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Samenvattin&

In dit onderzoek is het neurale netwerk ART-2 gebruikt om bloeddrukpulsen te classificeren.
Het doel was tweeledig. Ten eerste moest het inzicht in de werking van ART-2 verhoogd
worden om te ontdekken hoe dit netwerk waardevol gebruikt kan worden ten behoeve van een
patroonherkenningsprobleem. Ten tweede moest geprobeerd worden om enkele karakteristieke
eigenschappen te ontdekken van de manier waarop bepaalde grootheden (zoals leeftijd van de
patient en locatie van opname van de druk) de vorm van een bloeddrukcurve bernvloeden.

Het ART-2 netwerk is een 'self-organising' classificatie netwerk. Er zijn 11 instelbare
parameters, die elk een specifieke invloed hebben op de werking van ART-2. Deze invloed
en de samenhang van de verschillende parameters is geanalyseerd. Zes parameters zijn
vastgesteld op een neutrale waarde. Er is een simulatieprogramma geschreven waarin het voor
de gebruiker mogelijk is om een maximum aantal categorieen in te stellen. Het aantal
ingangsknooppunten voigt meestal direct uit de toepassing waarvoor het netwerk gebruikt
wordt. Voor het vinden van de optimale instelling van de drie overgebleven parameters is een
methode ontwikkeld.
Aangezien hogere delen in een patroon meer invloed hebben op de door ART-2
bewerkstelligde classificatie, is het nodig om met behulp van preprocessing bepaalde lagere
delen meer waarde te geven in een patroon, wanneer een specifieke classificatie dit vereist.

Er zijn twee sets met resp. 354 en 400 bloeddrukpulsen gebruikt. De eerste (lFllNBRA) is
samengesteld uit pulsen die simultaan opgenomen zijn in de arteria brachialis en de
middelvinger van 24 personen, varierend in leeftijd van 22 tot 65 jaar. De tweede
(N"AlROOSE) is samengesteld uit pulsen die simultaan opgenomen zijn in de aorta en de arteria
radialis of femoralis van 4 personen onder narcose. Beide sets zijn onderzocht met vijf
verschillende manieren van preprocessing.
De resultaten van de simulaties zijn getest op criteria die een waarde toekennen aan elke
classificatie, door deze te beoordelen op haar scheidend vermogen ten aanzien van de
onderzochte grootheden. Op grond van deze gegevens zijn enkele voorzichtige ideeen
geopperd over de manier waarop de grootheden de vorm van een bloeddrukcurve kunnen
bervloeden.
De resultaten zijn zeker niet opzienbarend. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat
het ART-2 netwerk niet geschikt is voor dit patroonherkenningsprobleem. Een betere
toepassing voor dit netwerk moet gezocht worden in een probleem waarbij de verschillen
tussen de categorieen duidelijker aanwezig zijn.
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Summary

In this study the neural network ART-2 is used to classify human blood pressure pulses. The
aim was twofold. The first was to gain insight in the operation of ART-2 and to find out how
this network can be used to meaningfully solve a pattern recognition problem. The second was
to discover some characteristic properties on how certain parameters (such as age of the
patient and location of the pressure recording) influence the shape of a blood pressure wave.

The ART-2 network is a self-organising classification network. It is guided by 11 parameters,
which all have their specific function in the operation of ART-2. These functions and the
coherence of the parameters are analysed. Six parameters are given a neutral value. A
simulation program has been written in which it is possible for the user to define a maximum
number of clusters. The number of input nodes can be derived directly from the application
for which the network is used. A method is developed to find the optimal settings for the three
remaining parameters in a certain application.
Since higher components in a pattern have more influence on the classification established by
the ART-2 network, it is necessary to use preprocessing to enhance certain properties if a
specific classification is desired.

Two sets of resp. 354 and 400 blood pressure pulses are used. The first one (FlINlBAA) is
composed of pulses that are recorded simultaneously at the brachial artery and the middle
finger of 24 subjects ranging in age from 22 to 65 years. The second one (NARCOSE) is
composed of pulses that are recorded simultaneously at the aorta and the radial or femoral
artery of four anaesthetized subjects. Both sets are examined with five different methods of
preprocessing.

The results of the simulations are tested with criteria that attach a value to each classification
by judging it on its discrimination ability regarding the investigated parameters.
On the basis of these data some cautious suppositions are stated about the influence of the
parameters on the shape of a blood pressure wave.
The results are certainly not sensational. The main conclusion of this study is that the ART-2
network is not suitable for this pattern recognition problem. A better application for this
network should be found in a problem with more obvious distinctions between the clusters.

v



Inhoudso:m:ave

1 Inleiding 1

2 Het neurale ART-2 netwerk .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3
2.1 Neurale netwerken 3
2.2 Adaptieve Resonantie Theorie 3
2.3 De werking van het ART-2 netwerk 6
2.4 Een altematieve ART-2 architectuur 11
2.5 Mijn bevindingen t.a.v. de netwerkparameters 12
2.6 Het herhaald aanbieden van een set patronen 15
2.7 Vermindering van het aantal vrij in te stellen parameters 15
2.8 Het simulatieprogramma ART2_SIM 16

3 Gebruikte signalen en methoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.1 De bloeddrukcurves 19
3.2 Signaalbewerkingen 20
3.3 Parameter extractie 23
3.4 Achtergrond bij beoordeling van classificaties 26

4 Resultaten 29
4.1 Beschrijving van de uitgevoerde simulaties 29
4.2 Voorbeeld van beoordeling van classificatie 30
4.3 Resultaten en beoordeling van de simulaties 33

5 Conclusies . . . . . . . . . . . 39

6 Literatuurlijst 41

Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III

Samenstelling van JF'lLNlBRA en NARCOSE
Overzicht van aIle resultaten
Overzicht van clusters bij beste classificaties

43
47
65

vii



1 Inleidin~

Neurale netwerken zullen in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in de technische
ontwikkeling. Dat is althans de opvatting van veel wetenschappers uit dat onderzoeksgebied.
De belangstelIing voor de netwerken met een architectuur die gebaseerd is op biologische
neuronale netwerken, is de laatste jaren inderdaad aanzienlijk gegroeid. Er worden regelmatig
nieuwe netwerken gerntroduceerd en er zijn toepassingen waarin neurale netwerken al enkele
jaren met succes worden gebruikt, met name voor patroonherkenningsproblemen. Er vinden
veel interessante ontwikkelingen plaats op dit gebied, maar het is de vraag of al deze
optimistisch gepresenteerde netwerken ook werkelijk nuttig te gebruiken zijn in concrete
toepassingen. Het netwerk dat in dit verslag onderwerp van discussie is, is het ART-2 netwerk.
Het is in 1987 gerntroduceerd door G.A. Carpenter en S. Grossberg, bekende namen in de
wereld van de neurale netten. In hun artikelen scheppen zij veel verwachtingen over de
prestaties van het netwerk. Er is echter weinig kritische literatuur te vinden ten aanzien van
ART-2.
De bruikbaarheid van ART-2 verdient nader onderzoek, omdat bestudering van de literatuur
over het netwerk meer vragen oproept dan antwoorden geeft.

In de vakgroep Medische Elektrotechniek van de TUE wordt onderzoek verricht naar de
mogelijkheden om nieuwe technieken te gebruiken ten behoeve van medische toepassingen.
Met name op het gebied van patientbewaking kan patroonherkenning daarbij een belangrijke
rol spelen.
Een belangrijke grootheid die aan een patient gemeten kan worden is de bloeddruk. Het
verloop van de bloeddruk in de tijd kan informatie verschaffen over de toestand van een
patient, met name over de conditie van hart, vaten en regelingen.

Mijn afstudeeronderzoek richtte zich op de vraag of het mogelijk is om met behulp van het
ART-2 netwerk een zinnige classificatie van bloeddrukcurves te bewerkstelligen.
In dit verslag vindt u een vrij gedetailleerde beschrijving van het ART-2 netwerk en resultaten
van toepassingen op bloeddruksignalen.
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2 Het neurale ART-2 netwerk

2.1 Neurale netwerken

Sinds de afmetingen en snelheden in de micro-elektronica tegen fundamentele fysische
begrenzingen aan beginnen te lopen, zijn steeds meer wetenschappers ervan overtuigd dat met
name bepaalde patroonherkenningsproblemen nooit real-time met volledig sequentiele
procedures opgelost kunnen worden. De mens is daarin superieur aan de conventionele
rekenmachines, terwijl de menselijke zenuwcellen een rekensnelheid hebben die vele orden
lager Iigt dan men tegenwoordig in computers realiseert. Daarom is de interesse in het
ontwerpen en gebruiken van elektrische netwerken met een architectuur die gebaseerd is op
biologische neuronale netwerken het laatste decennium enorm gegroeid. Dit vakgebied wordt
gevangen onder de noemer 'Neurale Netwerken'.
In [Lipp87], [MiiIl90] en hst.2 en hst.3 van [Frer91] heb ik een goede inleiding gevonden in
de achtergrond, ontwerpprincipes en verschillende eigenschappen van de belangrijkste neurale
netwerken. Ik wil me hier beperken tot het verklaren van enkele termen uit het vakgebied
'Neurale Netwerken', die in dit rapport gebruikt worden.

• Gewichten:

• Training:

• Self-Organising:

In neurale netwerken worden knooppunten (neuronen) met elkaar
verbonden middels takken, die een gewicht hebben. Deze gewichten
bepalen de verhoudingen waarin de uitgangen van verschillende
neuronen worden aangeboden aan de ingangen van een volgend neuron.
De meeste neurale netwerken hebben een trainingsfase nodig om later
goed te kunnen werken. De training bestaat uit het simultaan aanbieden
van een patroon aan de ingang en de gewenste resultaten aan de uitgang
van het netwerk, waarbij de gewichten in het netwerk volgens bepaalde
leerregels worden aangepast.
Er bestaan ook netwerken waarin geen duidelijke trainingsfase te
onderscheiden is. Deze beginnen met leren (=aanpassen van de
gewichten) bij het eerste patroon dat ze aangeboden krijgen en blijven
leren in de volledige toepassingsfase. Deze groep van netwerken wordt
'self-organising' genoemd.

2.2 Adaptieve Resonantie Theorie

Een instituut dat zich concentreert op onderzoek naar de menselijke hersenen en
bevattingsvermogen is het 'Centre for Adaptive Systems' (CAS) van de 'Boston University'.
De twee belangrijkste activiteiten van het CAS zijn nauw met elkaar verweven. De ene
activiteit is er op gericht de fundamentele ontwerpprincipes en mechanismen van het menselijk
zenuwstelsel te begrijpen. De andere activiteit heeft tot doel het ontwerpen van nieuwe
architecturen voor intelligente machines in technische toepassingen.
Stephen Grossberg en Gail A. Carpenter zijn wetenschappers, verbonden aan het CAS, die in
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1987 het neurale ART-2 netwerk gepresenteerd hebben, dat in dit verslag ter discussie staat.
Het ligt niet in de lijn van mijn onderzoek om de oorsprong van aIle details van ART-2 te
verduidelijken vanuit de fysische achtergrond. Daarom beperk ik me tot een gedachten
experiment, waaruit zowel het begrip ,Adaptieve Resonantie Theorie' als de herkomst van de
globale structuur van het netwerk duidelijk wordt.
De lezers die gei"nteresseerd zijn in de herkomst van bepaalde details van het ART-2 netwerk,
verwijs ik naar [Gros81], [Gros82] en [Gros88].

Ben gedachten-experiment :

We beschouwen een verzameling biologische cellen of celgroepen v1,VZ,...,vn welke elk een
activiteit of potentiaal x1(t),XZ(t),...,xn(t) hebben op tijdstip t (zie figuur 2.1). Ben activiteit xj(t)
veronderstellen we veroorzaakt door input Ii aan v j vanuit een vorige celgroep of vanuit de
externe omgeving. Op elk tijdstip t vormen de activiteiten {x1(t),XZ(t),...,xn(t)} een patroon x(t)
in het cellenveld F={V1,V2, ••• ,vn}.

I I
F

••••••••VI V
2

V
3

••, Vn

Figuur 2.1 : Cel-activiteit.

I

In figuur 2.2a zien we twee opeenvolgende cellenvelden F1 en F2. We nemen aan dat in de
overdracht van F1 naar F2 een waameming wordt omgezet in een hogere code.
Ben patroon xA(1) is aanwezig in Flo We veronderstellen dat de overdracht tussen F1 en F2
zodanig is dat patroon XA(1) in F1, gecodeerd wordt door patroon XA(2) in F2. Stel dat
vervolgens een patroon xl) in F1 aanwezig is en onjuist gecodeerd wordt in F2 door xs(Z),
welke overeenkomt met xA(Z) (zie figuur 2.2b).
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Figuur 2.2 : Twee opeenvolgende cellenvelden met patroon in Fi en code in F2.

Nu komen we bij de centrale vraag van dit gedachten-experiment : Hoe kan deze
coderingsfout worden hersteld, als geen enkele individuele cel weet dat er een fout heeft
plaatsgevonden ? Het mechanisme dat hiervoor aanwezig is, kan in ieder geval niet volledig
in F2 werken, omdat in F2 niets bekend is over de oorspronkelijke patronen XA(l) en XB(l). In
F2 is aIleen bekend dat deze patronen van onder af dezelfde code (XB(2)=XA(2») hebben
gekregen. In Fl is, op het tijdstip dat XS(l) aanwezig is, niets meer bekend over XA(l).

Bovendien is in Fl niet bekend dat XA(l) en XB(l) dezelfde code in F2 hebben veroorzaakt.
Het is duidelijk dat er een terugkoppeling van F2 naar Fl moet zijn om een coderingsfout te
ontdekken. Deze terugkoppeling kan dan gezien worden als een prototype van het soort
patroon dat bij deze code wordt verwacht. In ons voorbeeld is dat dus XA(l). In Fl kan nu
bekeken worden of XB(l) voldoende met dit prototype overeen komt om deze code als de juiste
te kiezen.

Het begrip Adaptieve Resonantie Theorie (ARD

Adaptief : De filters die de overdracht van Fl naar F2 en van F2 naar Fl bepalen, worden
telkens aangepast als een patroon in Fl een code in F2 krijgt toegewezen.

Resonant: De codering moet met behulp van de terugkoppeling bevestigd worden. Het
patroon in Fl moet dus in feite weerklinken vanuit F2.

Theorie Het inzicht in de structuur en werking van de menselijke hersenen is nog erg
beperkt. Pogingen om bepaalde delen ervan te modelleren zijn nog slechts
theorieen.
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2.3 De werking van het ART-2 netwerk

Architectuur en globale werking

Een typische architectuur van een ART-2 netwerk is te zien in figuur 2.3. Ik zal eerst de
globale werking bespreken. De netwerkvergelijkingen volgen later in deze paragraaf.

De patronen die geclassificeerd moeten worden, worden een voor een aan het netwerk
aangeboden middels een vast aantal (N) parallelle ingangsknooppunten.
Elk uitgangsknooppunt (element van 1) vertegenwoordigt een klasse (categorie).

