K-Nearest Neighbours en Spherical Spline interpolatie. (a) Het resultaat
van Brain Mapping I. (b) De nieuwe resultaten.
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Het verschil in hoek-fout tussen KNN en SSI is groter geworden bij relevante
excentriciteiten (figuur 13). Ook hier blijft echter de conclusie uit Brain Mapping I
gelden: alleen wanneer een beperkt aantal elektroden wordt gebruikt is SSI duidelijk beter
dan K.NN; als het aantal te gebruiken elektroden niet beperkt wordt door een materiële
grens (aantal kanalen of versterkers) of door de tijd die nodig is voor het aanbrengen van
de elektroden, dan moet met K.NN dezelfde lokalisatie-nauwkeurigheid behaald kunnen
worden.

De algemene conclusie in Brain Mapping I is dus nog steeds van toepassing: SSI heeft
voordelen ten opzichte van KNN (geen discontinuïteiten in de map en de extrema zijn niet
gebonden aan de elektrodeposities), maar wat betreft de nauwkeurigheid van de
topografische afbeelding is er geen reden om K.NN niet te gebruiken.

4.4. Nauwkeurigheid en snelheid

In de aangepaste versie zal de benodigde rekentijd voor het maken van een afbeelding iets
groter zijn omdat voor lineaire interpolatie meer tijd nodig is dan voor rekenkundige
afronding. Daar komt nog bij dat de snelheid ook afhankelijk is van de nauwkeurigheid
waarmee de functiewaarden g(x) worden berekend en van de interpolatiegraad m (appendix
A). Daarom is de benodigde rekentijd ook bepaald voor verschillende waarden voor de
nauwkeurigheid f en verschillende waarden voor m (figuur 14). Alle tijden zijn gegeven in
ePU-seconden.

Tijd (ePU-seconden>
40 '1-----------------------------,

35

30

25

20

15

10

5

o
E-6 E-6

Nauwkeurigheid

.....34

E-10

_ mo3/1 map _ mo3/10 mapa 0 mo .. /1 map _ m·.. /10 map.

Figuur 14 De benodigde rekentijd als functie van de interpolatiegraad m en de
nauwkeurigheid f (gemiddeld over 5 executies).



26

Uit figuur 14 blijkt dat de benodigde rekentijd iets is toegenomen in vergelijking met de
overeenkomstige test in Brain Mapping I (m=3 en €=1O-6

; 1 map: 3.8 CPUs, 10 maps:
26.8 CPUs). Worden meer maps gemaakt dan is het verschil eigenlijk verwaarloosbaar.
De variatie van m en € komt natuurlijk alleen tot uiting bij het tabelleren van g(x). Is de
tabel eenmaal opgesteld dan is de rekentijd recht evenredig met het aantal te berekenen
maps (1 map # 2.5 CPUs).

Om de resultaten van de tests te kunnen vergelijken met de resultaten in Brain Mapping I
is voor de graad m de waarde 3 genomen en een nauwkeurigheid van 10-6 aangehouden bij
de bepaling van de tabelwaarden g(x) (in de literatuur wordt een waarde m=4 aanbevolen
[Perrin, 1989]). Het conditie-getal erA) is echter atbankelijk van de graad m. Als m hoger
wordt gekozen wordt ook erA) groter (appendix A), en hiermee zal rekening moeten
worden gehouden bij de bepaling van de functie-waarden g(x). Bij een nauwkeurigheid van
10-6 en m=5 is het resultaat van de interpolatie ronduit slecht. Verhoging van de
nauwkeurigheid tot 10-10 geeft weer een acceptabel resultaat (figuur 15).

SP

ó=3.5 (a)