R

~.-on
subsysteem

J. F2-laag

LTM

~~~~_-_-~~I • •••••

Q

~.~.~.. '~.~~.>1 ••... •
W X

I

Fl-laag

Figuur 2.3 : ART-2 netwerk architectuur.

Ais een patroon is aangeboden (vector Dondergaat het een niet-lineaire bewerking in de eerste
laag (FI). Deze bewerking vindt plaats door een aantal iteraties te doorlopen van een proces
dat bestaat uit gewogen sommaties, niet-lineaire filtering en normalisaties. De vectoren )Y, X,
y, ![, P en Q zijn allemaal N-dimensionaal. Na een aantal iteraties wordt het resultaat (f)
van de bewerking aangeboden aan het bottom-up (ED) gedeelte van het lange termijn
geheugen (LTM). Dit BU-filter bestaat uit N gewichten naar elk uitgangsknooppunt, dus bij
M uitgangsknooppunten bestaat het hele BU-filter uit NxM gewichten. In de BU berekening
wordt voor elk uitgangsknooppunt de som berekend van de produkten van elk element van P
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met het bijbehorende gewicht naar dat uitgangsknooppunt. Vervolgens wordt het
uitgangsknooppunt met het maximale resultaat geselecteerd als meest waarschijnlijke
kandidaat. De plaats van de maxima in het patroon heeft dus een grote invloed op deze
selectie. Vanuit het geselecteerde knooppunt vindt de top-down (TD) berekening plaats,
waarbij een soort gemiddeld referentiepatroon van de geselecteerde categorie aan P wordt
aangeboden. De Fl-Iaag doorloopt vervolgens weer een aantal iteraties, nu echter ook
bernvloed door het van bovenaf aangeboden referentiepatroon. P en U worden met elkaar
vergeleken. Als ze zoveel verschil vertonen dat ze niet aan de waakzaamheidstest (in ID
voldoen, wordt het geselecteerde uitgangsknooppunt uitgeschakeld (m.b.v. RESE1) en begint
het hele zoekproces weer opnieuw. Zolang er echter geen categorie gevonden is voor dit
patroon, blijven de uitgeschakelde uitgangsknooppunten non-actief.
Zodra er weI een categorie (uitgangsknooppunt) gevonden is waarbij P en U voor de
ingestelde waakzaamheidsfactor (p) voldoende met elkaar overeenkomen, wordt het patroon
aan die categorie toegekend en worden de bijbehorende BU- en TD-gewichten aangepast.

Netwerkvergelijkingen

In het ART-2 netwerk, zoals dat in figuur 2.3 te zien is, is de patroonbewerking in de Fl-Iaag
gedefinieerd door zes forrnules, die elk aangeven hoe een van de N-dimensionale vectoren}Y,
X. .Y. !L P en Q bepaald wordt. Deze formules zijn gegeven in (2.1) tot en met (2.6).

H

Pi =Ui + L g{ Y j ) • tdji
j=l

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.5)

(2.6)

In de formules geldt dat 1 sis N (=dimensie van de ingangsvector) en 1 s j s M (=aantal
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uitgangsknooppunten c.q. categorieen).
Met Wi wordt het i-de element van vector W bedoeld en "W II is de euclidische norm van W.
a en b zijn wegingsfactoren die bepalen in welke verhoudingen de terugkoppeling plaats heeft.
e is een factor die het resultaat van de normalisatie toch nog enigszins afhankelijk maakt van
de lengte van de ingangsvector.
De niet-lineaire functie f(x) kan nog gekozen worden. Ze dient weI een contrastverhogende
werking te hebben. In sommige gevallen wordt gekozen voor een continue en/of

differentieerbare functie, maar wij zullen verder aannemen dat f(x) een bij gedeelten lineaire
drempelfunctie is, nog slechts afhankelijk van een variabele (8) en vastgelegd door

o
f (x) ={

x
voor o~ Ixl <8
voor Ixl~8 (2.7)

Hierbij geldt in ieder geval dat 0 s 8 s 1 en voor 8 s llYN blijft ten minste een element
ongelijk aan nul.

Elk element van vector Y is in feite een uitgangsknooppunt dat een bepaalde categorie
representeert. Bij de bottom-up berekening wordt aan elk uitgangsknooppunt j een waarde Tj
toegekend volgens

N

T j =L Pi .bUij
i=l

voor j=l . . M (2.8)

Hierbij vertegenwoordigt bottom-up gewicht bUij de overdracht van het BU-filter van het i-de
element van P naar uitgangsknooppunt j.
De winnaar J wordt in F2 geselecteerd volgens

TJ =max{Tj : l~j~N A RESETj=O} (2.9)

Hierbij kan een categorie j actief worden als RESETj=O. Categorie j is voor dit ingangspatroon
al uitgeschakeld als RESETj=l. Als F2 een keuze (1) gemaakt heeft, wordt functie g
gedefinieerd als

d
g(Y.) ={

J 0

met O<d<l.

8
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Door deze formule gaat formule (2.5) over in

als F2 niet aetief i"s

als YJ aetief is
(2.11)

d is dus een wegingsfactor die bepaalt in welke mate het referentiepatroon uit het LTM wordt
teruggekoppeld. Dit referentiepatroon is opgeslagen in de top-down gewichten tdJi van
uitgangsknooppunt J naar het i-de element van P.

Ret orienterende subsysteem dat de waakzaamheidstest uitvoert en de M-dimensionale vector
RESET genereert, bevat een N-dimensionale vector !!, waarvan de elementen berekend
worden volgens

Uj +e'Pj

R j
= e+ IIIllI + lie ·.fll

(2.12)

c is dus een wegingsfactor, die bepaalt in welke verhouding U en P met elkaar vergeleken
worden.
Vervolgens wordt telkens het J-de element van RESET bepaald door de waakzaamheidstest:

p > 1
e+IIBII

(2.13)

Als de geselecteerde categorie J niet uitgeschakeld wordt (dus RESET) blijft 0), dan worden
de BU- en TD-gewichten aangepast in stappen die, als het aanpassingsproces niet afgekapt zou
worden, zouden voeren naar de stabiele eindwaarde van differentiaalvergelijkingen (2.14) en
(2.15).

d
dt tdJi =d. (Pi - tdJi ) (2.14)

(2.15)

Voortdurende aanpassing zonder volledig informatieverlies:

ART-2 netwerken zijn self-organising (zie 2.1) en blijven dus van elk nieuw aangeboden
patroon leren. Daarom moet de aanpassing van de gewichten zo gedefinieerd zijn dat een lang
aangehouden nieuw patroon de tevoren geleerde informatie niet geheel verwijderd.
Dit wordt bereikt door de aanpassing van de gewichten (bu i) en td)j, zie formule (2.14) en
(2.15» stapsgewijs te laten verlopen en afhankelijk van een instelbare grens (z_dif) te
beeindigen voordat het aangehouden patroon volledig is overgenomen als referentiepatroon.
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Vaak voorkomende patronen:

De BU-gewichten moeten zodanig worden aangepast"dat bekende, vaak voorkomende patronen
direct de juiste categorie vinden. Dit zal waarschijnlijk tot gevolg hebben dat minder bekende
patronen ook eerst de meest voorkomende categorieen activeren, deze uitschakelen en pas later
de juiste categorie vinden. Hiertussen moet een goed evenwicht gevonden worden.
Dit wordt door ART-2 ook bewerkstelligd door de instelbare grens (z_dit) die het proces van
aanpassing van de gewichten beeindigd. Door deze beeindiging bereiken aIleen de gewichten
van categorieen die vaak worden geselecteerd snel hun uiteindelijke (hoge) waarde, zodat die
categorie door veel patronen als eerste meest waarschijnlijke kandidaat geselecteerd wordt.
Door die grens aan te passen kunnen patronen die minder vaak voorkomen, maar weI
wezenlijk verschillen van andere patronen, toch direct hun eigen categorie vinden.

Invariantie van Fl in geval van exacte overeenkomst:

Als de waakzaamheid (Eng.:vigilance) hoog is, moet een aangeboden patroon welhaast exact
overeenkomen met het referentiepatroon om de bijbehorende categorie niet uit te scbakelen.
Als echter een uitgangsknooppunt voor het eerst geselecteerd wordt, mag het nooit
uHgeschakeld worden, ook al is er totaal geen overeenkomst tussen het aangeboden patroon
en het gevonden referentiepatroon. De vorm van het referentiepatroon moet dus zodanig zijn
dat het, in geval van een exacte overeenkomst met het aangeboden patroon of bij de eerste
activering van een uitgangsknooppunt, geen invloed heeft op het proces in Fl, zodat bet
ingangspatroon aan de dan geselecteerde categorie wordt toegekend.
Dit wordt als voIgt bewerkstelligd:
De initiele waarde van aIle TD-gewichten is nul. Onder een exacte overeenkomst tussen een
aangeboden ingangspatroon en een referentiepatroon verstaan we gelijkvormigheid van bet
bewerkte patroon zoals dat in P aanwezig is en het referentiepatroon zoals dat in de
TD-gewichten aanwezig is. De initiele TD-patronen vertonen dus een exacte overeenkomst met
elk willekeurig patroon, vanwege hun gelijkvormigheid (verhouding 0:1). Omdat de eerste
bewerking in Flop de sommatie in P (van U en het TD-patroon) een normalisatie is, zal de
rest van Fl dus invariant zijn bij exacte overeenkomst.

Contrastverhoging en ruisonderdrukking:

De combinatie van normalisatie en niet-lineaire terugkoppeling in de Fl-laag heeft
contrastverhoging tot gevolg in het bewerkingsproces. Die contrastverhoging zal dan ook terug
te vinden zijn in het LTM. Dit draagt bij aan ruisonderdrukking in die delen van het patroon
waar de amplitude klein is. Het versterkt echter het feit dat het netwerk voornamelijk
classificeert op basis van de plaats van de maxima in het patroon.
De mate van contrastverhoging wordt bernvloed door een instelbare drempel (8) in de
niet-lineaire functie (zie formule (2.7».
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2.4 Een alternatieve ART-2 architectuur

Er is op de vakgroep een simulatieprogramma beschikbaar van een ART-2 netwerk. Dit
programma is geschreven door Paulo Gaudiano toen hij als student bij Grossberg & Carpenter
werkte. Het programma implementeert een ART-2 netwerk met een extra laag (FO).
L.W. Freriks heeft in 1991 de architectuur uit de software gedestilleerd [Frer91]. Deze
alternatieve ART-2 architectuur is te zien in figuur 2.4.

~J F2-laag

LTM

• ••••
Ql

orienterend • ••••• • Fl-Iaagm
subsysteem

• .....
M Xl

11

• •••••
fO

FO-laag• •••••
DO

• •••••
XO

m

Figuur 2.4 : alternatieve ART-2 architectuur

De bewerkingen in de FO-Iaag zijn exact dezelfde als in de Fl-Iaag.
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Formule (2.12) gaat over in

POi +c. Pli
R i = e+IIHII+llc.nll

(2.16)

Omdat naar de FO-laag geen terugkoppeling bestaat, hoeft het bewerkingsproces in FO slechts
een keer per ingangspatroon te worden uitgevoerd, ook al worden verschillende categorieen
in F2 uitgeschakeld voordat de juiste gevonden is.
In PO blijft dus gedurende de hele classificatie-cyclus van een patroon hetzelfde bewerkte
patroon aanwezig, zoals dat in figuur 2.3 in P te vinden is als F2 non-actief is. Dit heeft twee
belangrijke gevolgen voor de werking van het netwerk. Ten eerste heeft de F1-laag na
uitschakeling van een categorie minder iteraties nodig om weer opnieuw een redelijk
gestabiliseerd patroon in PI te krijgen, omdat de aangeboden I1 al voorbewerkt is. Ten tweede
ontstaan er grotere verschillen tussen PO en PI dan er tussen U en P ontstonden, omdat U
toch nog bernvloed werd door het van bovenaf aangeboden referentiepatroon en PO helemaal
niet meer. Er is bij dit netwerk dus een minder hoge waakzaamheid nodig om even goed
onderscheid tussen verschillende patronen te kunnen maken.

2.5 Mijn bevindingen t.a.v. de netwerkparameters

Ik heb veel simulaties uitgevoerd op groepen gestileerde patronen met het simulatieprogramma
van Paulo Gaudiano (ART2_V2) om inzicht te verkrijgen in de manier van classificeren die
ART-2 gebruikt en de invloed van de verschillende netwerkparameters daarop.
In deze paragraaf worden voor aIle netwerkparameters afzonderlijk de gedragingen van het
netwerk besproken naar aanleiding van deze simulaties en de literatuur.

a
a is (zie formule (2.1» een wegingsfactor die bepaalt in welke verhouding de sommatie van
! en U in W plaats heeft. Als a groter wordt, wordt de contrastverhoging in het
bewerkingsproces vergroot. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de invloed van a hierop
afhankelijk is van 1f!11, omdat If U II altijd gelijk is aan 1 (of iets kleiner als e>O).
Afhankelijk van wat voor patronen men wil onderzoeken en of er iets bekend is over 11111, is
het raadzaam om te beginnen met a=O. Indien gewenst kan men de invloed van a op het
classificatie proces onderzoeken door de resultaten daarvan te vergelijken met de resultaten
van onderzoeken met stapsgewijze verhoging van a (bijv. 1, 10, 100, etc.).
Mijn bevinding is dat de waarde van a pas invloed heeft op de cIassificatie als a duidelijk
groter wordt dan II!II. Een verhoging van a versterkt dan het zoeken naar de plaats van de
maxima in het patroon.
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b

b is (zie formule (2.3» een wegingsfactor die bepaalt in welke verhouding de sommatie van
de gefilterde X en .2 in V plaats heeft. Als b groter wordt, wordt de invloed van het
referentiepatroon van de geselecteerde categorie op het bewerkingsproces vergroot. Zowel
II X II als 1/.211 zijn altijd gelijk aan 1 (of iets kleiner als e>O). Hierdoor is b, in tegenstelling
tot a, een eenduidige parameter, onafhankelijk van II!II. De invloed van het referentiepatroon
op het bewerkingsproces bestaat emit dat bij b=O een vergelijking van het volledige patroon
met het referentiepatroon plaats heeft, terwijl bij hogere b met name die delen van een patroon
worden onderzocht waar het referentiepatroon maxima heeft. Een verhoging van b heeft dus
ook een versterking van bet zoeken naar de plaats van maxima tot gevolg. Zeker als a ook
hoog is, want dan worden die delen ook in de onderste laag van F1 extra versterkt.
Als b echter orden groter dan 1 is, wordt U na,genoeg gelijk aan Pen wordt de classificatie
in het netwerk van figuur 2.3 zodanig dat een patroon altijd aan de als eerste geselecteerde
categorie wordt toegekend. In het netwerk van figuur 2.4 heeft een zeer hoge b in FO een
vermindering van het effect van a tot gevolg en in F1 verwijdering van het van onderaf
aangeboden patroon.
Een vrij neutrale waarde voor b is gevoelsmatig b=1.

.£
c is (zie formules (2.12) en (2.16» een wegingsfactor die bepaalt in welke verhouding U en
P (PO en PI) met elkaar vergeleken worden. Met bebulp van formule (3.11) zien we dat het
verschil in vorm tussen U (lID en het referentiepatroon (!) het beste in R tot uitdrukking komt
als II!LI/ = c·d·II~II (1Ip(~II = c·d··~II).Omdataltijdgeldtdat Ilull = l(llpOIl = l)strevenwe
dus naar c·d = 1/11~11. Uit formules (2.11) en (2.14) en het feit dat de initiele top-down
gewichten nul zijn, mogen we concluderen dat II~II :s l/(l-d). Daarom heb ik c altijd ingesteld
op de naar beneden afgeronde waarde van (l-d)/d. De waarde van c hangt dus aIleen nog maar
af van d.

d
d is (zie formules (2.10), (2.11), (2.14) en (2.15» een factor die niet aIleen bepaalt in welke
mate het referentiepatroon uit het LTM wordt teruggekoppeld, maar bovendien vastlegt hoe
ver het LTM maximaal wordt aangepast in de richting van P. Zoals gesteld geldt in ieder
geval dat 0 < d < 1. Bij normaal gebruik van het netwerk denk ik dat dit zelfs te stellen is op
0.1 < d < 0.9 , omdat voor d < 0.1 het heIe TD-gedeelte nauwelijks nog invloed heeft op de
classificatie en voor d > 0.9 een categorie eigenlijk aIleen nog maar het laatst gevonden
patroon vertegenwoordigt. Gevoelsmatig en naar aanleiding van mijn bevindingen acht ik het
raadzaam om uit te gaan van d = 0.5 en afhankelijk van de waarde die men hecht aan het
behoud van eerder geleerde informatie aan te passen in de richting van 0.1 (oude informatie
belangrijk) of 0.9 (nieuwe informatie belangrijk).
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e
e is een factor die het resultaat van de nonnalisatie toch nog enigszins afhankelijk maakt van