SP

M=5.E-10

~~~

(b)

Figuur IS Geïnterpoleerde verdeling. (a) m=5 en E= 10-6• (b) m=5 en E= 10-10•

Aanbevolen wordt dan ook om de nauwkeurigheid altijd 10-10 te kiezen. Dit heeft een
nadelige invloed op de rekentijden, maar variatie van de graad m is dan wel mogelijk (m
gelijk aan 3, 4 of 5). Perrin beveelt een nauwkeurigheid van 10-6 aan, maar daarmee zijn,
zoals uit figuur 15 blijkt, de resultaten niet altijd correct.

Een andere optie is om één keer de tabel met een zeer hoge precis-ie op te stellen en
vervolgens deze tabel te bewaren in een bestand. Dit kost één keer veel tijd. Het inlezen
van de tabel verloopt echter razendsnel dus de tabel is hierna vrijwel direkt beschikbaar.
Door de grote nauwkeurigheid zijn ook de fouten bij lineaire interpolatie van de
tabelwaarden niet meer relevant. Variatie van de graad m houdt dan wel in dat voor elke
waarde van m een bestand met tabelwaarden nodig is.
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Bij de hiervoor gepresenteerde resultaten is steeds gebruik gemaakt van de 10/20
configuratie en, door variatie van de dipoolpositie/-oriëntatie, 63 testvelden. Bij de 10/20
setup is echter het gebied waar extrapolatie wordt toegepast klein ten opzichte van het
gebied waar wordt geïnterpoleerd (figuur 8c). Daarnaast worden de fouten ook nog
gemiddeld. De vraag is nu of extrapolatie ook mag worden toegepast als het niet
bemonsterde gebied groter is, als dus in een groter gebied wordt geëxtrapoleerd.
Om dit te controleren zijn de verschillende tests ook uitgevoerd met de 9PP-configuratie.
Bij deze elektrode-setup is het niet-bemonsterde gebied veel groter dan bij de 1O/20-setup
(figuur 16c).

(a) (b)

• • • • •
• • • • • • • •

• • • • • • • • .' .' •
• • • • • • • .'• • • • •

"I Extrapoleren

Figuur 16 De 9PP-setup, (a) met alle 23 elektroden, (b) met 14 elektroden en (c) het gebied waar wordt
geëxtrapoleerd.

Bij de vergelijkende tests is zoals gezegd steeds de graad m gelijk aan 3 genomen. Bij de
nieuwe tests wordt echter de in de literatuur aanbevolen waarde 4 aangehouden.
Ook zijn bij de nieuwe tests weer vier verschillende situaties beschouwd, wel aî-Hiet
extrapoleren en een verschillend aantal elektroden gebruiken. Het aantal elektroden is hier
23 (alle elektroden, figuur 16a) of 14 (figuur 16b). Als interpolatie-techniek is steeds de
Spherical Spline methode gebruikt.
In onderstaande figuren zijn de RMS-fout, de MAX-fout en de hoek-fout als functie van
de excentriciteit gegeven voor de vier situaties. Tevens zijn de overeenkomstige resultaten
van de tests met de 10120-configuratie gegeven.
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11114 niet extrap.
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Figuur 17 RMS-fout bij de 10/20- en de 9PP-setup (Spherical Spline interpolatie).
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Figuur 18 MAX-fout bij de 10/20- en de 9PP-setup (Spherical Spline interpolatie).
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Figuur 19 Hoek-fout bij de 10/20- en de 9PP-setup (Spherical Spline interpolatie).
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Uit de figuren blijkt dat zonder extrapolatie alle fouten ongeveer even groot zijn als bij de
1O/20-configuratie. Dit betekent dat in het bemonsterde gebied de Spherical Spline
interpolatie voor beide configuraties even nauwkeurig is. De hoek-fout is voor kleinere
excentriciteiten (van 0 tot en met 0.5) zelfs kleiner. De reden hiervoor is dat bij de 9PP
configuratie hoger bemonsterd wordt (meer elektroden op een kleiner oppervlak). In feite
zijn ook de RMS-fout en de MAX-fout iets kleiner, om dezelfde reden. Voor grotere
excentriciteiten neemt vooral de hoek-fout snel toe. Dit is eenvoudig te verklaren. Bij een
grotere excentriciteit neemt de kans dat het maximum van het voorwaartse veld niet meer
binnen de elektrodeposities ligt toe (afbankelijk van de oriëntatie). Bij de foutbepaling
zonder extrapolatie wordt echter alleen het maximum van de geïnterpoleerde verdeling
binnen de elektrodeposities bepaald, dus niet per definitie het maximum van de
dipoolverdeling. De gemiddelde hoek-fout wordt dus steeds groter.

Als de afwijkingen op alle posities worden meegenomen in de foutbepaling (extrapoleren)
zijn de verschillen aanzienlijk, vooral voor grotere excentriciteiten (0.5 en 0.6). Daar is
de hoek-fout ongeveer een factor 2 groter, de MAX-fout een factor 5 en de RMS-fout
zelfs bijna een factor 10.

Deze resultaten hebben dus zeker consequenties wat betreft het extrapoleren. Als de
1O/20-setup wordt gebruikt blijft de uitspraak in Brain Mapping I hierover gelden: de fout
neemt bij niet extrapoleren ongeveer een factor 2/3 af en extrapoleren is acceptabel. Als
het bemonsterde gebied kleiner is worden de fouten in het niet-bemonsterde gebied snel
groter. Dit gebeurt zelfs als slechts het veld van één dipool wordt beschouwd. In de
praktijk is het echter de vraag of de potentiaal-verdeling veroorzaakt wordt door één bron.
Daarom is de geldigheid van de berekende potentiaalverdeling buiten de elektrodeposities
bij gemeten data dus op zijn minst twijfelachtig, en is het wellicht zelfs af te raden om uit
deze verdeling conclusies te trekken. Binnen de elektrodeposities, het interpolatie-gebied,
is de verdeling wel betrouwbaar.

Een belangrijk aspect is ook hier weer de interpolatiegraad m. Een toemime van m heeft
steilere hellingen buiten de elektrodeposities tot gevolg, afbankelijk van onderlinge
verschillen tussen potentialen op die posities. De potentiaalverdeling in het niet
bemonsterde gebied wordt dus mede bepaald door de waarde van m, niet alleen door de
data. Daarmee wordt de twijfel over de geldigheid van de verdeling buiten de
elektrodeposities nog sterker.
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5. Conclusie SSI

Uit het onderzoek naar de oorzaak van de problemen bij de Spherical Spline interpolatie
en de daaropvolgende tests kunnen een aantal conclusies worden getrokken. De
belangrijkste conclusie is natuurlijk dat de oorzaak van de problemen gevonden is. De
nauwkeurigheid bij het bepalen van de functiewaarden g(x) was niet voldoende. De
benodigde nauwkeurigheid wordt in belangrijke mate bepaald door de gebruikte elektrode
configuratie. In sommige gevallen moet de nauwkeurigheid zelfs hoger worden genomen
dan de waarde die in de literatuur wordt aanbevolen. Een indicatie voor de benodigde
nauwkeurigheid wordt daarbij gegeven door het conditie-getal van de systeem-matrix.
Aang ~raden wordt dan ook om bij een afwijkende elektrode-configuratie vooraf het
conditie-getal te bepalen, en zonodig de nauwkeurigheid bij het bepalen van de
functiewaarden op te voeren. Als uitgangspunt is een nauwkeurigheid van 10-10 vrijwel
altijd voldoende (in ieder geval voor de elektrodeconfiguraties waarmee in Tilburg
experimenten zijn uitgevoerd). Een belangrijke tijdwinst kan geboekt worden door de tabel
in een bestand te bewaren.

Uit de verschillende tests is gebleken dat het uiteindelijke resultaat van de Spherical Spline
interpolatie door de aanpassingen iets beter is geworden. Alle conclusies in Brain Mapping
I blijven echter hun waarde houden, mits de standaard 10120-configuratie wordt gebruikt.
Wordt een andere setup gebruikt, en is daarbij het bemonsterde gebied klein, dan is de
geldigheid van de potentiaalverdeling in het niet-bemonsterde gebied zeer twijfelachtig.
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6. Scalp Current source Density

In hoofdstuk 1 is een manier genoemd om de EEG-data als een andere grootheid te
representeren, de Scalp Current source Density (SCD). Ten opzichte van de
potentiaalverdeling heeft de SCD als voordeel dat de presentatie onafhankelijk is van de
referentie. Tevens is de SCD minder gevoelig voor uitsmering van het potentiaalveld.
Voorheen werd voor het bepalen van de Scalp Current source Density vooral gebruik
gemaakt van de afleiding van Hjorth [1975]. Door middel van bipolaire metingen is het
met deze techniek mogelijk om de SCD te bepalen, echter alleen op de elektrodeposities.
De_SCr.LkaIlJ)()]( op ~n andere manier worden bepaald, namelijk do<>r de tweede spatiële
afgeleide van de poteritiaä1vefàen:~gJ~J>erekene,!~ Eis is dan natuurlijk wei dat deze
tweede afgeleide overal bestaat. Van de KNN-methode is bekend dat de
potentiaalverdeling discontinuïteiten bevat, dus bestaat de tweede afgeleide zeker niet
overal. Met de Spherical Spline methode wordt een verdeling zonder discontinuïteiten
berekend. Daar komt nog bij dat de eigenlijke berekening van de tweede afgeleide dan
relatief eenvoudig is. Dit is de grote kracht van de Spherical Spline interpolatie.

De Scalp Current source Density I is gedefinieerd als de radiale component van de
gradiënt van de stroomdichtheid J en heeft de eenheid A/m3

• Met een geleidingscoëfficiënt
cr en een elèktrisch veld ~ kan J geschreven worden als

J=cr~= -crVU

Voor de Scalp Current source Density I geldt dan

(5.1)

(5.2)

Toepassing van bovenstaande op de Spherical Spline methode leidt tot het volgende. De
potentiaal U op een punt E wordt gegeven door (§3.1)

"
U(E)=co+L cjg[cos(E,Ei )]

i= 1

waarin de functie g(x) gedefinieerd is als

00'