de lengte van de vector waarop de nonnalisatie verricht wordt. Verder zien we in de fonnules
(2.12), (2.13) en (2.16) dat e de vector R en de waakzaamheidstest bernvloedt. Omdat de
aanwezigheid van e de inzichtelijkheid van de werking van het ART-2 netwerk verlaagt en
ik niet heb kunnen ontdekken op welke manier e een positieve bijdrage kan leveren aan de
classificatie, heb ik altijd de waarde e =0 ingesteld.

.Q

P is de waakzaamheidsfactor (Eng.: vigilance parameter). De functie hiervan is reeds enkele
keren beschreven, o.a. in formule (2.13). Met e = 0 betekent deze fonnule dat een
geselecteerde categorie uitgeschakeld wordt als II R" < P en dat het huidige ingangspatroon
aan de geselecteerde categorie wordt toegekend als II R II O!:: p.
Omdat altijd geldt dat II R II ~ 1 (zie fonnules (2.12) en (2.16», geldt voor p in principe
o~ p ~ 1. Als P = 0 wordt elke categorie geaccepteerd en als p = 1 wordt elke categorie
uitgeschakeld. In de praktijk zal p minstens 0.7 moeten zijn om ooit een categorie uit te
schakelen.

e
8 is de drempelwaarde die de niet-lineaire functie vastlegt volgens formule (2.7). Omdat deze
functie aItijd opereert op de elementen van een genormaliseerde N-dimensionale vector mag
8 in ieder geval niet groter zijn dan llYN, zodat dan zelfs bij een uniform patroon nog steeds
niet aIle elementen na de niet-lineaire filtering nul zijn. Verder is de waarde van eafhankelijk
van de gewenste contrastverhoging en bei'nvloedt dus de mate waarin het netwerk classificeert
op basis van de plaats van de maxima in een patroon.
Als 8 = 0 verdwijnt de niet-lineariteit uit het bewerkingsproces.

ac dif
Het bewerkingsproces in Fl (en FO) wordt uitgevoerd in een aantal iteraties. Telkens als het
van onderaf of van bovenaf aangeboden patroon verandert, moet weer een aantal iteraties van
dit proces doorlopen worden, voordat het resultaat stabiel geacht wordt. In het
simulatieprogramma wordt dit bereikt door eerst een minimaal aantal iteraties uit te voeren
en vervolgens na iedere iteratie te bekijken of de verandering van de vector die het meest
geacht wordt te veranderen al onder een instelbare grens (ac_dif) is gekomen. Bij instelling
van ac_dif zal een afweging gemaakt moeten worden tussen gewenste nauwkeurigheid en
benodigde rekentijd.
Verder is ook een maximaal aantal iteraties opgenomen om te voorkomen dat eventuele
instabiliteiten het netwerk in een oneindige cyclus brengen.

Lilif
Zoals in de netwerkvergelijkingen beschreven is, kan de aanpassing van de gewichten (zie
formule (2.14) en (2.15» hooguit voor een instelbaar deel (d) in de dchting van het
aangeboden patroon geschieden. Deze aanpassing verloopt stapsgewijs en wordt beeindigd
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zodra de verandering van de gewichten kleiner wordt dan een instelbare grens (z_dif). Zoals
bij de ontwerpprincipes naar voren gekomen is, bernvloedt deze grens de mate waarin vaak
voorkomende patronen direct de juiste categorie vinden.

2.6 Het herhaald aanbieden van een set patronen

Aan het begin van een classificatie 'weet' het netwerk nog niets. Er moet een bepaald aantal
patronen geclassificeerd zijn, voordat de verschillende categorieen ook werkelijk verschillende
groepen patronen kunnen vertegenwoordigen. Het duurt dus een tijd voordat de classificatie
voldoende gestabiliseerd is. Hoeveel patronen hiervoor nodig zijn, is erg afhankelijk van de
gebruikte patronen en ook enigszins van de instelling van d en z_dif. Wanneer men een set
patronen volledig wil classificeren, dient de set tenminste tweemaal te worden aangeboden.
De beste oplossing ter controle van de stabiliteit van een classificatie is het vergelijken van
de resultaten van de laatste cyclus met de vorige resultaten. Wanneer deze volledig met elkaar
overeen komen, kan men over het algemeen spreken van een gestabiliseerde classificatie.

2.7 Vermindering van het aantal vrij in te stellen parameters

Zoals we hebben gezien heeft een ART-2 netwerk 11 parameters (N, M, a, b, c, d, e, 8, p,
ac_dif en z_dif), die het gedrag van het netwerk bepalen. Bij het onderzoek naar een zinnige
classificatie van bloeddrukcurves, zoeken we eigenlijk de optimaIe instelling van de
parameters. Een zoektocht in een 11-dimensionale sterk niet-lineaire parameterruimte is
onuitvoerbaar, zeker gezien de hoeveelheid rekenwerk die per classificatie nodig is. Daarom
is een van de belangrijkste doelstellingen in de aanvangsfase van het onderzoek geweest, om
het aantal vrij instelbare parameters te verminderen. Dit kan worden bewerkstelligd door een
deel van de parameters vast te zetten op een redelijk neutrale of juist geachte waarde of
afhankelijk te maken van de overblijvende vrij instelbare parameters.

Daarom stel ik overeenkomstig de in 2.5 besproken bevindingen:
a = 0.0
b = 1.0
c = 1.0
d = 0.5
e = 0.0

ac dif = 0.001

N is het aantal ingangsknooppunten, dus de lengte van de ingangspatronen. Meestal voIgt N
direct uit de toepassing.

M is het aantal uitgangsknooppunten, dus het maximaal aantal categorieen waarover de
ingangspatronen verdeeld worden tijdens de classificatie. Het is mijn bedoeling om M in te
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stellen en dan de optimale instelling te vinden van de overgebleven parameters: e, pen z_dif.
Deze optimaIe instelling zoek ik door simulaties uit te voeren met aIle 9 de combinaties van
e E { 0 , 1/2.v'N, llYN} en z_dif E { 1 , 0.1 , 0.01 }.

Een simulatie bestaat er dan uit, het classificatie proces voor verschillende waarden van p uit
te voeren, totdat een p gevonden is waarbij het aantal niet geclassificeerde patronen uit de
volledige set tussen aan te geven grenzen ligt. Deze grenzen worden zo gekozen dat tussen
de 97.5 % en 99 % van de patronen geclassificeerd worden. Het aantal 'outliers' komt dus
tussen de 1 % en 2.5 % te liggen.
Het zoeken naar een geschikte p gaat als voIgt:
Als eerste wordt een classificatie uitgevoerd met p=0.5 . Bij deze waarde van p zal de
waakzaamheidstest (formule (2.13») zodanig functioneren dat alleen de bottom-up berekening
bepaalt aan welke categorie een patroon wordt toegekend (zie Fig.7 van [Carp87] en
§ 5.2.3 van [Frer91D. AIs het aantal outliers reeds bij p=O.5 groter is dan of gelijk is aan 1 %
is geen verder onderzoek nodig: verlaging van p heeft geen invloed op de classificatie en
verhoging van p verhoogt het aantal outliers alleen maar. Als het aantal outliers kleiner is dan
1 % wordt p verhoogd met een stapgrootte van 0.25 .
De volgende routine wordt nu herhaald:
~ voer een classificatie uit met de nieuwe p
~ tel het aantal outliers
~ halveer de stapgrootte
~ als het aantal outliers kleiner is dan 1 % verhoog dan p met de stapgrootte
~ als bet aantal outliers groter is dan 2.5 % verlaag dan p met de stapgrootte
totdat een geschikte p gevonden is. Dit laatste is gebeurd als 1 % s aantal outliers s 2.5 %
of als de stapgrootte kleiner is dan 0.0001 .
De resultaten van de 9 simulaties worden bewaard en kunnen later op zinnigheid van
c1assificatie beoordeeld worden om te bepalen welke de optimaIe is. Zonodig kan hetzelfde
proces nogmaals uitgevoerd worden met waarden voor e en z_dif die het gebied rond de
gevonden instelling verfijnen.

2.8 Het simulatieprogramma ART2_SIM

Het simulatieprogramma ART2_V2 van Paulo Gaudiano heeft mij erg geholpen om inzicht
te krijgen in de werking van het ART-2 netwerk en de invloed van de verschillende
parameters daarop. Naarmate dit inzicbt beter werd, groeide ook het idee dat dit programma
niet geschikt was om als basis voor mijn onderzoek te dienen. Ik heb zelf een
simulatieprogramma geschreven (ART2_SIM), dat op de volgende punten verschilt van
ART2 V2:

- ART2_V2 kan vrijwel onbeperkt nieuwe categorieen aanmaken. Ik heb gemerkt dat
ART2_V2 in bepaalde situaties al bij de BU-berekening direct een nieuwe categorie verkiest
boven een oude waar het patroon volgens de waakzaamheidstest toch goed bij zou passen.
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In ART2_SIM kan ik zelf een maximaal aantal categorieen (M) instellen, zodat het netwerk
gedwongen wordt om de patronen over een beperkt aantal categorieen te verdelen.

- In ART2_V2 vindt de controle op ac_dif en z_dif op hetzelfde moment plaats en bepalen
ze samen of de aanpassing van de gewichten beeindigd wordt. Dit komt niet overeen met
de in de literatuur beschreven werking van ART-2 netwerken. Bovendien hebben ac_dif en
z_dif op deze manier niet de onafhankelijke functie die ze zouden moeten hebben. In
ART2_SIM zijn ze wellosgekoppeld. Hier hebben ac_dif en z_dif dan ook wei de functies
die in § 2.5 beschreven is.

- De gebruiksvriendelijkheid van ART2_SIM is mijn inziens veel hoger dan die van
ART2_V2. Bovendien is het programma vrij flexibel opgezet, zodat wijzigingen of
uitbreidingen relatief eenvoudig te implementeren zijn.
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3 Gebruikte signalen en methoden

3.1 De bloeddrukcurves

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee sets met respectievelijk 354 en 400
bloeddrukpulsen. Deze sets zijn tot stand gekomen door het samenvoegen van pulsen die
verkregen zijn door het segmenteren van de bemonsterde bloeddrukcurves, zoals die aan
verschillende personen gemeten zijn. Van de twee sets (JFJINJBAA en NARCOSE) wordt nu
besproken hoe ze zijn samengesteld.

JFJINBAA
De 354 bloeddrukpulsen in JFllN1BAA zijn afkomstig van 24 verschillende personen, varierend
in leeftijd van 22 tot 65 jaar. Van elke persoon is gedurende 10 sec. zowel de arteriele
bloeddruk aan de bovenarm (brachialis) als de arteriele bloeddruk aan de middelvinger
gemeten. De bloeddrukcurves zijn gesampled met een frequentie van 50 Hz. en met een
resolutie van 0.1 mmHg opgeslagen in een datafile.
De complete curves zijn gesegmenteerd in pulsen (hartslagen) volgens de methode die
beschreven wordt in 3.2 . Op deze manier zijn van elke persoon 5 tot 12 puls-paren (arteria
brachialis en bijbehorende vingerpuls) verkregen. De datafiles met meer dan 8 pulsen zijn
gereduceerd tot 8 pulsen. De overgebleven 354 pulsen (177 puls-paren) zijn in willekeurige
volgorde samengevoegd tot een datafile : FINBRA.PUL . Hierin zijn de pulsen opgeslagen
met een resolutie van 0.25 mmHg.

NARCOSE
De 400 bloeddrukpulsen in NARCOSE zijn afkomstig van 4 verschillende personen onder
narcose. Van elke persoon is gedurende bepaalde tijd zowel de aortadruk als de arteriele
bloeddruk aan de pols (radialis) of lies (femoralis) gemeten. De bloeddrukcurves zijn
gesampled met een frequentie van 100 Hz. en met een resolutie van 0.25 mmHg opgeslagen
in een datafile.
Een aantal gedeeltes van de complete curves is gesegmenteerd in pulsen (hartslagen) volgens
de methode die beschreven wordt in 3.2 . Op deze manier zijn van elke persoon 50 puls-paren
verkregen. Deze 400 pulsen (200 puls-paren) zijn in willekeurige volgorde samengevoegd tot
een datafile : NARCOSE.PUL. Van deze 400 pulsen zijn er 200 gemeten aan de aorta,
150 aan de arteria radialis en 50 aan de arteria femoralis.
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3.2 Signaalbewerkingen

SEGMENTATIE

Een bloeddrukcurve, zoals in dit onderzoek gebruikt is, kan de vorm hebben zoals in
figuur 3.1 te zien is. Een gestileerde bloeddrukpuls in de aorta is te zien in figuur 3.2 .

Plot 1 Signal ADC.Chn81Cnl) C:'iUDI~BOON.ADC

159.•

75.99

9 .•

128.. 128.25 129.59

ahs_~i~e 00:Sa:~ - a3:e2;~0

Figuur 3.1 : Gemeten bloeddrukcurve

Het voornaamste doel bij de segmentatie van de bloeddrukcurves in pulsen is in dit onderzoek
niet het vinden van een algoritme dat onder allerlei omstandigheden de beste segmentatie
bewerkstelligt, maar bet vinden van voldoende pulsen om bet onderzoek mee uit te voeren.
Daarom is voor de segmentatie het volgende algoritme gebruikt :

o Zoek voorwaarts in de tijd bet eerstvolgende sample dat een absoluut maximum heeit in
dP/dt, wanneer een window van 0.5 sec. beschouwd wordt, waarbij het betreffende sample
in bet midden van dat window ligt. Dit maximum moet bovendien minstens
150 mmHg/sec. bedragen.

@ Zoek terugwaarts in de tijd vanuit dit maximum in dP/dt het eerste sample dat een
absoluut minimum heeit in P, wanneer een window van 0.2 sec. beschouwd wordt,
waarbij het betreffende sample 0.04 sec. na de ondergrens van het window ligt. Onthoud
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de positie (het tijdstip) van dit sample.
Als er niet zo'n minimum ligt in het
gebied van 0.2 sec. dat vooraf gaat aan
het gevonden maximum in dP/dt, dan
wordt het op de ondergrens van dit
gebied vastgesteld.

@) Herhaal stap 0 en @ zodat het begin van
de volgende hartslag gevonden wordt.

o Als de tijd tussen de twee gevonden
minima langer dan 0.5 sec. en korter
dan 1.5 sec. is, schrijf dan de
tussenliggende samples in een datafile,
vooraf gegaan door een getal dat het
aantal samples in deze puIs aangeeft.

~ Herhaal stap @) en 0 totdat het einde van
de complete bloeddrukcurve bereikt is.

S~TOLE DIASTOLE
)

tijd

Figuur 3.2 : Gestileerde bloeddrukpuls

Hierbij zijn bij enkele personen de begrenzingen verlegd, toen die te scherp bleken te liggen.

NORMERING IN DE TIJD

Aan het ART-2 netwerk moeten de patronen toegevoerd worden met een vast aantal samples.
Omdat verschillende bloeddrukpulsen gewoonlijk niet dezelfde periodetijd hebben, moeten de
bloeddrukpulsen getransformeerd worden tot patronen met hetzelfde aantal samples. Deze
transformatie (normering in de tijd) is als voIgt uitgevoerd :

o Lees de (volgende) puIs uit de datafile.
@ reductie = (oude aantal samples)/(aantal nieuwe samples)
@) Lokaliseer de nieuwe samples op de plaatsen 1+(reductie/2) tot en met

(aantal oude samples)-(reductie/2) met stapgrootte reductie, waarbij de oude samples
genummerd zijn van 1 tot en met (aantal oude samples).

o Bereken de nieuwe samples door het gemiddelde te nemen van de oude samples in een
window van reductie breed, waarbij de plaats van het nieuwe sample in het midden van
dat window ligt.

~ Schrijf de nieuwe samples in een datafile.
@ Herhaal stap 0 tim 40 totdat alle pulsen getransformeerd zijn.

Deze normering in de tijd is in dit onderzoek uitgevoerd met (aantal nieuwe samples) = 50.
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VERSCHUIVING IN AMPLITUDE

In het ART-2 netwerk wordt een patroon (bloeddrukpuls) eerst genormaliseerd en worden de
samples die daama kleiner zijn dan 8, gelijk gemaakt aan nul (zie formules (2.2) en (2.7)).
Omdat de classificatie hierdoor afhankelijk wordt van de Jigging van het patroon ten opzichte
van de nullijn, heb ik de mogelijkheid gecreeerd om de bloeddrukpuls te verschuiven in
amplitude in percentage van het minimum. Een verschuiving van 100% in de richting van de
nuIlijn resulteert dan in een patroon met minimum nul.

EERSTE EN TWEEDE AFGELEIDE

Dit onderzoek richt zich op de vraag of het mogeJijk is om met behulp van het ART-2
netwerk een zinnige classificatie van bloeddrukcurves te bewerkstelligen. De manier waarop
het ART-2 netwerk informatie uit patronen gebruikt, is vrij eenzijdig. Daarom kan het gebruik
van preprocessing een grote, hopelijk nuttige, invloed hebben op de classificatie.
Er zijn verschillende vormen van preprocessing gebruikt die verder gaan dan verschuiving in
amplitude.
Twee daarvan zijn het bepalen van de eerste en tweede afgeleide (dP/dt en d2p/dt2

).

De eerste afgeleide van een puis wordt als voigt bepaald :
Stel N is het aantal samples waaruit de drukpuls P bestaat. P[1] is het eerste sample en P[N]
het laatste. Dan geldt voor de eerste afgeleide (dP) :

dP [i] = { [.] 0 [. ]
P ~ -P ~-1

voor i=l
voor i>l

(3.1)

De tweede afgeleide wordt bepaald door dezelfde operatie op dP/dt uit te voeren.

VERSCHIL MET PWL PROTOTYPE

Omdat het ART-2 netwerk vooral classificeert op basis van de plaats van de maxima in het
patroon, heb ik een vorm van preprocessing bedacht, die het gebied waarin de overgang van
systole naar diastole plaats heeft meer waarde geeft in het patroon.
Ik heb deze bewerking 'verschil met PWL prototype' genoemd, omdat van elke puIs een
stuksgewijs lineair (Iliecewise linear) prototype gemaakt wordt, waama het verschil wordt
opgeslagen in een datafile. Dus :
~ Lees de (volgende) in de tijd genormeerde puis uit de datafile.
~ Genereer het bijbehorende PWL prototype.
~ Schrijf het verschil tussen puis en prototype als nieuw patroon in een datafile.

De samenstelling van het PWL prototype gebeurt met behulp van de 11 punten, die te zien
zijn in figuur 3.3 . Eerst wordt de eerste diastolische druk en de systolische druk bepaald.
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Vervolgens worden punten gelegd op het tijdstip van de eerste diastolisehe druk en de 25%,
50% en 75% niveaus in de upstroke. Daarna wordt de laatste diastolisehe druk bepaald. Er
worden punten gelegd op het tijdstip van de laatste diastolisehe druk en de 25% en 75%
niveaus van de neergaande flank. Er worden vervolgens drie equidistante punten gelegd die
de tijd tussen de beide 75% niveaus verdelen in vier gelijke periodes en een punt dat de tijd
tussen het laatste 25% niveau en de laatste diastolisehe druk in twee gelijke periodes verdeelt.
Het PWL prototype wordt gevormd door de gelegde punten met elkaar te verbinden met
behulp van reehte lijnstukken.

~ equidistant

I • • •. . . .
I • • •

75 j( ----------

50 j( --------

25 j( ------- -

- -------------------------------- 75 Yo

·•···
~,-:
:~

equidistant

Figuur 3.3 : Samenstelling van het PWL-prototype

3.3 Parameter extractie

In [John91] wordt een onderzoek beschreven waarbij een neuraal netwerk met
'backpropagation multi-layer pereeptron' -arehiteetuur gebruikt is om de resonantie-frequentie
en dempingsfaetor te sehatten van de apparatuur waarmee bloeddrukcurves zijn opgenomen.
Het ingangspatroon dat hierbij gebruikt is, bestaat uit elf parameters die uit de
bloeddrukpulsen bepaald zijn. Deze elf parameters zijn (zie figuur 3.4) :

PDia druk aan het einde van de vorige diastole
P 'Max maximale positieve helling voor de systolisehe piek
tMax tijdstip waarop P'Max plaats heeft
PMax druk op tijdstip tMax
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PSys druk op de systolische piek
tSys tijdstip waarop PSys plaats heeft
P'Min maximale negatieve helling voor de incesuur
tMin tijdstip waarop P'Min plaats heeft
PMin druk op tijdstip tMin
HR hartfrequentie (Eng.:Heart Rate)
PP polsdruk (PSys-PDia)

PSys

PHax

PDia

,P'Hax,
I

••·

-+------- PHin
,,,,,,

I
I

•I
I

••••,
•
I
I

•,
I
I
I
I
I

P'Hin
I
I
I

t=O tHax tSys tHin

Figuur 3.4 : Bepaling van parameters uit een bloeddrukpuls

Hierbij worden tijdstippen gerekend vanaf het einde van de vorige diastole.

Voor mijn onderzoek heb ik twaalf parameters uit elke (onbewerkte) puIs gehaald.
De verschillen met de in [John91] gebruikte parameters zijn :
~ P'Min is de maximale negatieve helling in de hele puIs.
~ In plaats van HR heb ik de tijd die de puIs duurt (tpuls) gebruikt.
~ Als twaalfde parameter heb ik de gemiddelde druk (Pav) toegevoegd.

Deze twaalf parameters zijn berekend voor aIle pulsen uit JF:IINBRA en NARCOSlE en in twee
datafiles opgeslagen als respectievelijk 354 en 400 patronen van elk 12 samples. Als deze
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(3.2)

N

patronen aan bet ART-2 netwerk zouden worden toegevoerd, zou de werking van bet netwerk
(en dus ook de classificatie) sterk bernvloed worden door de eenbeden waarin de parameters
uitgedrukt worden. Om deze afhankelijkbeid onder controle te krijgen, moeten aBe parameters
dimensieloos gemaakt worden door normalisatie. Hiertoe is zowel voor JFJINlBRA als voor
NMCOSlB per parameter bet gemiddelde en een maat voor de spreiding berekend.
Als x[i] een parameter is van bet i-de patroon en N het aantal patronen waarvoor x berekend
is, dan geldt voor het gemiddelde xgem en de gebruikte maat voor de spreiding SPRx :

N

Ex[i]
i=1.x gem =

SPRx =

N

E (X[i])2-
1=1.

N

(EX[i])2
1=1.

N
(3.3)

N

Hierbij heb ik voor JFIN1BAA de waarden van tabel 3.1 en voor NAROOSlB de waarden van
tabel 3.2 gevonden. Om elke parameter dimensieloos te maken, wordt het gevonden
gemiddelde ervan afgetrokken en het resultaat wordt gedeeld door SPR.

I x I xgem I SPRx I Eenheid

PDia 90.5 19.4 mmHg

P' 1050 397 mmHg/secMax

tMax 78 15 msec

PMax 132.8 27.8 mmHg

PSys 161.9 33.0 mmHg

tSys 159 57 msec

P'Min -507 209 mmHg/sec

tMin 266 77 msec

PMin 135.6 28.2 mmHg

tpuls 902 144 msec

PP 71.4 19.0 mmHg

Pay 114.4 24.6 mmHg

I x I Xgem I SPRx I Eenheid I
PDia 72.8 11.8 mmHg

P' 517 218 mmHg/secMax

tMax 94 40 msec

PMax 96.1 17.3 mmHg

Psys 128.3 31.1 mmHg

tSys 226 80 msec

P'Min -309 124 mmHg/sec

tMin 313 99 msec

PMin 115.1 27.7 mmHg

tpuls 986 292 msec

PP 55.4 26.3 mmHg

Pay 87.5 19.4 mmHg

Tabel3.1 : Gemiddelde gegevens FlNJ8RA TabeI3.2: Gemiddelde gegevens NAR.COSE
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3.4 Achtergrond bij beoordeling van classificaties

Wat willen we weten ?

Het ART-2 netwerk is gebruikt voor het classificeren van bloeddrukpulsen. De manier waarop
dit gebeurt, is moeilijk te voorspellen. Met behulp van de beschreven preprocessing en
parameterinstellingen is de classificatie te beinvloeden, maar het blijft nog steeds onduidelijk
welke informatie in het signaal door het netwerk gebruikt wordt om de verschillen en
overeenkomsten tussen de verschillende categorieen en pulsen uit te drukken in een
classificatie.
Daarom is de opzet van het onderzoek om het ART-2 netwerk verschillende classificaties te
laten bewerkstelligen en deze vervolgens te beoordelen. Met behulp van zo'n beoordeling
kunnen we zeggen welke grootheden (leeftijd, locatie van opname, positie van de incesuur)
door het netwerk herkend zijn. Aan de hand daarvan kunnen we met de kennis die we hebben
over de werking van ART-2 een vermoeden uitspreken over de manier waarop zo'n grootheid
terug te vinden is in een bloeddrukpuls.

Bekende gegevens en verdelingen

Het beoordelen van een classificatie gebeurt op basis van verschillende gegevens die van elke
bloeddrukpuls in de gebruikte sets (JFlINlBlRA en NARCOSE) bekend zijn. Bij deze beoordeling
kan het belangrijk zijn om te weten hoe de verdeling van deze gegevens over de complete set
(dus voor de classificatie) is.

Van elke bloeddrukpuls uit JF:II:.NlBlRA is de leeftijd van de persoon bekend en op welke plaats
in het arteriele systeem deze gemeten is. Van de bloeddrukpulsen uit NAROOSE is bekend
op welke plaats (locatie) in het arteriele systeem deze gemeten zijn. We hebben zodoende de
mogelijkheid om classificaties van lFlINlBRA te beoordelen op zinnigheid ten aanzien van
leeftijd en locatie en classificaties van NAAOOSE ten aanzien van locatie. Om ook iets te
kunnen zeggen over de zinnigheid van een classificatie ten aanzien van de plaats van de
incesuur (dicrotie) in de puIs, heb ik van elke in de tijd genormeerde puIs
(aantal nieuwe samples) =50) een schatting gemaakt van het sample waarbij de incesuur
het dichtst Jigt. Dit heb ik gedaan door te onderzoeken of het maximum in het verschil met
het PWL-prototype zich bevindt tussen het lO-de en 35-ste sample. Zo ja, dan wordt het
sample waarbij dit maximum optrad beschouwd als beste schatting. Zo niet, dan wordt er geen
uitspraak gedaan over de plaats van de incesuur.

De verdelingen voor wat betreft leeftijd, locatie en plaats van de incesuur in lFJINlBAA zijn te
vinden in bijlage la. De verdelingen voor wat betreft locatie en plaats van de incesuur in
NAACOOE zijn te vinden in bijlage lb.
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Beoordelingscriteria

Om de resultaten van de simulaties te kunnen beoordelen, moeten criteria gehanteerd worden,
aan de hand waarvan we een uitspraak kunnen doen over de zinnigheid van de gevonden
classificatie. Deze criteria zijn afhankelijk van de gegevens op basis waarvan de beoordeling
wordt uitgevoerd.

(3.4)
pjgp=

Voor wat betreft de locatie van opname is er een eenvoudig en duidelijk criterium te
formuleren, wanneer er twee verschillende mogelijkheden zijn en deze even vaak voorkomen
in de oorspronkelijke set.
Dit is bijvoorbeeld het geval in lFJ[NBlRA. Hierin bevinden zich 177 pulsen die opgenomen zijn
aan de arteria brachialis en 177 pulsen die opgenomen zijn aan de middelvinger. Ter
beoordeling van een classificatie van FJINlBlRA ten aanzien van de locatie van opname, wordt
het volgende algoritme uitgevoerd :
Stel dat M het aantal categorieen is waarover de patronen verdeeld zijn. b i en VI zijn het aantal
brachialis- resp. vingerpulsen in categorie j (l:sj:sM). Dan stellen we dat het percentage juist
geclassificeerde patronen (pjgp) gelijk is aan :

M

L Ibi-vil
i=l .100%

354

Op deze manier geldt voor een classificatie waarbij zich evenveel b's als v's in elke categorie
bevinden, dat pjgp=O%. Voor een classificatie waarbij zich in elke categorie aIleen maar b's
of aIleen maar v's bevinden, geldt dat pjgp=100% (mits het aantal outliers nul is). De
classificatie met het hoogste percentage juist geclassificeerde patronen, beschouwen we als de
heste classificatie.

(3.5)

In NAlROOS}B bevinden zich 200 aorta-, 150 radialis- en 50 femoralis-pulsen. Omdat het
moeilijk is om hiervoor een eerlijk en eenduidig criterium te formuleren, heb ik ervoor
gekozen om in eerste instantie aIleen onderscheid te maken tussen 'vlakbij het hart' en
'verderop in het arteriele systeem'. Van beide bevat NAlRCOS]B er 200, zodat formule (3.4)
voor NAlROOS}B overgaat in :

M

E lai-zi-fil
• ~=1 Q.PJ gp =----:-::---:---- . 100-.>

400

Voor de classificaties die hieruit als beste naar voren komen, moet dan nog nader onderzocht
worden of ook goed onderscheid is gemaakt tussen radialis en femora lis.
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(3.6)

Voar wat betreft leeftijd kunnen we spreken over gemiddelde en spreiding per categorie. Stel
dat M het aantal categorieen is waarover de patronen verdeeld zijn. Wanneer aanta~ het aantal
patronen in categorie i is, gelD; de gemiddelde leeftijd en SP~ een maat voor de spreiding van
de leeftijd in categorie i. Dan kunnen we stellen dat :

M

L aantal i · SPRi
E{spR}=-=i~"l=-- _

M

:E aantal i
i=l

een maat is voor de verwachte afwijking van het gemiddelde bij toekenning van een nieuw
patroon aan een van de categorieen. De classificatie met de laagste waarde voor E{SPR}
beschouwen we als de beste classificatie van lFINlBRA.

Hetzelfde criterium gebruiken we voor beoordeling van de classificaties van JFlINIBRA en
NAR.CO~m ten aanzien van de plaats van de incesuur in het patroon. Hierbij moet opgemerkt
worden dat patronen waarvan de plaats van de incesuur niet geschat is, niet worden meegeteld
met aantal j •
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4 Resultaten

4.1 Beschrijving van de uitgevoerde simulaties

Zoals in 2.7 is besproken, zoek ik de optimale instelling van 8, p en z_dif bij een instelling
van M. Hiertoe zijn simulaties uitgevoerd met verschillende combinaties van 8 en z_dif en
wordt bij elke combinatie een geschikte p gezocht. Hiertoe wordt de set patronen telkens 3
keer herhaald aangeboden.
Deze zoektocht naar een zinnige classificatie is uitgevoerd met verschillende datafiles, waarin
de bloeddrukpulsen uit lFllNBlRA en NAR.roSE zijn opgeslagen na verschillende manieren van
preprocessing (zie 3.2).
Pulsen uit FlNBRA.PUL en NARCOSE.PUL die genormeerd zijn in de tijd
((aantal nieuwe samples) = 50) en 100% verschoven zijn in de richting van de nullijn, zijn
opgeslagen in FlNBRA.INP en NARCOSE.INP .
De patronen die de eerste afgeleide van de pulsen uit FlNBRA.INP en NARCOSE.INP
vormen zijn opgeslagen in FlNBRA.DP en NARCOSE.DP .
De patronen die de tweede afgeleide van de pulsen uit FlNBRA.INP en NARCOSE.INP
vormen zijn opgeslagen in FINBRA.DP2 en NARCOSE.DP2 .
Van de pulsen uit FlNBRA.INP en NARCOSE.INP is het verschil met het PWL prototype
opgeslagen in FINBRA.PWL en NARCOSE.PWL .
De twaalf parameters die uit de pulsen uit FlNBRA.PUL en NARCOSE.PUL berekend zijn,
zijn opgeslagen in FlNBRA.PAR en NARCOSE.PAR . Vervolgens is voorbeide datafiles een
normalisatie per parameter uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn opgeslagen in FlNBRA.NN
en NARCOSE.NN .
Op deze manier zijn dus zowel van lFllNBlRA als van NAR.roSE vijf datafiles verkregen die
geschikt zijn om aan het ART-2 netwerk te worden toegevoerd. Met deze datafiles als input,
zijn de eerder beschreven simulaties uitgevoerd met de volgende instellingen van M :

DATAFILE: M= I DATAFILE: I M= I
FINBRA.INP 10 NARCOSE.INP 10

FINBRA.DP 10 NARCOSE.DP 10

FINBRA.DP2 10 NARCOSE.DP2 10

FINBRA.PWL 10 NARCOSE.PWL 10

FINBRA.NN 5 110 115 I20 I25 NARCOSE.NN 5 110 115 I 20 I 25

Tabel 4.1 : Gebruikte instellingen van M bij simulaties
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4.2 Voorbeeld van beoordeling van c1assificatie

Ter verduidelijking van de manier waarop de resultaten van de simulaties beoordeeld worden,
voIgt nu een voorbeeld.
Ik heb een simulatie uitgevoerd met de eerste 15 patronen uit FINBRA.INP (zie figuur 4.1).

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Figuur 4.1 : Eerste 15 patronen uit FINBRA.INP

Hierbij zijn de volgende parameter-instelIingen gebruikt:
M = 5
8 = 0.0000

z dif = 0.5000
P = 0.9990

Er wordt nu dus niet naar een geschikte p gezocht, maar deze wordt al vastgesteld.
Omdat deze set nu slechts 15 patronen bevat, is deze 25 keer herhaald aangeboden, zodat de
classificatie redelijk gestabiliseerd is. Het resultaat is te vinden in tabel 4.2, samen met de
gegevens op basis waarvan de classificatie beoordeeld kan worden. Hierbij bevat de naam van
de file de informatie over de locatie van opname (eerste letter: b=brachialis, v=vinger) en de
leeftijd van de persoon (getal van twee cijfers is leeftijd in jaren).
Bij de beoordeling van de resultaten worden de criteria gebruikt die in 3.4 beschreven zijn.
Om deze te kunnen gebruiken, worden eerst per categorie de kenmerken van de daar aan
toegekende patronen geanalyseerd. Een overzicht hiervan is gegeven in tabel 4.3 .

30



patroon Dummer file van herkomst positie van de toegekend aan
incesuur categorie

1 bt22ve 15 2

2 vt28bh 19 4

3 bf48st 19 5

4 vf58fi 18 3

5 bf65sc 17 1

6 bf57wi 22 1

7 vf34ne 15 3

8 bt25ve 20 1

9 vf30df 13 2

10 bf48st 18 1

11 bt25ve 21 1

12 vt22ve 10 2

13 bf40ww 15 4

14 bf30fa 17 4

15 bt22ve 11 2

Tabe14.2 : Resultaten van simulatie en gegevens van gebruikte pulsen

cat. # #b #V leeftijd leeftijd leeftijd incesuur
naar b naar v

1 5 5 0 gem=44 gem=44 gem=20-
SPR=16 SPR=16 SPR=1.9

2 4 2 2 gem=24 gem=22 gem=26 gem=12
SPR=3 SPR=O SPR=4 SPR=1.9