g(x)=_l L 2n+l p (x)
4'71""=1 n m(n+l)m "

(5.3)

(5.4)



(5.5)

32

In (5.4) stellen Pn de n-de graads Legendre polynomen voor. De tweede spatiële afgeleide
van een Legendre polynoom is een veelvoud van hetzelfde polynoom [Perrin, 1987]:

V 2P = -n(n+l) p
n R 2 n

Omdat de reeks in (5.4) uniform convergent is volgt daarom voor de SCr):

n

I(E) =V 2 U(E) =!!-" c.h[cos(E,E.)]
R 2L.J I I

i=1

met h(x) gedefinieerd als

h(x)= __l t 2n+l p (x)
47r i=1 n m- I (n + 1)m-I n

(5.6)

(5.7)

De coëfficiënten ci in (5.6) zijn dezelfde als in (5.3). Als deze coëfficiënten dus zijn
opgelost (stelsel 3.2) is voor de bepaling van de SCD-verdeling dezelfde hoeveelheid
rekenwerk nodig als voor de potentiaalverdeling.
Analoog aan de functie g(x) kan ook de functie h(x) getabelleerd worden. Hoewel de
coëfficiënten Ci worden bepaald aan de hand van de functie g(x) en daarom fouten in h(x)
geen invloed hebben op de nauwkeurigheid van de coëfficiënten, is ook hier aan te
bevelen om via lineaire interpolatie de niet getabelleerde functiewaarden te bepalen. De
fout in de uiteindelijke verdeling wordt dan tot een minimum beperkt.

In een SCD-verdeling komen gebieden met een positieve SCD overeen met een gebied
waar de lokale radiale stroom van de schedel in het hoofd vloeit. Bij een negatieve SCD
vloeit de stroom uit het hoofd. De SCD-verdeling heeft minder last van de spatiële
uitsmering van de potentiaal, in tegenstelling tot de potentiaalverdeling. Als een aantal
bronnen gelijktijdig actief wordt geeft de SCD-verdeling de mogelijkheid om deze bronnen
ruimtelijk te scheiden. In figuur 20 is een voorbeeld gegeven van een potentiaalmap en de
bijbehorende SCD-verdeling van een Readiness Potential.
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SP

Á- 0.2 (a)

RP-RH

Figuur 20 Topografische afbeelding. (a) De potentiaalverdeling. (b) De SCD-verdeling. Bij
de SCD is R=0.098 [mi en (1=0.45 '[Sie/m] genomen [Rush, 1968].

Het belang van een gelijktijdige weergave van potentiaal- en SCD-map blijkt duidelijk uit
figuur 20. Door het uitsmeringseffect geeft de potentiaalmap de indruk dat de
hersenactiviteit wordt veroorzaakt door één bron. Uit de SCD-map blijkt echter dat twee
bronnen verantwoordelijk zijn voor de gemeten potentialen. In dit geval kan dus de
activiteit van de neuronen niet beschreven worden door één enkele equivalente dipool.
Wel moet worden opgemerkt dat de SCD-verdeling alleen voor ondiepe bronnen geldig is,
terwijl de potentiaalverdeling juist voor diepere bronnen betrouwbaar is.
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7. Plotprogramma

Met het programma TOPMAP is in feite slechts een rekenprogramma beschikbaar. De
output van het programma, de geïnterpoleerde potentiaal- of SCD-verdeling, bestaat dan
ook louter uit een serie getallen. Voor een nette presentatie van de verdeling is een
volgende stap nodig, conversie naar de uiteindelijke weergavevorm. Voorafgaand aan deze
stap moet een aantal keuzen gemaakt worden, zoals welk output-device gebruikt gaat
worden, hoe de layout van de afbeeldingen moet worden, en welke presentatievorm wordt
gekozen. Vooral dit laatste is een onderwerp van discussie en hierover is in Brain
Mapping I al een uiteenzetting gegeven. Om de gemaakte keuzen te kunnen
verantwoorden worden daarom eerst de conclusies uit Brain Mapping I gegeven. Daarbij
wordt steeds gesproken over de potentiaalverdeling, waar natuurlijk ook SCD-verdeling
kan worden gelezen.

7.1. Presentatiemogelijkheden

De in Brain Mapping I genoemde presentatievormen voor het weergeven van de maps zijn
kleuren- of grijswaardeplaatjes, plaatjes met isopotentiaallijnen en puntdichtheidsplaatjes.
Terecht wordt opgemerkt dat de uiteindelijke keuze voor een belangrijk deel bepaald
wordt door het beschikbare output-device en de voorkeur van de gebruiker. Daarnaast
heeft natuurlijk elke presentatievorm specifieke voor- en nadelen.

In puntdichtheidsplaatjes geeft de dichtheid waarmee punten worden geplaatst de potentiaal
op de verschillende posities van de map weer. Deze vorm wordt voornamelijk gebruikt als
het output-device intensiteitsverschillen alleen kan weergeven door meer of minder punten
dicht bij elkaar te plaatsen, een plotter bijvoorbeeld.

Grijswaardeplaatjes zijn in feite ook puntdichtheidsplaatjes. De resolutie is echter veel
groter, zodat het lijkt dat verscheidene grij s-schakeringen worden gebruikt voor het
weergeven van de potentiaalniveaus. Voorts leidt het enorme aantal grijswaarden dat het
menselijk oog kan onderscheiden (212

) ertoe dat de weergave van de potentiaalverdeling
een vloeiend geheel wordt. Er is in het plaatje geen precieze scheiding aan te geven tussen
twee opeenvolgende niveaus. Mede daarom heeft, bij weergave op papier, deze
presentatievorm in Brain Mapping I de voorkeur gekregen. De laserprinter is bij uitstek
geschikt voor het maken van deze afbeeldingen, de plotter in mindere mate.

In plaats van grijswaarden kunnen natuurlijk ook kleuren worden gebruikt voor de
weergave van de potentiaalverdeling. Voor de weergave op papier wordt deze vorm echter
terecht afgeraden. Ten eerste is het moeilijk om de verschillende kleurniveaus zo te kiezen
dat deze perceptief op gelijke afstanden liggen. Ook worden in het algemeen slechts acht
tot zestien kleumiveaus gebruikt, te weinig voor een vloeiend verloop. Daarnaast is voor
het produceren en reproduceren van de kleurenplaatjes kostbare apparatuur nodig. Dit in
tegenstelling tot de grijswaarde- en puntdichtheidsplaatjes, waar in de meeste gevallen
reproduktie niet meer betekent dan gewoon kopiëren. Tot slot gebruikt elke
onderzoeksgroep op het gebied van topografische afbeeldingen eigen kleur-schalen. Dit
maakt het moeilijk om de maps te vergelijken.
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Als voor de presentatie gebruik gemaakt wordt van een kleuren-beeldscherm zijn kleuren
plaatjes minder bezwaarlijk. Gebruik van bijvoorbeeld 256 kleuren voor een vloeiend
verloop van de weergave is dan wel mogelijk. Nog steeds blijft echter het probleem van
perceptuele afstanden tussen kleuren bestaan.

Voor zowel grijswaarde- als kleurenplaatjes zijn richtlijnen uitgegeven door de commissie
Herrmann [Herrmann, 1989]. Bij de grijswaardepresentatie moet zwart de maximale
waarde en wit de minimale waarde aangeven, en hiertussen moeten minstens acht niveaus
liggen. Bij kleurenplaatjes moet de schaal lopen van blauw (minimum) via geel-groen (nul)
naar rood (maximum).

Het gebruik van isopotentiaallijnen of contourlijnen geeft de potentiaalverdeling weer in de
vorm van een hoogtekaart. Dit is de presentatievorm waar uiteindelijk voor is gekozen.
De belangrijkste redenen voor deze keuze zijn de eenvoud van het output-device (plotter)
en de goede reproduceerbaarheid (kopiëren).
In een contourplaatje ligt de nadruk meer op de gradiënt van de verdeling dan op de
exacte waarde op elke positie van de verdeling (natuurlijk zijn de exacte waarden niet
onbelangrijk). Deze gradiënt wordt aangegeven door de dichtheid van de contourlijnen.
Als de lijnen dicht bij elkaar liggen bevindt zich in dat gebied een steile helling,
bijvoorbeeld van een piek of een dal in de verdeling. Het is dan ook minder belangrijk
voor welke specifieke niveaus een contourlijn wordt getekend. Belangrijk is wel hoeveel
lijnen worden getekend. Wat dit betreft wordt in Brain Mapping I het nadeel genoemd dat
zorgvuldig moet worden aangegeven voor welke niveaus contourlijnen moeten worden
getekend. Een verkeerde keuze kan er namelijk toe leiden dat een bepaald patroon niet
zichtbaar is in de presentatie. Een goede schalings-strategie kan dit probleem echter voor
een groot deel ondervangen. In §7.4.3 wordt nog uitgebreid op dit aspect teruggekomen.

7.2. Software

Erg belangrijk in het proces om van een getallenreeks tot de definitieve presentatie te
komen is natuurlijk de te gebruiken software. Er zijn twee opties, een commercieel pakket
of zelf geschreven software. Voordelen van een commercieel software-pakket zijn de
beschikbaarheid van device-drivers en de verschillende beschikbare presentatievormen.
Vaak is echter de overhead van een dergelijk pakket een nadeel.
De andere optie, zelf geschreven software, heeft dit nadeel natuurlijk niet. De software is
voor een specifieke toepassing geschreven. Deze eigenschap is ook een nadeel van zelf
geschreven software. De software is slechts geschikt voor één enkele toepassing en een
beperkt aantal output-devices. Daarom gaat de voorkeur uit naar een commercieel pakket.

In eerste instantie zou het pakket PV-Wave van Precision Visuals worden gebruikt.
Onderzoek wees echter uit dat het pakket alleen gebruikt zou gaan worden voor het maken
van topografische afbeeldingen. Gezien de prijs van het pakket is men daarom niet tot
aanschaf overgegaan. Een ander pakket moest dus worden gebruikt, liefst een pakket dat
al in gebruik was op de KUB.
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De keuze is uiteindelijk gevallen op SAS4, een statistisch software-pakket met uitgebreide
mogelijkheden voor datapresentatie. Zo zijn, met uitzondering van de
puntdichtheidspresentatie, alle genoemde weergave-mogelijkheden beschikbaar. Ook is een
veelheid aan device-drivers aanwezig, zodat vrijwel elk bestaand output-device kan
worden gebruikt. Daarnaast is dit pakket al geruime tijd in gebruik op de KUB.

De genoemde overhead van een commercieel pakket is zeker bij SAS een nadeel. Tijdens
het inlezen van data worden direkt een aantal statistische grootheden (bijvoorbeeld het
gemiddelde en de standaard-deviatie) berekend. Deze grootheden worden bij het tekenen
van contourplaatjes niet gebruikt, maar gebruiken wel epU-tijd. In de huidige configuratie
van TOPMAP wordt een map in een bestand bewaard als een reeks van 2601 integers.
Alleen voor het inlezen van deze getallen zijn in SAS al ongeveer 30 ePU-seconden nodig
(VAX-computer)! Dit nadeel heeft belangrijke consequenties voor het verdere ontwerp van
de presentatie-software.

7.3. TOPPWT, TOPSAS

Omdat SAS zoveel tijd nodig heeft voor het creëren van een contourplot is het ondoenlijk
om even snel de contourlijnen van een map te bekijken. Dit kost teveel tijd. Daarom is
gekozen voor twee plotprogramma's: TOPPLOT en TOPSAS.
TOPPLOT is een zeer eenvoudig plotprogramma dat in Brain Mapping I is geschreven.
Het is mogelijk om het schalen per plaatje uit te voeren of te schalen over een hele serie
plaatjes. De aanmaak van één plaatje vergt slechts 0.5 ePU-seconden. Daarmee is
TOPPLOT uitstekend geschikt om snel een idee te krijgen van het uiteindelijke resultaat.
Ook is het mogelijk om relatief snel voor een groot aantal tijdstippen maps te maken.
Vervolgens kunnen hieruit de relevante maps worden gekozen en daarvan contourplots
worden gemaakt.
De potentiaalwaarden worden in een TOPPLOT-letter-plaatje voorgesteld door letters.
Kleine letters stellen een negatieve potentiaalwaarde voor, hoofdletters een positieve
(figuur 21). Ook wordt een soort overflow-niveau aangegeven. Als de potentiaal op een
bepaalde plaats groter (kleiner) wordt dan het maximale (minimale) niveau, dan wordt dit
door één bepaalde letter weergegeven (de letter G of g in figuur 21).

4 SAS: Statistical Analysis System.
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3102 milliseconds.
Frontal

o
aAAAABBCCCDDEEGGGGG

bbbbbaaaaAAABBCCDDEEEGGGGGG
bcccccccbbbbaaaAAABBCCDDDEEEGGGGG

cccccccccccccbbbbaaaAABBBCCCDDDEEEEGG
bccccdddddddcccccccbbbbaaAAABBBCCCCDDDEEE

bbccccdddddddcccccccccccbbbaaaaAAAABBBCCDDD
bbbbccccdddddccccccccccccccccbbbbbaaaAABB&CCC

baabbbbccccccccccccccccddddddcccccccbbaaaAABBBC
aaaaaaabbbbccccbbbbbccccdddddddddddcccbbaaaAABB

baaaAAAAaaaaabbbbbbbbbccccdddddddddddcccbbbaaAAAA
bb~aaabbbbbcccddddddddddccccbbbaaaaA

cbbaAAABBBBBBBBBBAAAaabbccdddddddddddccccbbbbaaaa
edcbaaAABBCCCCDDDCCCBAabccdddddddddddcccccbbbbbbb
ggedcbbaAABBCDDEEEEDCBabcddddddddddddcccccccccccc
gggggeddcbaAABCDDDDDCBabcddddddddddddddddcccddddd

gggggggggedcbaAABBAAabbcdddddddddddddddddddeeee
ggggggggggggggeddcccdddeeeeeeeeeeeeeeeeeggggggg

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

ggggggggggggggggggggggggggggggggg
ggggggggggggggggggggggggggg

ggggggggggggggggggg
g

Occipital

Figuur 21 Voorbeeld van de output van TOPPLOT .

TOPSAS is een soort user-interface-programma dat de syntax voor een aantal SAS
programma's aanmaakt. De aanwezige SAS-versie bood geen mogelijkheden om een
interactief SAS-programma te schrijven. Voor het uiteindelijke contourplaatje zijn echter
een aantal gebruikers-atbankelijke gegevens nodig, die per plaatje kunnen verschillen. Om
te voorkomen dat een gebruiker eerst SAS moet kennen voordat het plotprogramma kan
worden gebruikt is nu TOPSAS geschreven.
In TOPSAS kunnen allerlei zaken betreffende de layout van de plaatjes worden
gedefinieerd, zoals bijvoorbeeld commentaar-tekst en het aantal te tekenen contourlijnen.
De SAS-programma's, die in een batch-job kunnen worden geëxecuteerd, leveren dan het
plaatje met de potentiaallijnen.

Er moet natuurlijk zorg voor worden gedragen dat een TOPPLOT-letter-plaa~e

vergelijkbaar is met een SAS-contour-plaatje. Waar in TOPPLOT een letter-overgang
voorkomt wordt in het contourplaatje een potentiaallijn getekend, mits zowel in TOPPLOT
als in TOPSAS dezelfde schaling is gebruikt (§7.4.3). De verschillende letter-overgangen
in het TOPPLOT-plaatje zijn dan een indicatie voor de plaats waar in het definitieve
contourplaa~e de potentiaallijnen worden getekend (vergelijk figuur 21 en figuur 22).
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7.4. Ontwerpoverwegingen

De definitieve vorm van het contour-plaatje wordt door twee factoren bepaald, de wensen
van de gebruiker en eventuele beperkingen van het software-pakket SAS. Zo kan de
gebruiker een voorkeur hebben om de contourlijnen in een bepaalde kleur te tekenen.
Daarnaast biedt bijvoorbeeld SAS niet de mogelijkheid om in het plaatje aan te geven wat
het corresponderende niveau van een contourlijn is.
In figuur 22 is een voorbeeld gegeven van het definitieve ontwerp. De verschillende
overwegingen die tot het definitieve ontwerp hebben geleid zullen aan de hand van dit
plaatje worden besproken.

USER_ID

...p-#
0== 0.4

T==3102 ms
-'\',-:1;;" ..... ~"",- .... ..

"~.--'- - - .... " ....,
~/ ......... ,,, .... "'"9'" .... .... ........w ""'" -..... '" ' ....

7( / .... .., ( \ ..
,// \ I .... ..
f. ..... ..........

,,' \ \ 0 0 Q .......
III ,,' / ..
/l "'_./ ,-............ ...., .... " .... ""', r/ ......" ."", ""'\ ........ _ ",,''Ilo

') .............. .i:>_ ... 0\ ~ 0 \:>..", '\, -_....... \ \ \ \ "
I , \ (' .... .... .... .... .... ,,\ \ \ \ "-

I' \ --_ .... "I , \ \ "-
'/I \.. 0 --"Q: .... t::l I 0 0 I 0 \ " ~

1~~~~" ~'i~t~r\ I " 1 \,' ':....' ,," " '-.. IJ. 0 "bi 0 0 I .... - - 1\1
... .. I I " I.................. ~ J' , .... - -I,

"' ~,,~~" , - - - - .
.... ...........~.. ~ IJ I --~

..............................~ ',/ r-"l -.... ---....... ~""''''''''"':...-=-..f!!f:- .,., ....,,/ Y - - - - - - _ .-~
..:::-........... - - - ". .", - - .",
~~:=:~----------- ~

SP

6== 1 .5 \/==-1.7
Figuur 22 Het definitieve ontwerp van een met SAS gemaakte contourplot.
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7.4.1. Gebruikerswensen

De wensen van de gebruiker zijn vooral terug te vinden in de begeleidende informatie in
het plaatje. Deze informatie betreft per plaa~e vier punten:

- het tijdstip waarop de map van toepassing is (T=3102 ms).
- welk soort afbeelding is gemaakt:

SP (Scalp Potential) geeft een potentiaalverdeling aan.
SCD geeft aan dat het om een SCD-verdeling gaat.

- een code voor elk plaatje (USER ID).
- informatie over stapgrootte, het potentiaalverschil tussen twee 'opeenvolgende

contourlijnen (0=0.4).

Zoals gezegd bestaat in SAS niet de mogelijkheid om in het plaatje het niveau van een
contourlijn aan te geven. Dit kan worden ondervangen door voor elk niveau een ander
lijntype te kiezen. Het aantal verschillende (onderscheidbare) lijntypen is in SAS echter
beperkt, en daarom is voor een andere oplossing gekozen. Getrokken lijnen
vertegenwoordigen positieve potentiaallijnen, onderbroken lijnen negatieve, en een
tussenvorm correspondeert met de lijn die het nul-niveau aangeeft (figuur 23).

posi tieve potentiaallijnen
nul-potentiaallijn
negatieve potentiaallijnen

Figuur 23 De drie gebruikte lijntypen in het contourplaatje.

Op deze manier kan men onderscheid maken tussen gebieden met een positieve potentiaal
en gebieden met een negatieve potentiaal. Uitgaande van de nul-lijn en de stapgrootte is zo
voor elke lijn na te gaan welk niveau wordt weergegeven. Dit is geen ideale oplossing,
maar eerder is al vermeld dat bij contourplaatjes vooral het verloop van de
potentiaalverdeling van belang is. Is men toch geïnteresseerd in het niveau van een
contourlijn dan kan dit niveau door het tellen van lijnen worden bepaald.
Het grote voordeel van deze aanpak is de reproduceerbaarheid. De drie lijntypen zijn ook
na kopiëren nog duidelijk onderscheidbaar. Omdat de plaatjes met een plotter worden
gemaakt is het zelfs mogelijk om de drie lijntypen in verschillende kleuren te tekenen.
Daarmee wordt het onderscheid tussen positieve en negatieve gebieden nog duidelijker. Bij
zwart-wit kopiëren gaat deze kleurinformatie natuurlijk verloren, maar het onderscheid
tussen de drie lijntypen blijft bestaan.

7.4.2. Extrema

Omdat slechts onderscheid wordt gemaakt tussen negatieve en positieve contourlijnen is de
aard van een extreem in het contourplaatje niet eenduidig vast te stellen. Een punt dat
omsloten wordt door positieve contourlijnen kan zowel een minimum als een maximum
zijn (figuur 24).
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(b)

Figuur 24 Een door positieve contourlijnen omsloten punt. In (a) is
het punt een maximum, in (h) een minimum, en zonder de aangegeven
niveaus is dit niet eenduidig gedefinieerd.

Onder het contourplaatje zijn daarom twee extrema gegeven: IJ. geeft de maximale waarde
~QP_de ele!<:t~2~~22~it~~s weer, ycl~_minimale. ~ijpotentiaa1Jnapszijn dit de maxim~en
JIlirljl11~~gemeten\\,'@"de, inge.yal yan SCD-maps stellen de driehoeken de maxi~é1J~ en
minimé!J~erekende waarde Qpde elektrodeposities voor. In figuur 22 corresponderen
deze driehoeken dus met de elektrodepositie waar de minimale of maximale waarde is
gemeten. Daarmee staat in de meeste gevallen de aard van een extreem wel vast. De twee