3 2 0 2 gem=46 gem=46 gem=17-
SPR=12 SPR=12 SPR=1.5

4 3 2 1 gem=33 gem=35 gem=28 gem=17
SPR=5 SPR=5 SPR=O SPR=1.6

5 1 1 0 gem=48 gem=48 gem=19-
SPR=O SPR=O SPR=O.O

Tabel 4.3 : Gegevens per categorie
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Voor wat betreft de leeftijd is hierin zowel voor de totale groep patronen als voor de
brachialis- en vingerpulsen afzonderIijk het gemiddelde en de maat voor de spreiding
weergegeven. De in 3.4 gedefinieerde parameters, die gebruikt worden in de
beoordelingscriteria, kunnen nu berekend worden voor deze classificatie:

pjgp =«15-01+12-21+/0-21+12-11+11-01)/15)-100% = 60%
E{SPR} leeftijd totaal = (5 . 16 + 4 . 3 + 2 . 12 + 3 . 5 + 1 . 0)/15 - 8.7
E{SPR} leeftijd naar b = (5 . 16 + 2 . 0 + 0 . 0 + 2 . 5 + 1 . 0)/10 = 9.0
E{SPR} leeftijd naar v = (0 . 0 + 2 . 4 + 2 . 12 + 1 . 0 + 0 . 0)/5 = 6.4
E{SPR} incesuur = (5 . 1.9 + 4 . 1.9 + 2 . 1.5 + 3 . 1.6 + 1 . 0.0)/15 - 1.7

Bij interpretatie van deze parameters, is het belangrijk om te weten hoe de verdeling van de
grootheden (Iocatie, leeftijd en incesuur) over de oorspronkelijke set (dus voor de classificatie)
is:
locatie : set bevat 15 pulsen waarvan 10 brachialis- en 5 vinger
leeftijd totaal : gem=37 SPR=14
leeftijd naar b : gem=38 SPR=15
leeftijd naar v : gem=34 SPR=12
positie incesuur : gem=17 SPR=3.4

We zien dus dat we in dit geval pjgp niet zonder meer kunnen gebruiken, omdat er niet
evenveel brachialis- als vingerpulsen in deze set aanwezig zijn.
Verder zien we dat voor de overige grootheden de classificatie weliswaar een verkleining van
de spreiding oplevert, maar dat deze niet opzienbarend zijn. De best haalbare waarden voor
E{SPR} liggen voor deze set bij M=5 namelijk bij 2 (voor leeftijden) en 0.6 (voor incesuur).

Om te laten zien hoe de prototypes in ART-2 van elkaar verschillen en wat de
overeenkomsten zijn tussen deze prototypes en de patronen die aan de bijbehorende categorie
zijn toegekend, zijn in figuur 4.2 de vijf prototypes (opgeslagen in de TD-gewichten)
afgebeeld.

1 2 3 4 5
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4.3 Resultaten en beoordeling van de simulaties

In 4.1 is beschreven welke simulaties zijn uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn te vinden in
bijlage IIa tim IIr. Hierbij is telkens bij de 9 combinaties van 8 en z_dif vermeld wat de
gevonden waarde van pis, hoeveel van de M categorieen niet leeg zijn en wat het aantal
outliers is. Verder is aangegeven hoeveel procent van de patronen juist geclassificeerd is naar
locatie van opname (pjgp). Bij aIle simulaties met de JFJIN]BJRA set is ook de waarde van
E{SPR} gegeven bij beoordeling van de classificatie op leeftijd (in brachialis, Yinger en
totaal). Bij de meeste resultaten is ook de waarde van E{SPR} gegeven bij beoordeling op
positie van de incesuur. AIleen bij de *.NN-files is dit achterwege gelaten, omdat de schatting
van de positie van de incesuur verricht is op de in de tijd genormeerde pulsen.

Voordat de resultaten werkelijk op de in 3.4 opgestelde criteria beoordeeld worden, behandel
ik eerst een paar dingen die in de simulaties anders zijn gelopen dan uit de theorie tot nu toe
verwacht mag worden.

CD We kunnen in de resultaten zien dat, bij de gevonden waarde van p, het aantal categorieen
waarover de patronen verdeeld zijn, vaak kleiner is dan M. Dit wordt meestal veroorzaakt
door het feit dat de complete set patronen 3 keer achter elkaar wordt aangeboden aan het
ART-2 netwerk. Hierdoor kan het voorkomen dat een of meerdere categorieen, die tijdens de
eerste of tweede cyclus ontstaan zijn, niet meer geselecteerd worden in de derde cyclus.

@ Verder kunnen we zien dat het aantal outliers vaak niet tussen de aangegeven grenzen van
1 % en 2.5 % ligt. De zoektocht naar de juiste p is toch beeindigd, omdat de stapgrootte
kleiner dan 0.0001 geworden is. Het is nu de vraag of de gevonden waarde voor p toch in de
buurt Jigt van de juiste. Er zijn verschillende mogelijkheden :

.. De BU-gewichten in het netwerk hebben telkens aan het begin van een meuwe
classificatie een andere initiele waarde. Het tot stand komen van de verschil Jende
categorieen gebeurt daardoor ook telkens anders. Dit heeft tot gevoIg dat, ook wanneer
voorval CD niet optreedt, het aantal outliers geen monotoon niet dalende functie van pis.
Daardoor kan het gebeuren dat, wanneer de stapgrootte van p kleiner dan 0.0001 is
geworden, het aantal outliers niet tussen de gezochte grenzen ligt, ofschoon wei de juiste
p is gevonden.

.. VoorvaI CD kan hebben plaatsgevonden in een eerdere classificatie. De manier waarop de
zoektocht naar een geschikte p plaats heeft, zorgt er dan voor dat p niet meer groter kan
worden dan de daarbij geldende waarde. Een duideJijk voorbeeld hiervan zien we in
bijlage IIc voor 8=0.1414 en z_dif=l. Bij p=0.75 is een te groot aantal outliers
geconstateerd. De verdere zoektocht naar een geschikte p is nu geeindigd bij p=0.7499 .
Het aantaI outliers is hierbij te laag. De juiste p waar we naar zochten ligt natuurlijk
boven de 0.75 .

.. Voorval CD kan hebben plaatsgevonden in de Iaatste classificatie, waarbij de stapgrootte
in p juist kleiner dan 0.0001 is geworden. Het aantal outliers is nu te hoog. De gevonden
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waarde van p kan hierbij de juiste zijn, mits voorval <D niet in een eerdere classificatie op
boven beschreven wijze de zoektocht naar p negatief heeft bei'vloed.

Er zijn natuurlijk ook nog verschillende combinaties mogelijk van de beschreven dingen die
fout kunnen zijn gelopen in de simulaties. Aan de hand van de waarde van p, het aantal
categorieen dat niet leeg is en het aantal outliers, kan over het algemeen bepaald worden of
het zin heeft de classificatie te beoordelen met de in 3.4 opgestelde criteria.

Locatie van opname

Van F.II:NlBRA zijn de beste behaalde classificaties op basis van locatie van opname per vorm
van preprocessing en instelling van M te vinden in tabel 4.4 .

I File I M I pjgpmax in % I e I z dif I
FINBRA.INP 10 49 0.1414 1

FINBRA.DP 10 21 0.1414 0.01

FINBRA.DP2 10 21 0.0707 0.1

FINBRA.PWL 10 31 0.1414 1

FINBRA.NN 5 44 0.2887 1

FINBRA.NN 10 57 0.2887 0.01

FINBRA.NN 15 64 0.2887 0.1

FINBRA.NN 20 64 0.2887 0.01

FINBRA.NN 25 67 0.2887 0.01

Tabe14.4 : Beste resultaten FlNlBRA. naar locatie

Hierin zien we dat de beste cfassificaties naar locatie behaald zijn met FINBRA.NN, waarvan
globaal te zeggen is dat er een hogere pjgp gehaald is naarmate M groter wordt.
We zien dat met FlNBRA.NN telkens de beste classificatie behaald is voor de hoogste waarde
van 8. Dit suggereert dat de verschillen in bloeddrukpulsen die verband houden met de locatie
van opname (brachialis of vinger) voornamelijk gekenmerkt worden door grote afwijkingen
van de gemiddeldes van de 12 parameters die gebruikt zijn.
Verder zien we dat van de overige files de hoogste pjgp gehaald wordt met FINBRA.INP .
Dit suggereert dat informatie over plaats van opname beter uit de vonn van de systolische piek
te halen is dan uit de hellingen.

Van NARCOSE zijn de beste behaalde classificaties op basis van locatie van opname per
vorm van preprocessing en instelling van M te vinden in tabel 4.5 .
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I File I M I pjgpmax in % I 8 I z dif

NARCOSE.INP 10 49 0.1414 0.1

NARCOSE.DP 10 56 0 0.1

NARCOSE.DP2 10 48 0 0.01

NARCOSE.PWL 10 38 0.0707 1

NARCOSE.NN 5 49 0.1443 0.01

NARCOSE.NN 10 69 0.1443 0.01

NARCOSE.NN 15 69 0.1443 0.01

NARCOSE.NN 20 76 0 0.1

NARCOSE.NN 25 82 0 1

Tabel 4.5 : Beste resultaten NARCOSE naar locatie

We zien wederom dat de beste resultaten behaald zijn met de 12 parameters en dat er een
hogere pjgp gehaald is naarmate M groter wordt. Het verband met de hoge waarde van 8 is
hierbij niet te leggen. Blijkbaar is informatie over de verschillen tussen pulsen van 'vlakbij
het hart' en 'verderop in het arteriele systeem' anders in de pulsvorm te vinden.
Het feit dat van de overige files NARCOSE.DP het beste resultaat geeft, doet vermoeden dat
deze informatie voornamelijk in de steilheid van de upstroke te vinden is.

Plaats van de incesuur

Voor lFJ[NJBAA is de spreiding van de plaats van de incesuur 3.0 (als sample nummer van de
50). De beste E{SPR} die gehaald kan worden voor M=10 is 0.3 . Daarom spreek ik van een
goede classificatie naar plaats van de incesuur voor E{SPR}<1.5 . Dit wordt aIleen gehaald
voor FINBRA.PWL met 8=0.1414 en z dif=O.Ol . Het is niet verwonderlijk dat hierbij deze
file en waarde voor 8 worden gevonden, omdat de schatting van de plaats van de incesuur
verricht is met het zoeken naar het maximum in het verschil met PWL-prototype. Deze vondst
bevestigt dus aIleen maar het vermoeden dat ART-2 voomamelijk classificeert op basis van
de plaats van de maxima in een patroon.

Voor NARCOSE is de spreiding van de plaats van de incesuur 2.5 (als sample nummer van
de 50). De beste E{SPR} die gehaald kan worden voor M=lO is 0.15 . Daarom spreek ik van
een goede classificatie naar plaats van de incesuur voor E{SPR}<1.5 . Dit wordt bij geen
enkele simulatie gehaald.
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Leeftijd

Van 1FlINBAA zijn de beste behaalde classificaties op basis van leeftijd per vorm van
preprocessing en instelling van M te vinden in tabel 4.6 .

I File I M I E{SPRh [ E{SPR}v I E{SPRhol I
FINBRA.INP 10 8 9 9

FINBRA.DP 10 10 11 11

FINBRA.DP2 10 10 11 11

FINBRA.PWL 10 9 10 10

FINBRA.NN 5 7 9 9

FINBRA.NN 10 8 8 9

FINBRA.NN 15 7 6 7

FINBRA.NN 20 7 8 8

FINBRA.NN 25 5 6 7

Tabe14.6 : Beste resultaten lFllNJ!jRA naar leeftijd

We zien dat het ART-2 netwerk over het algemeen de leeftijd beter uit brachiaIis- dan uit
vingerpulsen kan halen. FINBRA.NN levert wederom de beste resultaten. Bij nadere
bestudering van de resultaten (bijlage lIe tim IIi) kunnen we zien dat nu telkens iets minder
goede resultaten worden behaald met de hoogste waarde van 8. Dit betekent dat de verschillen
in bloeddrukpulsen die verband houden met leeftijd beter te vinden zijn wanneer ook kleinere
afwijkingen van de gemiddeldes van de 12 parameters meegenomen worden.
Van de overige files wordt met FINBRA.INP het beste resultaat behaald. Dit suggereert dat
ook de informatie over de leeftijd beter uit de systolische piek te halen is dan uit de heIIingen.

De beste classificaties

We hebben gezien dat de beste classificatie naar locatie van opname bereikt is met
NARCOSE.NN bij M=25, 8=0 en z_dif=l . Hiervan is de exacte onderverdeling per categorie
te vinden in bijlage IlIa. We zien dat ook het onderscheid tussen R(adialis) en F(emoraIis)
goed is gemaakt. Alleen in de clusters 22, 23 en 25 komen beide samen voor. Hierdoor zijn
hooguit 8 pulsen teveel geteld als juist geclassificeerd naar locatie. Daarmee bIijft deze
cIassificatie het beste resultaat dat ART-2 heeft bewerksteIIigd naar locatie van opname.
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Veer wat betreft classificatie naar leeftijd is het beste resultaat behaald met FINBRA.NN bij
M=25, 8=0.1443 en z_dif=O.Ol . Hiervan is de exacte enderverdeling per categorie te vinden
in bijlage nIb. We zien hierin dat er enkele clusters (vb. 1, 14 en 20) waarin met name veer
de brachialis pulsen een duidelijke leeftijdafhankelijkheid lijkt te zitten. Andere clusters,
zeals 9, zergen er veer dat E{SPR}=5 neg steeds niet opzienbarend is.
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5 Conclusies

Door zelf een simulatieprogramma voor ART-2 te schrijven is mijn inzicht in de werking van
het netwerk groter geworden dan het uit bestudering van de veelal vage literatuur en gebruik
van ART2 V2 had kunnen worden. Bovendien bevat ARTI V2 een aantal eigenschappen die- -
zowel gevoelsmatig als in overeenstemming met de literatuur niet juist lijken. Met name het
feit dat ac_dif en z_dif feitelijk geen onafhankelijke parameters zijn, komt niet overeen met
de verwachtingen.
Voor dit onderzoek is het verder een duidelijke verbetering geweest om het maximale aantal
categorieen in te kunnen stellen.
De hiermee nauw samenhangende zoektocht naar een geschikte p is voor veel simulaties niet
naar verwachting verlopen. Dit heeft de mogelijkheid om duidelijke conclusies te trekken uit
de resultaten aanzienlijk verminderd.
Door een aantal van de vrij instelbare parameters op een redelijk neutrale waarde vast te
stellen, is de invloed van de overgebleven parameters op de werking van het netwerk
eenduidiger geworden. Mijn inziens heeft het vaststellen van de parameters nauwelijks een
negatieve invloed gehad op de classificaties.
Ik: ben er van overtuigd dat het principe van de gebruikte methode de beste manier is geweest
voor dit onderzoek. Wanneer ik echter mezelf in een eerder stadium beperkingen had opgelegd
voor wat betreft het aantal vormen van preprocessing, zou er een ruimere mogelijkheid
geweest zijn om de resultaten van de classificaties te analyseren en eventueel verder te gaan
in de richting die daaruit als beste naar voren zou komen.

Ret ART-2 netwerk is waarschijnlijk beter bruikbaar in een toepassing waarbij de verschillen
tussen de gewenste categorieen duidelijker zijn. Wanneer zich een classificatie probleem
voordoet, waarbij de kenmerken van verschillende categorieen zich (eventueel na
preprocessing) bevinden in de hoogste delen van de patronen, zou het ART-2 netwerk wellicht
op een zinnige manier gebruikt kunnen worden. Indien het dan nog slechts detectie van de
positie van de maxima betreft, zijn er meestal eenvoudigere, snellere en elegantere oplossingen
denkbaar.

De voorzichtige uitspraken die gedaan zijn over de gebieden in een bloeddrukpuls waar
bepaalde informatie te vinden zou zijn, zijn gebaseerd op kleine verschillen tussen de
resultaten. Daarom moet er niet teveel waarde aan gehecht worden. Ret ART-2 netwerk is niet
voldoende inzichtelijk geworden en werkt niet consequent genoeg om aan te nemen dat deze
verschillen boven de onnauwkeurigheid in de classificaties uitkomen. Ik heb met enkele
voorzichtige uitspraken slechts willen aangeven wat voor soort conclusies uit dit onderzoek
getrokken kan worden, ondanks de tegenvallende prestaties van het ART-2 netwerk.
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Het is moeilijk om volledig onderbouwde kritiek te leveren op de mogelijkheden van het
ART-2 netwerk. De inzichtelijkheid van het netwerk is verborgen achter 11 vrij instelbare
parameters. Het is ondoenlijk om in enig onderzoek aan te tonen dat het ART-2 netwerk voor
geen enkele instelling van deze parameters nuttig te gebruiken is. Mijn grootste kritiek op
Carpenter en Grossberg is dan ook dat zij in de begeleidende literatuur veel doen verwachten
van het ART-2 netwerk zonder richtlijnen te geven ten aanzien van de instelling van de
netwerkparameters.

Dit onderzoek bestond uit twee delen. Het eerste deel was het analyseren van het ART-2
netwerk en het vinden van een methode om de mogelijkheden van dit netwerk optimaal te
gebruiken. Het tweede deel was het toepassen van deze methode, met als doel te ontdekken
op welke manier de invloed van bepaalde grootheden terug te vinden is in bloeddrukcurves.
Reeds in het eerste deel is duidelijk geworden dat voor bepaalde patroonherkenningsproblemen
geschikte preprocessing uitgevoerd moet worden alvorens het ART-2 netwerk hiervoor