voorbeelden in figuur 24 worden dan weergegeven als in figuur 25.

(a)
3

(b)

Figuur 25 De driehoeken in (a) en (h) leggen nu het maximum en
minimum vast, de contour-niveaus zijn in dit geval niet nodig.

Er zijn echter nog steeds situaties denkbaar waarin de aard van een extreem niet eenduidig
is vast te stellen. Vooral als in een contourplot meer extrema voorkomen, zoals vaak het
geval is bij SCD-verdelingen, of als het verloop van de verdeling erg grillig is. Een
voorbeeld hiervan is gegeven in figuur 26. De kromme stelt de gradiënt van een
potentiaalverdeling op een b~paalde doorsnede voor. Alleen positieve waarden komen
voor, dus worden in het contourplaatje alleen getrokken lijnen getekend. Het globale
extreem A is eenduidig te definiëren met een driehoek (in dit geval 6). Het lokale extreem
B kan echter zowel een maximum zijn (figuur 26a) als een minimum (figuur 26b).
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I

doorsnede hoofd

B
doorsnede hoofd

oL.-------------
(b)

oL.-------------
(a)

FIgUur 26 Situatie waarin nog steeds niet de aard van het lokale extreem kan worden bepaald.

In situaties zoals in figuur 26 kan dus geen uitsluitsel worden gegeven over de aard van
een lokaal extreem. Alleen door controle van alle gemeten waarden kan dit wel gebeuren.
Natuurlijk kan hier de tijdserie-presentatie uitkomst bieden.

7.4.3. Schalen

Het laatste gegeven in het definitieve contourplaatje is de waarde van de stapgrootte, de
afstand tussen opeenvolgende contourlijnen. Dezewordt aangeduid met de letter ó. QQQr.
de stapgrootte wordt het aantal te tekenen pOtentia3.Ilijnen bepaald. :Q~.~~uz.~__v~·-ó is
9AAI"om erg belangrijk. Als ó te groot wordt gekozen is het mogelijk dat lokale extrema e l1_
andere belangrijke kenmerken in het plaatje niet worden weergegeven (figuur 27), bij een
te kleine waarde voor ó kan het grote aantal contourlijnen dat wordt getekend voor
verwarring zorgen.

(a) (b)

2

~
" \

(~ I
, )
'"'--.---/

,

~---
Figuur 27 (a) Voorbeeld van een te groot gekozen stapgrootte 0=4. (b) 0=1 is gekozen en nu
verschijnt een tweede extreem.

Een zorgvuldige keuze van de waarde van ó is dus op zijn plaats. Ook hier kan de
tijdserie-presentatie een hulpmiddel zijn.
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Een ander belangrijk aspect met betrekking tot de stapgrootte ö is het schalen van de
contourplots. Wordt elk plaatje afzonderlijk geschaald dan moet voor elk plaatje een
optimale stapgrootte worden gekozen. Het vergelijken van verschillende maps is dan
echter niet eenvoudig. Als op een bepaald tijdstip weinig elektrische activiteit wordt
gemeten, de waarde van ö is dan erg klein, zal het corresponderende contourplaatje toch
meer potentiaallijnen laten zien, misschien zelfs verschillende extrema (figuur 28a). Op
een ander tijdstip, met veel activiteit, worden ongeveer evenveel contourlijnen getekend
(figuur 28b). De waarde van ö is dan echter veel groter. Omdat het verloop van de
verdeling wordt weergegeven door het aantal en de dichtheid van de potentiaallijnen kan
dit leiden tot verkeerde conclusies. Het optisch effect van veel contourlijnen doet het
lijken dat er meer elektrische activiteit is dan in werkelijkheid is gemeten (figuur 28a).

SP
~=1.0

(a)

6= 0.2

V=-0.6

SP

~=3.5
(b)

6= 0.4

v= 0.5
Figuur 28 Twee plots met verschillende stapgrootte. In (a) (ö=0.2) worden ongeveer evenveel lijnen
getekend als in (b) (Ö=O.4). Hierdoor lijkt de elektrische activiteit even groot.

Veel beter is dan ook om bij afbeeldingen die moeten worden vergeleken eenzelfde
waarde voor de stapgrootte ö aan te houden. Dan is er geen sprake van optische
misleiding als het gaat om de hoeveelheid elektrische activiteit (figuur 29).
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SP

~=3.5 lb)

Figuur 29 Dezelfde maps als in figuur 28, nu echter beide met eenzelfde stapgrootte. Duidelijk is nu
dat op T= 1203 ms minder elektrische activiteit is gemeten.

Is nader onderzoek van een afbeelding nodig, bijvoorbeeld als er twijfel bestaat over het
wel of niet aanwezig zijn van een extreem (figuur 27), dan biedt variatie van de
stapgrootte de mogelijkheid om alle details van de verdeling op dat tijdstip te tonen.

7.4.4. Extrapolatie

Niet alleen het aspect van optische misleiding is van belang bij de keuze van de
stapgrootte. In §4.5 is duidelijk geworden dat grote vraagtekens moeten worden geplaatst
bij de juistheid van de potentiaalverdeling in het niet-bemonsterde gebied, het gebied waar
de verdeling wordt geëxtrapoleerd. Men kan zich dus afvragen of het zin heeft, of zelfs
toegestaan is, om contourlijnen te tekenen die buiten het bemonsterde gebied liggen. SAS
biedt echter niet de mogelijkheid om alleen in een bepaald gebied contourlijnen te tekenen
of om contourlijnen op een bepaald punt af te breken.

Een manier om SAS te dwingen geen lijnen buiten het bemonsterde gebied te tekenen is
aan elke positie in dat gebied de potentiaalwaarde nul toe te kennen. Dan worden in dat
gebied geen contourlijnen getekend. Deze oplossing introduceert echter aan de rand van
het bemonsterde gebied contourlijnen en hellingen die in werkelijkheid niet bestaan. Dit
wordt duidelijk aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Beschouw daartoe figuur 30.
Daarin is een gedeeltelijk bemonst~rd gebied getekend. In figuur 30a zijn de
potentiaallijnen getekend die horen bij de werkelijke potentiaalverdeling.
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(b)
niet bemonsterd ,bemonsterd

•
1 2 3 4 4

Figuur 30 (a) Contourlijnen behorende bij de werkelijke potentiaalverdeling. (b) Extra
contourlijnen aan de rand als in het niet-bemonsterde gebied de potentiaal overal nul
wordt gemaakt.

Wordt nu in het niet-bemonsterde gebied de potentiaal overal gelijk aan nul gemaakt dan
worden de contouren volgens figuur 3üb getekend. De helling die aan de rand ontstaat is
in werkelijkheid niet aanwezig. Bij het analyseren van de afbeelding kan dit leiden tot
verkeerde conclusies.

Een betere oplossing is het aantal lijnen buiten de elektrodeposities te beperken. Dit kan
als volgt. Bepaal de maximale en minimale waarde op de elektrodeposities. Noem het
verschil tussen beide extrema de range, range = maximum - minimum. Teken vervolgens
alleen contourlijnen waarvan het niveau in deze range ligt.
Dit lijkt een goede oplossing maar daarmee vervalt het voordeel van de Spherical Spline
interpolatie dat extrema niet op elektrodeposities hoeven te liggen. Om dit voordeel toch te
behouden wordt de range vergroot. Een fractie D van de range wordt bij de maximale
waarde opgeteld en van de minimale waarde afgetrokken. Op die manier ontstaan een
minimum en maximum niveau waartussen de contourlijnen worden getekend. In figuur 31
is een en ander schematisch voorgesteld.

max-niveau

range

min-niveau

lo*range

elektrode-maximum

I
elektrode-minimum

O*range

Figuur 31 Schematische weergave van de range en de
uiterste contour-niveaus.
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Vergroting van de range betekent natuurlijk dat meer lijnen buiten het bemonsterde gebied
kunnen worden getekend. Door de fractie D te variëren kan dit aantal echter tot een
minimum worden beperkt. Deze oplossing is natuurlijk alleen zinvol als in het niet
bemonsterde gebied geen niveaus voorkomen die binnen de range liggen. Ook kan het
voorkomen dat nu het nul-niveau niet meer wordt getekend. Het vaststellen van het niveau
van een contourlijn door het tellen van lijnen (§7.4.1) is dan moeilijker.

In TOPSAS is voor D de default-waarde 0.1 gekozen. De stapgrootte wordt vervolgens zo
gekozen dat maximaal 10 contourlijnen worden getekend. Beide grootheden, D en ö,
kunnen natuurlijk vrij door de gebruiker worden aangepast.

7.S. Opmerkingen

TOPSAS biedt de mogelijkheid om maximaal 15 willekeurige contourmaps op één vel te
tekenen (figuur 32). Dit kunnen maps van één experiment (verschillende tijdstippen) zijn,
maar ook is het mogelijk om afbeeldingen van verschillende experimenten bij elkaar te
plaatsen. Op deze manier kan bijvoorbeeld de reactie op verschillende soorten (auditieve
of visuele) stimuli worden vergeleken. Tevens is het mogelijk om elk contourplaatje apart
te schalen (elk plaatje een aparte optimale ö) of om te schalen over alle plaatjes op één vel
(dezelfde ö voor alle plaatjes, bepaald aan de hand van alle gemeten extrema).
Naast het maken van contourmaps is ook de mogelijkheid aanwezig om een gedetailleerd
plaatje van de elektrode-configuratie te maken. Naast de exacte (geprojecteerde) positie
van de elektroden worden hierin ook de namen van de posities gegeven. Verder kan onder
de contourplots een legende getekend worden waarin de gebruikte lijntypen worden
verklaard, de toegepaste interpolatiemethode (met de graad) wordt gegeven en waarin
ruimte is gereserveerd voor commentaar.
Tot slot kan uitvoer van de contourmaps geschieden naar zowel een plotter (HP7550) als
naar een grafische terminal. (In appendix B is de gebruikershandleiding van TOPSAS
gegeven.)

In eerste instantie was het de bedoeling dat het plotprogramma zou bestaan uit een aantal
macro's in het rekenprogramma TOPMAP. Vanwege de snelheid, of liever traagheid, van
SAS is echter gekozen voor de huidige opzet TOPMAP-TOPPLOT-TOPSAS. Deze opzet
brengt het nadeel met zich mee dat de software gefragmenteerd is, het pakket bestaat uit
verschillende afzonderlijke programma's. TOPMAP heeft een data-bestand nodig en een
bestand waarin de elektrode-configuratie is gedefinieerd. De uitvoer van TOPMAP is een
pixelmap-file, het bestand met de geïnterpoleerde potentialen. Dit bestand dient als invoer
voor zowel TOPPLOT als TOPSAS .
Met behulp van het snelle programma TOPPLOT kunnen de maps, waarvan een
contourplot wordt gewenst, worden geselecteerd. Tevens biedt TOPPLOT de mogelijkheid
om het aantal contourlijnen te optimaliseren. Op deze wijze is het mogelijk om in één keer
de contourplaatjes in de gewenste vorm met SAS te maken, en zodoende de
geconsumeerde computertijd tot een minimum te beperken.
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Het programma TOPSAS maakt vervolgens maximaal drie SAS-programma's aan
(appendix B). Executie van deze SAS-programma's levert dan uiteindelijk de topografische
atbeeldingen. Omdat in veel gevallen eerst optimalisering met TOPPLOT nodig is, kan het
hele pakket meestal niet in een batch-job geëxecuteerd worden (de drie tijdverslindende
SAS-programma's natuurlijk wel).

Sedert korte tijd is een nieuwe versie van SAS beschikbaar. Met deze versie is het wel
mogelijk om interactieve SAS-software te schrijven. Gezien de verwachting dat een
interactieve versie van TOPSAS veel trager is dan de nu gekozen oplossing, is besloten
van deze nieuwe mogelijkheid geen gebruik te maken.
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Figuur 32 De maximale hoeveelheid maps (15) op één vel, met een legende met daarin de lijntypen, de
toegepaste interpolatie-methode en commentaar bij de serie plaatjes.
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8. Conclusies en aanbevelingen

De oorzaak van de problemen, die in Brain Mapping I bestonden ten aanzien van de
Spherical Spline interpolatie, is gevonden. In TOPMAP werden te grote afrondfouten
gemaakt in verhouding tot de conditie van het interpolatie-probleem. De conditie kan
worden uitgedrukt in het conditie-getal, en dit conditie-getal wordt mede bepaald door de
gebruikte elektrode-configuratie. Aangeraden wordt dan ook om vooraf het conditie-getal
te controleren en zonodig de nauwkeurigheid bij de berekeningen aan te passen. Besloten
is voorlopig een nauwkeurigheid van 10-10 te gebruiken, hoog genoeg met betrekking tot
de tot nu toe gebruikte elektrode-configuraties bij EEG-metingen.

De aangepaste versie van TOPMAP geeft betere resultaten te zien bij de Spherical Spline
interpolatie. Herhaling van de tests heeft aangetoond dat de conclusies in Brain Mapping I
gehandhaafd kunnen blijven, met één uitzondering. De potentiaalverdeling in het niet
bemonsterde gebied is erg afuankelijk van interpolatie-afuankelijke parameters. Bij
Spherical Spline interpolatie wordt de verdeling hier voornamelijk bepaald door de graad
m. Bij grotere m neemt de steilheid van de verdeling in het niet-bemonsterde gebied toe.
Daarnaast wordt de verdeling in dit gebied ook bepaald door de onderlinge verschillen
tussen de elektrode-potentialen. De juistheid van de verdeling in het niet-bemonsterde
gebied kan dus op zijn minst twijfelachtig worden genoemd.

Naast de berekening van de potentiaalverdeling is in geval van de Spherical Spline
interpolatie ook de berekening van de Scalp Current source Density geïmplementeerd.
Omdat hiervoor in principe dezelfde rekentechniek wordt gebruikt als voor de
potentiaalverdeling gelden hiervoor dezelfde aanbevelingen met betrekking tot de
nauwkeurigheid. De Scalp Current source Density berekeningen hebben daarom nergens
tot problemen geleid.

Het plotprogramma is geschreven in SAS. Omdat SAS veel tijd nodig heeft voor het
tekenen van contour-plaatjes is een user-interface-programma, TOPSAS, geschreven.
Gebruikers hoeven dan ook weinig tot geen kennis van SAS te hebben. TOPSAS levert
een aantal SAS-programma's, die vervolgens in een batch-job kunnen worden
geëxecuteerd. Voor het optimaliseren van de contourmaps is het in Brain Mapping I
geschreven programma TOPPLOT beschikbaar. Zeer eenvoudige letter-plaatjes geven een
snelle indicatie van het uiteindelijke SAS-resultaat.
Naast de traagheid kent SAS nog een ander nadeel. Het is niet mogelijk om de niveaus
van de contourlijnen in het plaatje aan te geven. Hiervoor is een oplossing gevonden die
in veel gevallen voldoet.
SAS is dus niet het meest ideale pakket voor het weergeven van de topografische
afbeeldingen. Aanbevolen wordt dan ook om uit te blijven kijken naar een ander data
presentatie-pakket.
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De drie programma's, TOPMAP, TOPPLOT en TOPSAS, vormen samen een compleet
software-pakket voor het maken van topografische afbeeldingen van EEG-potentialen. In
TOPMAP zijn twee interpolatie-methoden beschikbaar, K-Nearest Neighbours interpolatie
en Spherical Spline Interpolatie. Wordt de Spherical Spline methode gebruikt, dan is ook
berekening van de Scalp Current source Density mogelijk. Met het plotprogramma kunnen
verschillende contourmaps in één plaatje worden getoond, met een maximum van 15 maps
per plaatje. Zowel uitvoer naar een plotter als naar een grafische terminal is mogelijk.

Omdat de software gefragmenteerd is is het bewaren van de tabelwaarden van g(x) en h(x)
in een bestand een optie. De waarden hoeven dan maar één keer te worden berekend, en
dit kan met hoge nauwkeurigheid gebeuren (machine-nauwkeurigheid). De tabelwaarden
zijn daarna vrijwel direkt beschikbaar dus wordt een grote tijdwinst geboekt. Overigens is
voor de opslag van de tabelwaarden weinig geheugenruimte nodig (=8 kB).
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APPENDIX A

De functie g(x)

De functie g(x) in (3.4) kan geschreven worden als

g(x) =L TnPn(x)
n=l

met (A.1)

Voor de Legendre polynomen PJx) geldt

(n+ 1) Pn+1(x) =(2n+ l)xPn(x) - nPn_1(x)

en

P =1o

f;;i:.

P =11
(A.2)

IPn (x)l::S;l als (A.3)

In figuur Al zijn de polynomen voor n=l tot en met n=6 getekend.

Pn(x), n-1..6
1.-------------------------------:;0

0.5

-0.5

- 1 ----'-~~-'-----_ __'___ ___'____I...._.__ _'___ ___'__ ____'~_..J__------' X
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Figuur Al Legendre polynomen PI tot en met P6 voor -I ~x~ I.

De functiewaarden g(x) worden numeriek berekend. In het algemeen wordt dan de
nauwkeurigheid € als criterium gebruikt om het iteratieproces te stoppen. Als ITPJx} I< €

dan is de functiewaarde nauwkeurig genoeg. In geval van de Legendre polynomen geldt
dan echter niet per definitie dat fT;+lPi+I(X} 1< €. Neem bijvoorbeeld de situatie als x=O.
Hiervoor geldt P1(0)=0<€ en P2(0)=-0.5. Dus geldt T]P.(O) =0 en T2P2(0)~O (ofwel
IT,P1(0) I< IT2P2(0) I·
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Omdat PII(l) = 1, Vn, wordt voor x=l de nauwkeurigheid alleen bepaald door de reeks met
Til' Deze reeks is monotoon dalend. Dus als Tj <€ is ook J:+l <€ (v;). Volgens (A3) is
dan ook IJ:+IPj+dx) I < €. Op deze manier worden de tabelwáarden dus altijd met een
minimale nauwkeurigheid € bepaald.

Het aantal iteraties N, nodig voor een bepaalde nauwkeurigheid €, kan als volgt worden
benaderd:

(AA)_2_n_+_l_ < (n + 1)2
n m(n + 1)m (n + 1)2m

~- E-l.1

en volgt N > 10z,;t='l - 1

2n+l <4?r€ met €=lO-E

n m(n+l)m

Voor m=3 .. 6 en n ~ 5 geldt

Duidelijk is dat N=f(m,€), en dat geldt dus ook voor de tijd die nodig is om een
functiewaarde te berekenen, tcpu=f(m,€l
Het uiteindelijke resultaat, de functie g(x) met m als parameter, is getekend in figuur A2.

g(x)
0.04 ,=--------------------------,

0.03

0.02

0.01

ot----------=::::::::=:~~=====-----____l

-0.01

-0.02

X
1.000.750.25 0.50o

- 0.03 f-----L--L..L---.L..j-L-L....L-L-j-----L-.L..L-L-j--L-L.L-'-t---'----'-L--,----+---'--'---'-----Y----'---'-----'--L....f---'-----L.....L-JL...j

-1.00 -0.75 -0.50 -0.25

Figuur A2 De functie g(x) voor -1 ~x~1 en m=3, m=4 en m=5.

De functie g(x) wordt niet telk~ns opnieuw berekend maar getabelleerd tussen x=-l en
x=l in stàppen van 0.001. Een niet-getàbelleerde functiewaarde g kan op twee manieren
bepaald worden: door middel van lineaire interpolatie en door rekenkundige afronding
naar de dichtstbijzijnde tabelwaarde. Als x=0.9995 wordt in beide gevallen de grootste
fout gemaakt. De maximale relatieve en absolute fout voor beide benaderingswijzen is in
tabel Al gegeven voor diverse waarden van m.
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Tabel Al Relatieve en absolute fout bij interpolatie en afronding en m=3,4,5

methode lineaire interpolatie rekenkundige afronding

fout relatief absoluut relatief absoluut

§§ 3.10-7 8.10-9 6.10-4 2.10-5

m=4 2.10-8 3.10-10 5.10-4 8.10-6

m=5 3.10-9 3.10-11 5.10-4 4.10-6

Uit tabel Al blijkt duidelijk dat lineaire interpolatie nauwkeuriger is dan rekenkundige
afronding. Ook blijkt dat bij lineaire interpolatie de fout kleiner wordt bij een toename van
m. Uit figuur A2 volgt echter dat de functie g(x) minder steil verloopt als m groter wordt.
Dit betekent dat het conditie-getal c(A) van de systeem-matrix ook groter wordt