gebruikt kan worden. Dit geeft aan dat de veronderstelling dat ART-2 geen voorkennis nodig
heeft om tot een zinnige classificatie te komen onjuist is. De kennis moet zelfs reeds in de
preprocessing tot uitdrukking gebracht zijn.
In het tweede deel van dit onderzoek heeft dit geresulteerd in vijf verschillende vormen van
preprocessing. De resultaten van de simulaties hiermee zijn niet erg hoopgevend en het is dan
ook de vraag of het zin heeft om het onderzoek in deze richting voort te zetten. Mocht dit weI
gebeuren, dan lijkt het mij zinnig om met name aandacht te besteden aan de simulaties met
de 12 parameters. Er zal onderzocht moeten worden of men aan de hand van de prototypes
die ART-2 van de verschillende categorieen maakt, kan ontdekken welke parameters het meest
samenhangen met de verschillende grootheden.
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Bijlage Ia

Samenstelling van FINBRA:

Aantal patronen = 354
177 braehialis, 177 vinger.

bf22ve 6 vf22ve 6
bf25ve . 8 vf25ve 8.
bf28bh 8 vf28bh 8
bf28bi 8 vf28bi 8
bf30df 6 vf30df 6
bf30fa 8 vf30fa 8
bf34ne 7 vf34ne 7
bf401e 7 vf401e 7
bf40ww 7 vf40ww 7
bf42th 8 vf42th . 8.
bf42to 8 vf42to 8
bf44gi 8 vf44gi 8
bf45al 8 vf45al 8
bf480d 8 vf480d 8
bf48st 6 vf48st 6
bf52he 6 vf52he 6
bf52mo 7 vf52mo 7
bf531a 8 vf531a 8
bf55ad 8 vf55ad 8
bf57wi 8 vf57wi 8
bf58eo 8 vf58eo 8
bf58fi 8 vf58fi 8
bf58sp 8 vf58sp 8
bf65se 5 vf65se 5

50-

40-

1
30-

20-

10-

I I0
0 5 Id 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 6S 70' 75 80 85 90 9S 100

Ieeftijd

Gemiddelde = 44
SPR = 12
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Schatting van de positie van de incesuur in FINBRA:

incesuur=10 9
incesuur=11 5
incesuur=12 1
incesuur=13 5
incesuur=14 16
incesuur=15 28
incesuur=16 31
incesuur=17 45
incesuur=18 44
incesuur=19 59
incesuur=20 44
incesuur=21 22
incesuur=22 16
incesuur=23 4
incesuur=24 3
incesuur=28 : 1
incesuur=30 2
incesuur=31 1

60_

50_

40_

1 30_

20 _

10 -

0

0

II I III
I I I I I I I I

5 W U 20 II 30 g 40 ~ ~

sc:hattlng VlIII padtle VlIII de lnaBUur (sample Dummer)

incesuur=? : 18

44

Gemiddelde = 17.9
SPR = 3.0



Bijlage Ib

Samenstelling van NARCOSE:

Aantal patronen = 400
200 aorta, 150 radialis, 50 femoralis.

amy18115 13 rmy18115 13
amy18120 12 rmy18120 12
amy18125 . 12 rmy18125 12.
amy18133 : 13 rmy18133 . 13.
ama318a 17 rma318a 17
ama320b 16 rma320b 16
ama324a 17 rma324a 17

ajoiOl · 6 fjoiOl · 6· ·ajoi02 6 fjoi02 · 6·ajoi03 6 fjoi03 6
ajoi04 · 6 fjoi04 6·ajoi05 7 fjoi05 7
ajoi06 6 fjoi06 6
ajoi07 6 fjoi07 6
ajoi08 1 fjoi08 · 1·ajoi09 6 fjoi09 6

acarOl 2 rcarOl · 2·acar02 2 rcar02 · 2·acar03 2 rcar03 2
acar04 3 rcar04 · 3·acar05 2 rcar05 · 2·acar06 2 rcar06 · 2·acar07 3 rcar07 · 3·acar08 2 rcar08 2
acar09 2 rcar09 · 2·acarl0 2 rcarl0 2
acarll 3 rcarll 3
acar12 · 2 rcar12 2·acar13 · 2 rcar13 2·acar14 2 rcar14 2
acar15 2 rcar15 · 2·acar16 2 rcar16 · 2·acar17 2 rcar17 2
acar18 3 rcar18 3
acar19 2 rcar19 · 2·acar20 · 2 rcar20 · 2· ·acar21 2 rcar21 · 2·acar22 2 rcar22 2
acar23 2 rcar23 · 2·
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Schatting van de positie van de incesuur in NARCOSE:

incesuur=10 2
incesuur=12 2 70

incesuur=14 2
incesuur=15 · 3 60·incesuur=17 8

~

incesuur=18 33
incesuur=19 · 51 40·incesuur=20 · 73· Iincesuur=21 · 68 30·incesuur=22 63

20
incesuur=23 34
incesuur=24 12 10
incesuur=25 7
incesuur=26 10 0

incesuur=27 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 so
incesuur=28 4 IIChIttiDa YlID posltie YlID de Incesuur (sample nummer)
incesuur=31 1

incesuur=? . 26.
Gemiddelde = 20.8
SPR = 2.5
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Bijlage IIa. FINBRA.INP M=10

8=0
z_dif = 1
gevonden p =0.8124
aanLaI caLagorieen =1
aanLaI outliers =0
o% geclassificeerd naar loea tie
E{SPR} incesuur =3
E{SPR} leeftijd in b =12
E{SPR} leeftijd in v = 12
E{SPR} leeftijd toLaal =12

••••••••••••••••••••••••••••••

8 = 0.0707
z_dif =1
gevonden p =0.9921
aanLaI categorieen =5
aanLaI outliers = 0
19 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} ineesuur = 3
E{SPR} leeftijd in b =10
E{SPR} leeftijd in v =9
E{SPR} leeftijd toLaal = 10

••••••••••••••••••••••••••••••

8 =0.1414
z_dif =1
gevonden p =0.9940
aanLaI categorieen =10
aanLaI outliers =11
49 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} incesunr = 2
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v =9
E{SPR} leeftijd toLaal '" 9

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0
z_dif = 0.1
gcvonden p =0.9374
aanLaI categorieen =1
aanLaI outliers =0
o% geclassificeerd naar loea tie
E{SPR} incesuur = 3
E{SPR} leeftijd in b =12
E{SPR} leeftijd in v =12
E{SPR} leeftijd toLaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0.0707
Z dif = 0.1
gevonden p =0.9911
aanLaI categorieen =5
aanLaI ontliers =0
14 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} incesuur =3
E{SPR} leeftijd in b = 11
E{SPR} leeftijd in v = 9
E{SPR} leeftijd toLaal = 10

••••••••••••••••••••••••••••••

8 = 0.1414
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.6836
aanLaI categorieen = 1
aanLaI outliers = 6
o % geclassificeerd naar loea tie
E{SPR} incesuur = 3
E{SPR} leeftijd in b =12
E{SPR} leeftijd in v = 12
E{SPR} leeftijd toLaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••

8=0
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.7499
aanLaI ca tegorieen =1
aanLaI outliers = 2
1 % geclassificeerd naar loeatie
E{SPR} iocesuur = 3
E{SPR} leeftijd io b =12
E{SPR} leeftijd in v = 12
E{SPR} leeftijd toLaal = 12

8 = 0.0707
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.9648
aanLaI categorieen = 1
aanLaI outliers '" 4
1 % geclassificeerd naar loeatie
E{SPR} iocesuur = 3
E{SPR} leeftijd in b =12
E{SPR} leeftijd in v = 12
E{SPR} leeftijd toLaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••

8 = 0.1414
z_dif = O.oI
gevonden p = 0.7500
aao Lal ca tegoricen = 1
aanLaI ou tliers = 4
o % geclassificeerd oaar locatie
E{SPR} incesuur = 3
E{SPR} Iceftijd io b = 12
E{SPR} leeftijd in v =12
E{SPR} leeftijd toLaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••
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Biilage lIb. FINBRA.DP M=10

9 = 0
z_dif = 1
gevonden p =0.6857
aantal eategorieen = 1
aantal outliers =138
1 % geclassifieeerd naar locatie
E{SPR} ineesuur =3
E{SPR} leeftijd in b =12
E{SPR} leeftijd in v =13
E{SPR} leeftijd totaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••

9 = 0.0707
Z dif =1
gevonden p = 0.7767
aantal eategorieen = 1
aantal outliers = 45
3 % geclassifieeerd naar locatie
E{SPR} ineesuur = 3
E{SPR} leeftijd in b =12
E{SPR} leeftijd in v =12
E{SPR} leeftijd totaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••

9 = 0.1414
z_dif = 1
gevonden p = 0.9686
aantal eategorieen = 5
aantal outliers =9
9 % geclassifieeerd naar locatie
E{SPR} ineesuur =3
E{SPR} leeftijd in b =11
E{SPR} leeftijd in v = 12
E{SPR} leeftijd lOtaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0
z_dif =0.1
gevonden p = 0.8867
aantal eategorieen = 1
aantal outliers =5
o% geclassifieeerd naar locatie
E{SPR} ineesuur =3
E{SPR} leeftijd in b = 12
E{SPR} leeftijd in v = 12
E{SPR} leeftijd totaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••

9 = 0.0707
z_dif =0.1
gevonden p = 0.7240
aan tal eategorieen = 1
aantal outliers = 17
3 % geclassifieeerd naar locatie
E{SPR} ineesuur =3
E{SPR} leeftijd in b = 12
E{SPR} leeftijd in v =12
E{SPR} leeftijd totaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••
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9 = 0.1414
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.9849
aantal eategorieen = 10
aantal outliers =5
18 % geclassifieeerd naar loealie
E{SPR} ineesuur = 3
E{SPR} leeftijd in b = 10
E{SPR} leeftijd in v = 11
E{SPR} leeftijd lOtaal = 11

••••••••••••••••••••••••••••••

9=0
z_dif = 0,01
gevonden p = 0.8798
aantal eategorieen = 1
aantal ou tHers = 0
o % geclassifieeerd naar locatie
E{SPR} ineesuur = 3
E{SPR} leeftijd in b = 12
E{SPR} leeftijd in v = 12
E{SPR} leeftijd totaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0.0707
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.7422
aantal eategorieen = 1
aantal outliers = 7
o % geelassifieeerd naar loea lie
E{SPR} ineesuur = 3
E{SPR} leeftijd in b = 12
E{SPR} leeflijd in v = 12
E{SPR} leeftijd lOtaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••

9 = 0.1414
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.9833
aantal eategorieen = 10
aantal outliers = 2
21 % geclassifieeerd naar loealie
E{SPR} ineesuur = 3
E{SPR} leeftijd in b = 10
E{SPR} leeftijd in v = 11
E{SPR} leeftijd totaal = 11

••••••••••••••••••••••••••••••



Bijlage TIc. FINBRA.DP2 M=10

0=0
z_dif = 1
gevonden p = 0.9569
aantal categorieen = 5
aantal outliers = 0
11 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} incesuur = 3
E{SPR} leeftijd in b = 11
E{SPR} leeftijd in v = 11
E{SPR} leeftijd totaal = 11

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0.0707
z_dif = 1
gevonden p = 0.7030
aantal categorieen = 4
aantal outliers = 0
2 % geclassificeerd naar loea tie
E{SPR} incesuur = 3
E{SPR} leeftijd in b = 12
E{SPR} leeftijd in v = 12
E{SPR} leeftijd totaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0.1414
z_dif = 1
gevonden p = 0.7499
aan tal categorieen = 3
aantal outliers = 0
2 % geclassificeerd naar loea tie
E{SPR} incesuur = 3
E{SPR} leeftijd in b = 11
E{SPR} leeftijd in v = 12
E{SPR} leeftijd totaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0
z dif = 0.1
gevonden p = 0.9816
aantal categorieen = 10
aantal outliers =36
15 % geclassificeerd naar loca tie
E{SPR} incesuur = 3
E{SPR} leeftijd in b = 10
E{SPR} leeftijd in v = 11
E{SPR} leeftijd totaal = 11

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0.0707
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.9805
aantal categorieen = 10
aantal outliers = 6
21 % geclassificeerd naar loca tie
E{SPR} incesuur = 3
E{SPR} leeftijd in b = 10
E{SPR} leeftijd in v = 11
E{SPR} leeftijd totaal = 11

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0.1414
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.8711
aantal categorieen = 3
aantal outliers = 6
6 % geclassificeerd naar loeatie
E{SPR} incesuur =3
E{SPR} leeftijd in b = 12
E{SPR} leeftijd in v = 11
E{SPR} leeftijd totaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.8594
aantal categorieen = 4
aantal outliers = 7
2 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} incesuur = 3
E{SPR} leeftijd in b = 12
E{SPR} leeftijd in v = 12
E{SPR} leeftijd totaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0.0707
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.7108
aantal categorieen = 2
aantal outliers = 0
2 % geclassificeerd naar localie
E{SPR} incesuur = 3
E{SPR} leeftijd in b = 11
E{SPR} leeftijd in v = 12
E{SPR} leeftijd totaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0.1414
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.7848
aan tal ca tegorieen = 3
aantal outliers =0
2 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} incesuur = 3
E{SPR} leeftijd in b = 12
E{SPR} leeftijd in v = 11
E{SPR} leeftijd totaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••
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Biilage IId. FINBRA.PWL M=10

8=0
z dif =1
gevonden p = 0.6774
aanlal categorieen =7
aanlal outliers =2
10 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} incesunr = 3
E{SPR} leeftijd in b = 10
E{SPR} leeftijd in v = 10
E{SPR} leeftijd totaal =10

••••••••••••••••••••••• ** •••••

8 = 0.0707
z_dif =1
gevonden p = 0.9375
aanlal categorieen = 8
aanlal outliers =4
29 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} incesunr =2
E{SPR} leeftijd in b = 9
E{SPR} leeftijd in v '" 11
E{SPR} leeftijd tolaal '" 11

••••••••••••••••••••••••••••••

8", 0.1414
z_dif", 1
gevonden p '" 0.6504
aanlal categorieen '" 10
aanlal ontliers '" 4
31 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} incesuur", 2
E{SPR} leeftijd in b = 10
E{SPR} leeftijd in v", 11
E{SPR} leeftijd Iolaal = 11

••••••••••••••••••••••••••••••

8=0
z_dif = 0.1
gevonden p '" 0.8744
aan IaI ca tegorieen '" 5
aanlal ontliers '" 79
5 % geclassificeerd naar localie
E{SPR} incesuur '" 3
E{SPR} leeftijd in b = 12
E{SPR} leeftijd in v = 11
E{SPR} leeftijd tolaal = 12

••••••••••••••••••••••••••••••

8", 0.0707
z_dif", 0.1
gevonden p = 0.9022
aanlal categorieen =9
aanlal outliers = 18
29 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} incesuur = 2
E{SPR} leeftijd in b = 10
E{SPR} leeftijd in v = 11
E{SPR} leeftijd tolaal = 11

••••••••••••••••••••••••••••••
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8 = 0.1414
z_dif = 0.1
gevonden p =0.6523
aan lal categorieen = 10
aanlal ontliers = 6
28 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} incesuur = 2
E{SPR} leeftijd in b = 10
E{SPR} leeftijd in v = 11
E{SPR} leeftijd tolaal = 11

•••••••••••••••••••••••••** •••

8=0
z_dif", 0.01
gevonden p '" 0.8046
aanlal categorieen '" 6
aanlal outliers = 47
27 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} incesunr = 2
E{SPR} leeftijd in b '" 10
E{SPR} leeftijd in v '" 10
E{SPR} leeftijd totaal = 10

•••••••••••••••••• **.** •••••**

8", 0.0707
z_dif = 0.01
gevonden p '" 0.7448
aanlal categorieen = 8
aanlal outliers '" 1
30 % geclassificeerd naar localie
E{SPR} incesuur = 2
E{SPR} leeftijd in b = 10
E{SPR} leeftijd in v '" 11
E{SPR} leeftijd tOlaal = 10

••••••••••••••••• *** ••••••••••

8 =0.1414
z_dif", 0.01
gevonden p = 0.6464
aanlal categorieen = 9
aanlal outliers = 0
27 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} incesuur = 1
E{SPR} leeftijd in b '" 10
E{SPR} leeftijd in v '" 11
E{SPR} leeftijd tOlaal = 11

•••••••••••••••••••••••••• **••



BiHage lIe. FINBRA.NN M=5

8=0
z dif =1
gevonden p =0.9419
aantal eategorieen =5
aantal outliers =8
41 % geelassifieeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v = 9
E{SPR} leeftijd totaal =9

••••••••••••••••••••••••••••••

8 =0.1443
z_dif =1
gevonden p =0.9385
aantal eategorieen =5
aantal outliers =4
40 % geelassifieeerd naar loea tie
E{SPR} leeftijd in b =8
E{SPR} leeftijd in v =9
E{SPR} leeftijd totaal =9

••••••••••••••••••••••••••••••

8 = 0.2887
z_dif =1
gevonden p =0.9375
aantal eategorieen =5
aantal outliers =4
44 % geelassifieeerd naar loca tie
E{SPR} leeftijd in b = 10
E{SPR} leeftijd in v = 9
E{SPR} leeftijd totaal =10

••••••••••••••••••••••••••••••

8=0
z_dif =0.1
gevonden p =0.9414
aantal eategorieen =5
aantal outliers = 5
29 % geclassifieeerd naar loca tie
E{SPR} leeftijd in b =9
E{SPR} leeftijd in v =10
E{SPR} leeftijd totaal = 10

••••••••••••••••••••••••••••••

8 =0.1443
z_dif =0.1
gevonden p =0.9297
aan ta I ea tegorieen =5
aantal outliers =6
24 % geclassifieeerd naar loeatie
E{SPR} leeftijd in b =9
E{SPR} leeftijd in v =10
E{SPR} leeftijd totaal =9

••••••••••••••••••••••••••••••

8 =0.2887
z dif =0.1
gevonden p =0.9297
aantal eategorieen = 5
aantal outliers =4
27 % geclassifieeerd naar loea tie
E{SPR} leeftijd in b = 9
E{SPR} leeftijd in v = 11
E{SPR} leeftijd totaal =10

••••••••••••••••• **** ••••• ****

8=0
z_dif =0.01
gevonden p =0.9063
aantal eategorieen =5
aantal outliers =4
36 % geclassifieeerd naar loeatie
E{SPR} leeftijd in b = 9
E{SPR} leeftijd in v =11
E{SPR} leeftijd totaal =10

••••••••••••••••• **•• **.*** •••