(proefondervindelijk is vastgesteld dat voor de 9PP-setup è(A)m+1 "'" lO·c(A)"J. De
elementen gij wijken namelijk steeds minder van elkaar af, dus nadert de matrix steeds
meer tot een singuliere matrix. Alleen de graad m verhogen heeft dus geen enkele zin.

Omdat de functie h(x) identiek is aan g(x), met uitzondering van de graad (g(x)m =h(x)m_l)
is alles in deze append~x over g(x) ook van toepassing op h(x).
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APPENDIX B

B.l. Handleiding TOPSAS

TOPSAS is een user-interface-programma. Het voegt gegevens van de door TOPMAP
berekende maps gebruikersafhankelijke gegevens samen en verwerkt deze informatie in
(standaard) twee SAS-programma's. De TOPMAP-gegevens, zoals het aantal maps in de
file en het aantal gebruikte EEG-kanalen, staan in de header van de pixelmapfile, de
output van TOPMAP. De gebruikers-invoer is bepalend voor de uiteindelijke output.

TOPSAS-input
LAYOUT

De layouLbepaalt hoeveel maps op één vel (of scherm) worden getekend. Vijf
verschillende layouts zijn mogelijk (figuur BI), variërend van 1 map tot maximaal
15 maps. De layouts worden bewaard in een SAS-template-file en deze file moet dus
beschikbaar zijn tijdens de executie van de SAS-programma's. De plaats waar een
map wordt getekend heet een panel. De panels in een layout zijn altijd oplopend
genummerd van linksboven naar rechtsonder (figuur BI). Het is niet noodzakelijk
dat op panel in een layout ook daadwerkelijk met een contourplot wordt gevuld.

LIJD
tJDU
I I

[LtlJ
[LIIJ
I I

Figuur BI De beschikbare layouts in TOPSAS,
met de panels oplopend genummerd en een
legende onder de contourplaatjes.

PIXELMAPFILE

De file waarin de berekende maps worden bewaard, de output van TOPMAP. De
extensie van oe naam geeft het soort map aan: filenaam.SP is een potentiaal-map en
filenaam. sen is een SeD-map.
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TIMEPOINTS
In deze stap kan worden aangegeven of van alle maps in de pixelmapfile een
contourplot moet worden gemaakt of van slechts een aantal geselecteerde maps. De
selectie van maps geschiedt aan de hand van het tijdstip waarop de map betrekking
heeft. Als van alle maps een contourplot wordt gemaakt gebeurt dit tot het maximale
aantal plots (afhankelijk van de gekozen layout) is bereikt, in de volgorde waarin de
maps in de pixelmapfile staan.

USER In CODE
Een code van maximaal 8 karakters. Deze code is dezelfde voor elke contourplot die
van een betreffende pixelmapfile wordt gemaakt.

SCHALEN

Hier moet de keuze worden gemaakt of geschaald wordt per map of geschaald per
file (zie §7.4.3). Schalen per map betekent dat voor elke map aan de hand van de
elektrode-waarden5 de optimale stapgrootte 0 afzonderlijk wordt bepaald. Schalen
per file betekent dat de stapgrootte wordt berekend aan de hand van de elektrode
waarden van alle maps uit de betreffende pixelmapfile waarvan een contourplot moet
worden gemaakt. De default-waarden voor de factor D (0.1) en de stapgrootte 0
kunnen in beide gevallen door de gebruiker worden aangepast. Let wel, schaling per
file gebeurt dus niet per definitie over alle plots op een vel maar over alle plots uit
een pixelmapfile.

De cyclus PIXELMAPFILE - SCHALEN wordt (eventueel) herhaald tot het maximale aantal
plots dat in een layout kan worden getekend. Wordt dit aantal bij de stap TIMEPOINTS

bereikt dan breekt TOPSAS automatisch deze stap af.

LEGENDE
In de legende onder de plaatjes staat informatie over de gebruikte lijntypen en welke
interpolatiemethode is gebruikt (met de graad). Naar keuze kan commentaar
(maximaal 80 karakters) in de legende worden geplaatst. Het tekenen van de legende
onder de plaaljes is optioneel (default wordt de legende getekend).

OUTPUT-DEVICE

Gekozen kan worden voor een plotter, de HP7550a, of een beeldscherm, de
VT241a. Default wordt de plotter geselecteerd.

DEVICE/FILE

De output kan rechtstreeks naar het device geschieden maar ook naar een file. In het
laatste geval wordt naar de naam van de outputfile gevraagd en wordt hieraan
automatisch de extensie GSF toegevoegd. Default wordt de output naar een file
gestuurd.

5 In geval van een potentiaalmap zijn de elektrode-waarden de gemeten waarden, bij een SCD-map zijn dit de
berekende waarden op de elektrodeposities.
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PLOTSEQUENCE
In dit gedeelte wordt bepaald welke map in welk panel van de gekozen layout wordt
geplaatst (figuur BI). Default worden de maps op volgorde van inlezen in de panels
geplaatst. Het eerste panel wordt dus gevuld met de eerste map die is ingelezen, het
tweede panel met de tweede map enzovoort, tot alle ingelezen maps zijn geplaatst.
Het is ook mogelijk om een gebruikersafhankelijke plaatsing toe te passen. Voor
elke ingelezen map wordt in dat geval gevraagd in welk panel deze moet worden
geplaatst.

ELEKTRODE-SEnJP
Gevraagd wordt of een gedetailleerde plot van de elektrode-configuratie moet
worden gemaakt. Dit is een plaatje waarin naast de elektroden ook de namen van de
elektroden worden geplot. De legenda wordt in dit geval niet getekend. Default
wordt geen elektrode-plot gemaakt. De output van de plot kan direkt naar het eerder
gekozen device gebeuren (plotter/scherm) of naar een file met de naam
ELCSETUP.GSF.

TOPSAS-output
De output van TOPSAS bestaat uit twee SAS-programma's: PREPARE.SAS en
PWT.SAS. Als een elektrode-plot moet worden gemaakt komt hier nog een derde
programma bij: ELEC.SAS.
PREPARE.SAS is een programma dat de data van een map leest en vervolgens deze data
naar een contourplot omzet. De contourplot wordt vervolgens bewaard in de graphics
cata/og PWTOUT.SASEB$CATAWG. Dit wordt voor elke map gedaan.
PLOT.SAS leest de contourplots in de catalog PLOTOUT.SASEB$CATALOG en plaatst
deze in de gewenste volgorde in de panels van de gekozen layout. Vervolgens wordt het
geheel uitgevoerd naar scherm, plotter of file. De verschillende layouts worden bewaard
in de template-file TOPTMPL.SASEB$CATAWG.
ELEC.SAS leest de elektrode-gegevens in een pixelmapfile en maakt aan de hand hiervan
een plaatje met de elektrodeposities en namen.

Voordat de SAS-programma's kunnen worden geëxecuteerd moet eerst het commando
USE SAS worden gegeven. Voor het maken van contourplots moeten daarna
achtereenvolgens de commando's SAS PREPARE en SAS PLOT worden gegeven. Deze
volgorde MOET aangehouden worden. De aanmaak van een elektrode-plot kan worden
gestart met het commando SAS ELEC. Hierbij hoeft PREPARE.SAS niet eerst
geëxecuteerd te worden.
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B.2. Additionele programma's

TOPPLOT
Met dit programma kunnen letterplaatjes van de berekende afbeeldingen worden gemaakt.
De invoer bestaat dus uit een pixelmapfile (*.SP of *.SCD). In TOPPLOT kan op
dezelfde manier worden geschaald als in TOPSAS , met daarbij de default waarden voor D
en de stapgrootte ö. De output geschiedt naar het scherm, map voor map, en kan
eventueel ook naar een printer worden gestuurd.

CALC CA /
Dit programma berekent het conditie-getal van de systeem-matrix bij de Sp.1erical Spline
interpolatie. De input van het programma bestaat uit de naam van de file waarin de
elektrode-configuratie wordt bewaard (filenaam.ELC) en een waarde voor de graad m van
de interpolatie. De output is hei conditie-getal van de matrix voor de betreffende
configuratie en graad, met daarbij een aanbeveling voor de te gebruiken nauwkeurigheid
bij het tabelleren van de functies g(x) en h(x).

TOPHEADER
Dit programma leest de header van een TOPMAP-pixelmapfile. Alle gegevens van de
header worden in een ASCII-file gezet. Daarnaast is het mogelijk om van alle maps in de
pixelmapfile de gemeten waarden in een apart bestand te bewaren. Deze waarden kunnen
nodig zijn bij het herkennen van extrema in de contourplot (§7.4.2). De output van het
programma is een ASCII-file met de header gegevens en eventueel een ASCII-file met de
gemeten waarden. De namen van de files: filenaam.HEADER is de naam van de ASCII
header-file enfilenaam.VALUES is de naam van de ASCII-file met gemeten waarden,
waarin filenaam de naam van de pixelmapfile is. Beide ASCII-files kunnen zowel naar het
scherm als naar een printer worden uitgevoerd.
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B.3. Header pixelmapfile

De header van een TOPMAP-pixelmapfile is veranderd ten opzichte van Brain Mapping 1.
De header gebruikt 2 records, waarbij een record de vaste lengte heeft van één blok of
512 bytes.

Het eerste record is als volgt opgebouwd:
-~

datafile*BO elecfile*80 description*24 file kind*3

interpol*l narne(MAXCHAN)*4 num records num_maps-
rees_map num_eeg neighbours degree

trialno num_pixels steps value factor-

De betekenis van de verschillende variabelen:
- datafile : naam van de FYSIAN data-file waarvan maps gemaakt zijn.
- elecfile : naam van de elektrode-setup file.
- description : FYSIAN commentaar "text".
- file_kind: wgh - KNN-weightsfile

sp - potentiaal-map
scd - scd-map

- interpol : gebruikte interpolatie-techniek: k = KNN, s = SS!.
- name(MAXCHAN)*4 : de namen van de elektroden.
- num records : aantal records waaruit de file bestaat.
- num_maps : aantal maps in de file.
- recs_map : aantal records voor één map.
- num_eeg : aantal gebruikte EEG-kanalen.
- neighbours : aantal buren (bij KNN).
- degree : interpolatiegraad.
- trialno : trial-nummer van het experiment.
- numyixels : aantal pixels per map.
- steps : aantal pixels per kwart hoofdomtrek.
- value_factor : conversie-factor: integer*2/valueJactor=real*4.

Tot en met het array name zijn de variabelen van het type character*i, waarin i de lengte
van de variabele in bytes geeft. Vanaf numJecords zijn de variabelen van het type
integer*4.
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Opbouw van het tweede record:

sigma I head_radius l min value max value- -
D2_coordinates(MAXCHAN,2) maptimes(SO)

De betekenis van de verschillende variabelen:
- sigma: geleidingscoëfficiënt [Sie/m].
- headJadius : straal van het hoofd [mlo
- min_value : minimale geïnterpoleerde waarde.
- max_value : maximale geïnterpoleerde waarde.
- D2_coordinates : x- en y-coördinaten van de geprojecteerde elektrodeposities.
- maptimes : tijdstippen van de maps die in de file staan [ms].

Alle variabelen van het tweede record zijn van het type rea1*4, met uitzondering van het
array maptimes dat van het type integer*2 is.

Na de header, dus vanaf het derde record worden de maps opgeslagen. Per map worden
eerst de elektrode-waarden bewaard, en daarna de pixelwaarden. Alle waarden worden
bewaard als integer*2. Dit gebeurt via de conversie-factor value_factor:
ROUND«rea1*4_value) * value_factor) = (integer*2_value).
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APPENDIX C

Controle potentiaalverdeling t.g.v. een dipool in een bol

Bij het testen van de interpolatiemethoden wordt de potentiaalverdeling op het oppervlak
van homogeen geleidende bol ten gevolge van een eccentrische dipool berekend. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van de vergelijking van F. Wilson [1950]:

met K.
= 2(i-fil) + (j--y)i-(j-y-l)i l + "tl-II '"\

--- ,1=1\,J.l.,v
I F3/2 f(I--y2)F I/2 f(1_-y2)

en F = I +p -2f"t

(C.I)

(C.2)

De verschillende parameters in (C.I) en (C.2) zijn als volgt gedefiniëerd (figuur Cl):
- À2, J.l.2, V2 : de drie richtingscosinussen die ten opzichte van de coördinaat-assen

(x, y, z, respectievelijk) de oriëntatie van de dipool aangeven.
- Àh J.l.h VI : de drie richtingscosinussen die ten opzichte van de coördinaat-assen de

lokatie van de dipool (D) aangeven.
- À, J.l., v : de drie richtingscosinussen die ten opzichte van de coördinaat-assen de lokatie
van het punt S op de bol aangeven.
- "t : cosinus van de hoek tussen de vector naar S en de vector naar D, -y = ÀÀI +J.l.J.l.I +VVI_
- R : straal van de bol.
- f: radiale lokatie van de dipool, f=r/R.

z

'Y =COST

Figuur Cl De definitie van de dipool in de bol
volgens Wilson: dipool met een willekeurige lokatie
en oriëntatie.
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De afleiding van (C.l) is gebaseerd op een algemene toegepaste techniek voor dit soort
problemen [Smythe, 1968]. De potentiaal op een punt S op de bol ten gevolge van een
dipool kan worden gevonden door eerst de potentiaal van een dipool in een oneindig
medium te bepalen (V0». Vervolgens moet een oplossing van de Laplace-vergelijking
V2V=0 (VJ hierbij worden opgeteld, zodanig dat voldaan wordt aan de randvoorwaarde
(av/ar=o als r=R), ofwel

[
aVs ] a- =-(V + VL ) =0ar ar 0> r~

r=R

(C.3)

In een artikel van E. Frank [1952] wordt de oplossing van (C.3) gedetailleerd beschreven.
De uiteindelijke oplossing is echter anders dan (C.l). Aangetoond moet dus worden dat de
vergelijking van Wilson overeenkomt met de vergelijking van Frank.

Bij de afleiding van Frank wordt uitgegaan van een dipool op de z-as met een oriëntatie in
het xz-vlak (figuur C2). De vergelijking van Frank zal dus moeten worden uitgebreid tot
een vergelijking die geldig is voor een dipool met een willekeurige lokatie (in de bol) en
een willekeurige oriëntatie.

z

y

x···
Jt/

Figuur C2 De definitie van de dipool in de bol
volgens Frank: dipool op de z-as met een oriëntatie
in het xz-vlak.
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De oplossing van (C.3) volgens Frank wordt gegeven door

waarin J1.p=cosO, b jR en P=Id, het dipoolmoment.
Deze vergelijking geldt dus alleen voor een dipool op de z-as met een oriëntatie in het xz
vlak (figuur C3a). Voor de twee componenten van het dipoolmoment geldt dan

Px =-PsinVt (C.5)

z

x y

Figuur C3 De componenten Px en pz van het dipoolmoment in het xz-vlak en de
componenten Px. Py en pz van het dipoolmoment bij een willekeurige oriëntatie.

De uitbreiding van (CA) naar een vergelijking voor een dipool op de z-as met een
willekeurige oriëntatie verloopt als volgt. Noem Vt de azimuth en X de lattitude van de
dipool-oriëntatie (figuur C3b). De drie componenten van het dipoolmoment zijn dan:

Px = - PsinVt cosx Pz =Pcosy; (C.6)
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De vergelijking voor de potentiaal Vs wordt daarmee

v = 1 [p [ 1 -r -1] + Px cose/> +Py sine/>
s 4 'Ir ufR 2 Z (Pil )3/2 sinO

met pil == (1 +r -2fIlF )

(C.7)

Deze vergelijking is terug te vinden in de literatuur [Kavanagh, 1978].

Uitbreiding van (C.7) naar een vergelijking voor een dipool met een willekeurige lokatie
en een willekeurige oriëntatie kan dan geschieden door transformatie van de coördinaten
van de dipool, zodanig dat de dipool-lokatie met de z-as samenvalt. Kavanagh [1978]
beschrijft deze transformatie als volgt:
- roteer het coördinatenstelsel rond de x-as over een hoek a., zodanig dat de nieuwe z-as

colineair is met de projectie van de dipool op het yz-vlak.
- roteer vervolgens het coördinatenstelsel rond de nieuwe y-as over een hoek {3, zodanig

dat de dipool-lokatie met de y-as samenvalt.

Wiskundig kan dit geschreven worden als

[~ co~a. -s~na.]. [;] = [~ :]
o sina. cosa. z z •

[

COS{3 0 - Sin{3] [x.] [x I]
o 1 0 . y. = yl

sin{3 0 cos{3 z • Z I

<=> rotatie over een hoek a.

<=> rotatie over een hoek {3

(C.8)

(C.9)

[

COS{3 - sina. sin{3 - cos~ Sin{3] [x] [x I]
o cOSa. - sma. . y = Y I

sin{3 sina. cos{3 cosa. cos{3 Z Z I

<=> complete transformatie
(C.lO)

Met behulp van (C.1O) kunnen de grootheden in (C.7) worden getransformeerd. Voor de
getransformeerde componenten van het dipoolmoment geldt

P: =Pxcos{3 -Pysina. sin{3 -Pzcosa. sin{3

P: =Pycosa. -Pzsina.

P: = P-" sin{3 + Pysina. cos{3 + Pzcosa. cos{3

(C.11)
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De getransformeerde coördinaten van het punt S op de bol zijn

s: =RsinO' cos~' s; =RsinO' sin~' S; =RcosO' (C.12)

Daarmee geldt voor de overige getransformeerde grootheden

cosO' = S; = sinO cos~ sinJ3 + sinO sin~ sina cosJ3 +cosO COSa cosJ3
R

sinO' = ( 1 - cos20' ) 112

,1..' S: sinO cos~ cosJ3 - sinO sin~ sina sinJ3 -cosO COSa sinJ3
cos,!, = =-----------------~

R'sinO' sinO'

sin~' =(1 - COS2~' ) 112

p.~=cosO'

F' =1+j2 -2fp.~

(C.13)

Substitutie van deze grootheden in (C.7) geeft de potentiaal op het boloppervlak voor een
dipool met een willekeurige oriëntatie en lokatie (binnen de bol) [Kavanagh, 1978]:
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Om aan te tonen dat (C.14) equivalent is aan (C.1) wordt eerst de formule van Wilson
herschreven voor een dipool met een willekeurige oriëntatie op de z-as. Voor de
parameters en dipool-componenten geldt in dat geval:

P;r;=~P P =11- P Pz = IJ2 Py 2

À =0 11-1 =0 IJ = 11 1

À =sinO cos~ 11- =sinO sin~ -y = IJ =cosO = J.1.F

Invullen van deze waarden in (C.l) levert

1
Vs = (PW,+PW+PW)

47f(JR 2 ;r; " Y p. z •

(C.1S)

(C.16)

(C.17)

en W =2 ( IJ - f) + (j- -y) IJ - f-y + 1 + -y IJ - 1
• F3/2 f(1--y2)F I/2 f(l_-y2)

(C.18)

Uitschrijven van de term W. levert

W = 2cosO - 2f+fcosO- cos20 -fcosO + 1 + cos20-1
• (F" )3/2 f( 1 -cos20)(F" )1/2 f( 1 -cos20)

= ~ If(2COSO - 2f) +1+f2 - 2fcosO -1]
f (F" )3/2

=111-r -1]f (F" )3/2

(C.19)



69

Uitschrijven van de term Wx levert

w = À [2f (1-'l) +F(j--y) + ]
x f(l_-y2} F 3/2 -y

'= sinOcosc/> [2f-2fJl~+f+f3_2PJlF-JlF-PJlF+2fJl~ + ]

fsin26 (F II )3/2 , JlF

Analoog kan voor WiL worden gevonden

Substitutie van de uitgeschreven termen ~ (i=À,Jl,v) doet (C.16) overgaan in

1 [ [1-P ] Pxcosc/>+Pysinc/> [3f-3f2JlF+f3_JlF ]]v= P -1 + +
s 47rufR2 z (F" )3/2 sin6 (F" )3/2 JlF

(C.20)

(C.21)

(C.22)

Vergelijking (C.22) komt exact overeen met (C.?). De formule van Wilson is dus in ieder
geval correct voor een dipool op de z-as met willekeurige oriëntatie.

Beschouw nu de getransformeerde parameter "'/ Hiervoor geldt

Dus kan worden geschreven

(C.23)

(C.24)
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Op dezelfde manier kan worden bewezen dat voor alle andere getransformeerde
parameters en dipool-componenten geldt

P: ='A~P
, , , ,

Py =f,L2 P Pz =V2 P

'A~ =0 f,L~=0
, (C.25)VI = 1

'A' =sine' coscP' f,L' =sine' sincP' "t' =v' =cose' = f,L~

Geheel analoog aan de berekening voor een dipool op de z-as volgt dus voor de pot~ntiaal

van een dipool op een willekeurige plaats in de bol

Vergelijking (C.26) komt weer exact overeen met de eerder gevonden vergelijking (C.14).
Daarmee is dus aangetoond dat de vergelijking van Wilson ook correct is voor een dipool
met een willekeurige lokatie en oriëntatie.
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