8 =0.1443
z dif =0.01
gevonden p = 0.9160
aan tal ea tegorieen =5
aantal outliers =4
32 % geclassifieeerd naar loeatie
E{SPR} leeftijd in b = 7
E{SPR} leeftijd in v = 10
E{SPR} leeftijd totaal =9

••••••••••••••••••••••••••••••

8 =0.2887
z_dif =0.01
gevonden p =0.9063
aantal eategorieen =5
aantal ontliers = 7
17 % geclassifieeerd naar loeatie
E{SPR} leeftijd in b =10
E{SPR} leeftijd in v =10
E{SPR} leeftijd totaal = 10

• ••••••••••••••••••••••••• ****
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Biilage IIf. FINBRA.NN M=10

B=O
z_dif =1
gevonden p =0.9730
aantal categorieen =10
aantal outliers =23
52 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v = 9
E{SPR} leeftijd totaal =9

••••••••••••••••••••••••••••••

B = 0.1443
z_dif =1
gevonden p =0.9677
aantal categorieen =10
aantal outliers = 1
42 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v =9
E{SPR} leeftijd totaal =9

••••••••••••••••••••••••••••••

B =0.2887
z_dif = 1
gevonden p =0.9690
aantal categorieen =10
aantal outliers =4
47 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b =9
E{SPR} leeftijd in v = 9
E{SPR} leeftijd totaal =10

••••••••••••••••••••••••••••••

B=O
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.9706
aantal categorieen = 10
aantal outliers =0
55 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b =8
E{SPR} leeftijd in v =9
E{SPR} leeftijd totaal =9

••••••••••••••••••••••••••••••

B =0.1443
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.9706
aantal categorieen = 10
aantal outliers = 3
44 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v = 9
E{SPR} leeftijd totaal = 9

••••••••••••••••••••••••••••••

52

B =0.2887
z_dif =0.1
gevonden p =0.8749
aantal categorieen = 9
aantal outliers = 1
46 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v = 10
E{SPR} leeftijd totaal = 10

••••••••••••••••••••••••••••••

B=O
z_dif = 0.01
gevonden p =0.8588
aantal categorieen =8
aantal outliers =5
51 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v = 9
E{SPR} leeftijd totaal = 9

••••••••••••••••• ** •••••••••••

B = 0.1443
z_dif =0.01
gevonden p = 0.9453
aantal categorieen = 10
aantal outliers =4
45 % geclassificeerd naar loca tie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v = 8
E{SPR} leeftijd totaal =9

••••••••••••••••••••••••••••••

B = 0.2887
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.9375
aantal categorieen = 10
aantal outliers = 6
57 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v = 8
E{SPR} leeftijd totaal = 9

•••••••••••••••••••••••••••• *•



Biilage IIg. FINBRA.NN M=15

9=0
z_dif =1
gevonden p = 0.8739
aantal categorieen = 8
aantal outliers = 0
50 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v = 9
E{SPR} leeftijd totaal = 9

••••••••••••••••••••••••••••••

9 = 0.1443
z_dif = 1
gevonden p = 0.9795
aan tal ca tegorieen = 15
aantal outliers = 7
55 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 7
E{SPR} leeftijd in v = 6
E{SPR} leeftijd Iotaal = 7

••••••••••••••••••••••••••••••

9 = 0.2887
z_dif = 1
gevonden p = 0.9725
aantal categorieen = 15
aantal outliers =1
42 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 9
E{SPR} leeftijd in v = 9
E{SPR} leeftijd totaal = 9

••••••••••••••••••••••••••••••

9=0
z_dif = 0.1
gevonden p =0.9839
aantal categorieen = 15
aantal outliers = 6
54 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 7
E{SPR} leeftijd in v = 8
E{SPR} leeftijd totaal = 8

••••••••••••••••••••••••••••••

9 = 0.1443
z dif = 0.1
gevonden p = 0.9061
aantal categorieen = 11
aantal outliers = 3
50 % geclassificeerd naar loca tie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v = 9
E{SPR} leeftijd totaal = 9

••••••••••••••••••••••••••••••

9 = 0.2887
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.8749
aantal categorieen = 11
aantal outliers = 1
64 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v = 10
E{SPR} leeftijd totaal = 9

•••••••••••••••••••** •• *••••••

9=0
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.9609
aantal categorieen = 15
aantal outliers = 7
58 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 7
E{SPR} leeftijd in v = 8
E{SPR} leeftijd totaal = 8

••••••••••••••••••••••••••••••

9 =0.1443
z_dif =0.01
gevonden p = 0.8553
aantal categorieen = 7
aantal outliers = 0
54 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 9
E{SPR} leeftijd in v =9
E{SPR} leeftijd totaal = 9

••••••••••••••••••••••••••••••

9 = 0.2887
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.9453
aantal ca tegorieen = 15
aantal outliers = 4
60 % geclassificeerd naar loca tie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v = 8
E{SPR} leeftijd totaal = 9

••••••••••••••••••••••••••••••
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Bijlage ITh. FINBRA.NN M=20

0=0
z_dif = 1
gevonden p = 0.9896
aantal eategorieen = 20
aantal outliers = 17
60 % geclassifieeerd naar loea tie
E{SPR} leeftijd in b =7
E{SPR} leeftijd in v =8
E{SPR} leeftijd totaal = 9

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0.1443
z_dif =1
gevonden p = 0.9882
aantal eategorieen =19
aantal outliers = 0
55 % geelassifieeerd naar loeatie
E{SPR} leeftijd in b = 7
E{SPR} leeftijd in v =9
E{SPR} leeftijd totaal = 9

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0.2887
z_dif = 1
gevonden p = 0.9686
aantal eategorieen = 18
aantal outliers =0
50 % geclassifieeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 7
E{SPR} leeftijd in v = 8
E{SPR} leeftijd totaal = 8

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.9893
aantal eategorieen = 20
aantal outliers =4
55 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v = 8
E{SPR} leeftijd totaaI = 8

••••••••••••••••••••••••••••••

a = 0.1443
z_dif = 0.1
gcvonden p = 0.9335
aantal categorieen = 14
aantal ontliers =0
49 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b =8
E{SPR} leeftijd in v = 8
E{SPR} leeftijd totaal = 8

••••••••••••••••••••••••••••••
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0=0.2887
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.9802
aantal eategorieen = 20
aantal outliers =5
55 % geclassifieeerd naar loeatie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v =8
E{SPR} leeftijd totaal = 9

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0
z dif = 0.01
gevonden p = 0.9375
aantal eategorieen = 11
aantal outliers =4
64 % geelassifieeerd naar loeatie
E{SPR} leeftijd in b = 7
E{SPR} leeftijd in v = 8
E{SPR} leeftijd totaal =8

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0.1443
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.9440
aantal categorieen =13
aantal outliers = 23
48 % geclassifieeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 7
E{SPR} leeftijd in v = 8
E{SPR} leeftijd totaal =9

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0.2887
z_dif =0.01
gevonden p = 0.9551
aantal categorieen = 20
aantal outliers = 4
64 % geclassificeerd naar localie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v = 8
E{SPR} leeftijd totaal = 9

••••••••••••••••••••••• *.* ••••



Bijlage IIi. FINBRA.NN M=25

8=0
z_dif = 1
gevonden p :: 0.7969
aanlal categorieen = 11
aanlal outliers = 5
45 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v = 9
E{SPR} leeftijd tolaal = 9

••••••••••••••••••••••••••••••

8 = 0.1443
z_dif = 1
gevonden p = 0.9912
aanlal categorieen = 25
aanlal outliers = 5
60 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 7
E{SPR} leeftijd in v = 8
E{SPR} leeftijd tolaal = 8

••••••••••••••••••••••••••••••

8 = 0.2887
z_dif = 1
gevonden p = 0.9827
aanlal ca tegorieen = 22
aanlal outliers = 5
47 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v =8
E{SPR} leeftijd tolaal =9

••••••••••••••••••••••••••••••

8=0
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.8573
aantal categorieen = 10
aan tal outliers = 0
51 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v =9
E{SPR} leeftijd totaal = 9

••••••••••••••••••••••••••••••

8 = 0.1443
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.8739
aantal categorieen = 16
aanlal outliers = 0
52 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v = 8
E{SPR} leeftijd totaal = 9

••••••••••••••••••••••••••••••

8 = 0.2887
z_dif =0.1
gevonden p = 0.9879
aantal categorieen = 25
aanlal outliers = 20
53 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b = 8
E{SPR} leeftijd in v = 9
E{SPR} leeftijd tolaal = 9

••••••••••••••••••••••••••••••

8=0
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.9731
aanlal categorieen = 25
aantal outliers =6
57 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b =6
E{SPR} leeftijd in v = 6
E{SPR} leeftijd tolaal =7

••••••••••••••••••••••••••••••

8 = 0.1443
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.9707
aanlal categorieen = 25
aanlal outliers =6
66 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b =5
E{SPR} leeftijd in v = 7
E{SPR} leeftijd tolaal = 7

••••••••••••••••••••••••••••••

8 = 0.2887
z dif = 0.Q1
gevonden p = 0.9612
aantal categorieen = 25
aanlal outliers = 7
67 % geclassificeerd naar locatie
E{SPR} leeftijd in b =7
E{SPR} leeftijd in v = 8
E{SPR} leeftijd totaal = 8

••••••••••••••••••••••••• ** •••
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Bijlage IIj. NARCOSE.INP M=10

9 = 0
z_dif = 1
gevonden p =0.6698
aanlal categorieen = 1
aanlal outliers = 87
1 % gec1assificeerd naar locatie

E{SPR} incesnur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

9 =0.0707
z_dif = 1
gevonden p =0.7567
aanlal categorieen =1
aanlal ontliers = 28
1 % geclassificeerd naar loca tie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

9 = 0.1414
z_dif =1
gevonden p =0.6406
aanlal categorieen = 5
aanlal outliers =6
24 % geelassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur = 2

••••••••••••••••••••••••••••••

9=0
z_dif =0.1
gevonden p =0.7629
aanlal categorieen = 1
aanlal outliers = 6
1 % geclassificeerd naar loca lie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

9 = 0.0707
z_dif =0.1
gevonden p = 0.9938
aanlal categorieen = 8
aanlal outliers = 84
39 % geclassificeerd naar loca tie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••
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9 =0.1414
z_dif =0.1
gevonden p = 0.6390
aanlal categorieen =5
aanlal outliers = 0
49 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur =2

•••••••••••••••••••••••*••••••

9=0
z_dif =0.01
gevonden p = 0.7511
aanlal categorieen = 1
aanlal outliers =8
o% gec1assificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur = 2

••••••••••••••••••••••••••••••

9 = 0.0707
z_dif = 0.01
gevonden p =0.6776
aanlal categorieen = 1
aanlal outliers =25
o% gec1assificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur =2

•••••••••••••••••••••••••• *** •

9 = 0.1414
z_dif =0.01
gevonden p = 0.6365
aanlal categorieen = 4
aanlal outliers = 5
4 % gec1assificeerd naar localie

E{SPR} incesuur = 2

••••••••••••••••••••••• ***.* ••



Bij1age Ilk. NARCOSE.DP M=10

6=0
z_dif =1
gevonden p = 0.9896
aanlal C3tegorieen =9
aanlal outliers =2
42 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur = 2

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.0707
z_dif =1
gevonden p =0.9891
aanlal categorieen = 10
aanlal outliers =9
55 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

9 = 0.1414
z_dif =1
gevonden p = 0.9375
aanlal categorieen =3
aanlal outliers = 8
2 % gec1assificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

6=0
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.9918
aanlal categorieen =10
aanlal outliers =6
56 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

6 =0.0707
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.9375
aanlal categorieen = 2
aanlal outliers =5
5 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.1414
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.75
aanlal categorieen =3
aanlal outliers =6
3 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

6=0
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.9049
aanlal categorieen =3
aanlal outliers =1
1 % geclassificeerd naar localie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.0707
z dif =0.Q1
gevonden p = 0.7186
aanlal categorieen = 3
aanlal outliers =14
4 % gec1assificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

9 = 0.1414
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.6719
aanlal categorieen =3
aanlal outliers =6
4 % geclassificeerd naar Jocatie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••
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Bijlage ill. NARCOSE.DP2 M=10

6=0
z_dif = 1
gevonden p = 0.7499
aantal calegorieen =5
aantal outliers = 0
23 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur = 2

••••••••••••••••••••••••••••••

6 =0.0707
z_dif =1
gevonden p =0.9371
aantal calegorieen =7
aantal outliers =0
29 % gec1assificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur = 2

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.1414
z_dif =1
gevonden p = 0.7499
aantal calegorieen = 8
aan tal outliers = 0
30 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur = 2

••••••••••••••••••••••••••••••

8 = 0
z_dif =0.1
gevonden p = 0.7421
aantal categorieen = 4
aantal outliers = 0
26 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

8 = 0.0707
z_dif =0.1
gevonden p = 0.8666
aantal calegorieen =7
aan tal ou tliers = 0
35 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur = 2

••••••••••••••••••••••••••••••
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8 = 0.1414
z_dif = 0.1
gevonden p =0.9719
aantal calegorieen = 10
aantal outliers =7
35 % geclassificeerd naar localie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

8=0
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.9727
aantal calegorieen = 10
aantal outliers =8
48 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.0707
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.9530
aantal calegorieen = 8
aantal outliers = 2
41 % geclassificeerd naar loca tie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.1414
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.7186
aantal categorieen = 10
aantal outliers = 0
33 % geclassificeerd naar loca tie

E{SPR} incesuur = 2

••••••••••••••••••••••••••••••



Bijlage lIm. NARCOSE.PWL M=10

6=0
z_dif =1
gevonden p =0.7188
aanlal calegorieen = 4
aanlal outliers =4
1 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

6 =0.0707
z_dif =1
gevonden p = 0.9843
aanlal categorieen =9
aanlal outliers =0
38 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.1414
z_dif =1
gevonden p =0.9648
aanlal calegorieen = 7
aanlal outliers = 8
18 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

6=0
z_dif =0.1
gevonden p =0.6870
aanlal calegorieen =5
aaDlal outliers = 6
2 % geclassificeerd Daar locatie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

6 =0.0707
z_dif = 0.1
gevonden p =0.7500
aanlal categorieeD =5
aanlal outliers =4
4 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

6 =0.1414
z_dif =0.1
gevonden p =0.6821
aanlal calegorieen =6
aanlal outliers = 5
17 % geclassificeerd naar loca tie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

6=0
z_dif =0.01
gevonden p =0.9868
aanlal calegorieen =10
aanlal outliers =4
35 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

6 =0.0707
z_dif = 0.01
gevonden p =0.8750
aantal calegorieen =5
aanlal outliers =4
2 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesDur =2

••••••••••••••••••••••••••••••

6 =0.1414
z_dif =O.ol
gevoDden p =0.8750
aanlal calegorieen =4
aanlal outliers =4
17 % geclassificeerd naar locatie

E{SPR} incesuur =2

••••••••••••••••••••••••••••••
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Biilage IIn. NARCOSE.NN M=5

6=0
z_dif = 1
gevonden p = 0.9449
aantal categorieen =5
aantal outliers = 2
42 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.1443
z_dif = 1
gevonden p = 0.9464
aan tal ca tegorieen =5
aantal outliers =20
32 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.2887
z_dif =1
gevonden p = 0.9297
aantal categorieen = 5
aantal outliers = 8
31 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

6=0
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.9414
aantal categorieen =5
aantal ontliers =7
48 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.1443
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.9375
aantal categorieen = 5
aan tal outliers =8
42 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••
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6 = 0.2887
z_dif =0.1
gevonden p = 0.9297
aantal categorieen =5
aantal outliers =5
30 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

6=0
z_dif =O.oI
gevonden p = 0.9258
aantal categorieen =5
aantal outliers =4
47 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.1443
z_dif = O.oI
gevonden p =0.9336
aantal categorieen =5
aantal outliers =7
49 % geclassificeerd naar loca tie

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.2887
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.9063
aantal categorieen = 5
aantal outliers = 6
27 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••



Biilage ITo. NARCOSE.NN M=10

0=0
z dif = 1
gevonden p = 0.9779
aantal categorieen =10
aantal outliers =21
54 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0.1443
z dif = 1
gevonden p = 0.9736
aantal categorieen = 10
aantal outliers = 4
51 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

8 = 0.2887
z dif = 1
gevonden p = 0.9634
aantal categorieen = 10
aantal outliers = 8
56 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

8=0
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.9667
aantal categorieen = 9
aantal outliers = 0
53 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

8 = 0.1443
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.7500
aantal categorieen = 7
aantal outliers = 4
44 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0.2887
z dif =0.1
gevonden p = 0.9600
aantal categorieen = 10
aantal outliers = 4
54 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.7499
aantal ca tegorieen =6
aantal outliers = 2
41 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

8 = 0.1443
z dif = 0.01
gevonden p = 0.9551
aantal categorieen =10
aantal outliers =7
69 % geclassificeerd naar locatie

• •••••••••••••••••••••••••• *••

0=0.2887
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.8710
aantal categorieen =8
aantal outliers = 0
50 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••
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Biilage IIp. NARCOSE.NN M=15

8=0
z_dif = 1
gevonden p = 0.9844
aantal eategorieen = 15
aantal outliers = 6
65 % geclassifieeerd naar loea tie

***************.*•••••••••••••

8 = 0.1443
z_dif = 1
gevonden p =0.7225
aantal categorleen = 7
aantal outliers =115
39 % geclassifieeerd naar loeatie

••••••••••••••••••••••••••••••

8 = 0.2887
Z dif = 1
gevonden p =0.9688
aantal eategorieen = 14
aan tal outliers = 4
42 % geclassifieeerd naar loeatie

••••••••••••••••••••••••••••••

8=0
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.9883
aantal eategorieen = 15
aantal outliers =5
68 % geclassifieeerd naar loca tie

••••••••••••••••••••••••••••••

8 =0.1443
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.7484
aan tal eategorieen = 12
aantal outliers = 0
55 % geclassifieeerd naar loeatie

••••••••••••••••••••••••••••••

62

8 = 0.2887
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.8593
aantal eategorieen = 12
aantal outliers =0
54 % geclassifieeerd naar loeatie

••••••••••••••••••••••••••••••

8=0
Z dif = O.oI
gevonden p =0.7157
aantal eategorieen = 6
aantal outliers = 11
42 % geclassifieeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

8 =0.1443
z dif = 0.01
gevonden p =0.9688
aantaI ea tegorieen = 14
aantal outliers =8
69 % geelassifieeerd naar loeatie

••••••••••••••••••••••••••••••

8 = 0.2887
z_dif =0.01
gevonden p =0.7323
aantal eategorieen = 11
aantal outliers = 0
67 % geclassifieeerd naar loeatie

••••••••••••••••••••••••••••••



Biilage IIg. NARCOSE.NN M=20

6=0
z_dif = 1
gevonden p = 0.9883
aanlal categorieen = 17
aanlal outliers =7
68 % geclassificeerd naar loca tie

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.1443
z_dif = 1
gevonden p = 0.9589
aanlal categorieen = 14
aanlal outliers = 0
50 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

0=0.2887
z_dif = 1
gevonden p = 0.9784
aanlal categorieen = 20
aanlal outliers = 1
68 % geclassificeerd naar loca tie

••••••••••••••••••••••••••••••

6=0
z_dif =0.1
gevonden p = 0.9926
aanlal categorieen = 20
aanlal outliers = 15
76 % geclassificeerd naar loca tie

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.1443
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.7487
aanlal categorieen = 8
aanlal outliers = 37
32 % geclassificeerd naar loca tie

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.2887
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.9805
aanlal categorieen = 20
aanlal outliers = 5
70 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

6=0
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.7499
aanlal categorieen = 9
aanlal outliers = 0
60 % geclasslficeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.1443
z dif = 0.01
gevonden p = 0.8749
aanlal categorieen =9
aanlal outliers = 0
62 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.2887
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.8749
aanlal categorieen = 11
aanlal outliers = 0
68 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••
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Bijlage IIr. NARCOSE.NN M=25

6=0
z_dif = 1
gevonden p = 0.9948
aanlal categorieen = 2S
aanlal outliers =21
82 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

6"" 0.1443
z_dif =1
gevonden p = 0.7474
aanlal categorieen =12
aanlal outliers =0
48 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.2887
z_dif = 1
gevonden p = 0.8114
aanlal ca tegorieen "" 15
aanlal outliers =1
56 % geclassificeerd naar loca tie

••••••••••••••••••••••••••••••

6=0
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.9843
aanlal categorieen =16
aaulal outliers =1
62 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

a = 0.1443
z_dif = 0.1
gevonden p = 0.8734
aanlal categorieen =11
aanlal outliers =0
49 % geclassificeerd naar loca tie

••••••••••••••••••••••••••••••

64

6 = 0.2887
z_dif =0.1
gevonden p = 0.6835
aanlal categorieen = 14
aanlal outliers = 0
65 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

6=0
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.9681
aanlal categorieen = 17
aanlal outliers =0
66 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.1443
z_dif =O.oI
gevonden p = 0.9805
aanlal categorieen = 2S
aanlal outliers =7
79 % geclassificeerd naar locatie

••••••••••••••••••••••••••••••

6 = 0.2887
z_dif = 0.01
gevonden p = 0.8749
aanlal categorieen = 13
aanlal outliers =0
72 % geclassificeerd naar loca tie

••••••••••••••••••••••••••••••



Bijlage IlIa.

Filename = narcose.nn
Aantal patronen = 400

N = 12
M = 25
rho = 0.9948
theta = 0.0000
z dif = 1. 0000

3 keer herhaald.

************************************************
Resultaten van cyclus 3 :

***********
Cluster 1

acarll 3
acarOl 1
acar03 1
acar05 2
acar07 1
acar14 2
ama324a : 3
acar06 1
acar13 2
acar15 1
acar04 2
acar02 1
acar12 2
***************
Cluster 2

fjoi03 5
fjoi04 5
fjoi06 6
fjoiOl 3
fjoi05 5
fjoi02 1
***************
Cluster 3

rrna324a 12
rcar09 : 1
ama324a : 1
rcar04 : 1
***************
Cluster 4

amy18133 : 12
***************
Cluster 5

***************
Cluster 7

rrny18115 : 13
***************
Cluster 8

rrny18120 : 11
***************
Cluster 9

fjoi09 1
fjoi07 6
fjoi08 1
***************
Cluster 10

acar03 1
acarOl 1
acar02 1
acar06 1
acar04 1
***************
Cluster 11

acar21 : 2
ama324a : 9
rcar03 1
acar19 2
acar20 2
acar18 3
rcar23 1
rcar19 1
acar23 2
acar22 2
rcar18 2
***************
Cluster 12

***************
Cluster 13

ajoi09 2
ajoiOl 2
ajoi05 1
ajoi03 2
ajoi08 1
ajoi02 2
ajoi04 4
ajoi06 1
***************
Cluster 14

amy18115 : 13
***************
Cluster 15

rcar22 2
rcar02 2
rcarOl 2
rcar23 1
rcar19 1
rcar20 2
rcar21 1
***************
Cluster 16

amy18120 : 11
amy18125 : 3
***************
Cluster 17

rcar18 1
acar07 1
rcar21 1
***************
Cluster 18

***************
Cluster 19

rcar07 : 3
rrna324a : 1
rcar05 : 1
ama324a : 1
rcarll 2
rcar06 1
rcar09 1
rcar08 2
rcarl0 2
rcar13 1
***************
Cluster 20

rrny18133 : 8
rrny18120 : 1
***************
Cluster 21

rcar12 1
rcarll 1
rcar14 1
acarl0 1
rrna324a : 1
rcar15 : 2
***************
Cluster 22

rrny18133 1
amy18125 9
rcar17 1
ajoi07 1
acar17 1
fjoiOl 1

rrny18125 : 10
***************
Cluster 6

acar08 2
acarl0 1
acar09 1
acar15 1

rrna320b
rrna318a

15
17

ama320b
ama318a

12
10
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***************
Cluster 23

rmyl8133 1
ajoi07 : 1
rcar14 : 1
rma320b : 1
ama318a : 6
rcar03 1
rcar04 2
fjoi09 2
rcar17 1
rcar12 1
ama324a : 3
rma324a : 2
rcar06 1
rcar05 : 1

*************** ***************
Cluster 24 Cluster 25

ajoi03 4 fjoi04 : 1
ajoi05 6 fjoi02 : 4
ajoi09 4 rmy18133 1
ajoi07 1 fjoi05 : 1
ajoiOl 4 amy18120 1
ajoi06 5 rcar16 : 1
ajoi02 4 amy18133 1
ajoi04 2 fjoiOl 2

fjoi09 3
acar16 1
fjoi03 1

***************
NO MATCH

rmy18133 : 2
ama318a : 1
rcar16 : 1
ama320b : 4
acar07 : 1
rma324a : 1
rcar13 1
acar09 1
acar17 1
fjoi05 1
acar16 1
ajoi07 3
rmy18125 2
fjoi02 : 1

overzicht per cluster :

Cluster 1 22 keer A en 0 keer R en 0 keer F
Cluster 2 0 keer A en 0 keer R en 25 keer F
Cluster 3 1 keer A en 14 keer R en 0 keer F
Cluster 4 12 keer A en 0 keer R en 0 keer F
Cluster 5 0 keer A en 10 keer R en 0 keer F
Cluster 6 5 keer A en 0 keer R en 0 keer F
Cluster 7 0 keer A en 13 keer R en 0 keer F
Cluster 8 0 keer A en 11 keer R en 0 keer F
Cluster 9 0 keer A en 0 keer R en 8 keer F
Cluster 10 5 keer A en 0 keer R en 0 keer F
Cluster 11 22 keer A en 5 keer R en 0 keer F
Cluster 12 0 keer A en 32 keer R en 0 keer F
Cluster 13 15 keer A en 0 keer R en 0 keer F
Cluster 14 13 keer A en 0 keer R en 0 keer F
Cluster 15 0 keer A en 11 keer R en 0 keer F
Cluster 16 14 keer A en 0 keer R en 0 keer F
Cluster 17 1 keer A en 2 keer R en 0 keer F
Cluster 18 22 keer A en 0 keer R en 0 keer F
Cluster 19 1 keer A en 14 keer R en 0 keer F
Cluster 20 0 keer A en 9 keer R en 0 keer F
Cluster 21 1 keer A en 6 keer R en 0 keer F
Cluster 22 11 keer A en 2 keer R en 1 keer F
Cluster 23 10 keer A en 12 keer R en 2 keer F
Cluster 24 30 keer A en 0 keer R en 0 keer F
Cluster 25 3 keer A en 2 keer R en 12 keer F
NO MATCH 12 keer A en 7 keer R en 2 keer F

82.25 % geclassificeerd

********************************************
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Bijlage IIIb.

Filename = finbra.nn
Aantal patrenen = 354

N = 12
M = 25
rhe = 0.9707
theta = 0.1443
z dif = 0.0100

3 keer herhaald.

************************************************
Resultaten van eyelus 3 :

***************
Cluster 1

***************
Cluster 8

***************
Cluster 15

***************
Cluster 21

***************

***************
bf28bh : 6

Cluster 9

vf55ad : 6
vf52he : 1
***************
Cluster 24

bf58sp : 1
***************
Cluster 22

vf48st 6
vf48ed 8
vf57wi 2
***************
Cluster 23

vf55ad : 1
***************

vf65se : 1
vf42th : 2
***************
Cluster 25

NO MATCH

vf25ve 1
bf28bi 1
vf55ad 1
bf25ve 1
vf58ee 1
vf44gi 1

vf42te 6
vf44gi 5
bf42te 5
vf45al 2
****************
Cluster 18

bf22ve 5
vf22ve 6
vf28bi 5
vf30df 1
vf52me 1
***************
Cluster 17

vf65se 1
vf52me 1
vf40le 2
vf58sp 3
bf58sp 1
vf45al 1
vf34ne 1
vf58ee 2
***************
Cluster 16

bf25ve 1
bf40ww 1
vf42te 2
vf45al 2
bf42te 1
***************
Cluster 20

bf44gi 5
bf52me 7
bf58sp 6
bf42te 2
bf58ee 1

vf28bh 2
vf58fi 1
bf58fi 1
***************
Cluster 19

7
5
6
6
8
6
2
7
7
2
7
1
1

vf40le : 5
***************

vf58fi
vf30df
bf25ve
bf40ww
bf30fa
bf30df
vf25ve
bf28bi
vf40ww
bf28bh
vf30fa
bf58fi
bf22ve

vf58sp : 2
***************
Cluster 13

vf52me 5
vf58sp 3
vf45al 1
vf44gi 2
***************
Cluster 12

Cluster 11

Cluster 14

bf65se 5
vf34ne 6
bf40le 7
bf55ad 5
bf34ne 7
***************
Cluster 10

bf55ad : 3

vf45al : 2
bf53la : 8
***************
Cluster 4

bf57wi 8
bf48st 5
bf48ed 7
bf45al 6
bf58ee 1
bf42th 7
bf52he 5
vf30fa 1
***************
Cluster 2

vf57wi 6
vf52he 5
vf65se 3
vf42th 6
***************
Cluster 3

vf28bh 6
vf53la 8
vf28bi 3
vf25ve 4
***************
Cluster 5

bf44gi : 3
***************
Cluster 6

bf48st 1
bf48ed 1
bf58ee 6
vf58ee 5
bf45al 2
bf42th 1
bf52he 1
***************
Cluster 7

bf58fi 6
vf25ve 1
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overzicht per cluster

Cluster 1 naar b aantal = 39 gem. = 49 spr = 5
naar v aantal = 1 gem. = 30 spr = 0
totaal aantal 40 gem. = 49 spr 6

Cluster 2 naar b aantal = 0 gem. = 0 spr 0
naar v aantal = 20 gem. = 52 spr = 8
totaal aantal = 20 gem. = 52 spr = 8

Cluster 3 naar b aantal = 8 gem. = 53 spr = 0
naar v aantal = 2 gem. = 45 spr = 0
totaal aantal = 10 gem. = 51 spr = 3

Cluster 4 naar b aantal = 0 gem. = 0 spr = 0
naar v aantal = 21 gem. = 37 spr = 13
totaal aantal = 21 gem. = 37 spr = 13

Cluster 5 naar b aantal = 3 gem. = 44 spr = 0
naar v aantal = 0 gem. = 0 spr 0
totaal aantal = 3 gem. 44 spr = 0

cluster 6 naar b aantal = 12 gem. = 52 spr = 6
naar v aantal = 5 gem. = 58 spr = 0
totaal aantal 17 gem. = 54 spr = 6

Cluster 7 naar b aantal = 6 gem. = 58 spr = 0
naar v aantal = 1 gem. = 25 spr = 0
totaal aantal = 7 gem. = 53 spr = 12

Cluster 8 naar b aantal = 3 gem. = 55 spr 0
naar v aantal = 0 gem. = 0 spr = 0
totaal aantal = 3 gem. = 55 spr = 0

Cluster 9 naar b aantal 24 gem. = 47 spr 12
naar v aantal = 6 gem. = 34 spr = 0
totaal aantal = 30 gem. = 44 spr = 12

Cluster 10 naar b aantal = 6 gem. = 28 spr = 0
naar v aantal = 0 gem. = 0 spr 0
totaal aantal = 6 gem. = 28 spr 0

Cluster 11 naar b aantal 0 gem. = 0 spr 0
naar v aantal = 11 gem. 52 spr 5
totaal aantal = 11 gem. = 52 spr 5

Cluster 12 naar b aantal = 0 gem. 0 spr 0
naar v aantal 2 gem. 58 spr = 0
totaal aantal = 2 gem. = 58 spr 0

Cluster 13 naar b aantal = 0 gem. = 0 spr = 0
naar v aantal 5 gem. = 40 spr 0
totaal aantal 5 gem. = 40 spr = 0

Cluster 14 naar b aantal 37 gem. = 31 spr 7
naar v aantal 28 gem. = 39 spr 12
totaal aantal 65 gem. = 34 spr = 10

Cluster 15 naar b aantal = 1 gem. = 58 spr = 0
naar v aantal = 11 gem. = 51 spr = 10
totaal aantal = 12 gem. = 52 spr = 9

Cluster 16 naar b aantal 5 gem. = 22 spr 0
naar v aantal = 13 gem. = 27 spr 8
totaal aantal = 18 gem. = 26 spr = 7
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Cluster 17 naar b aantal = 5 gem. = 42 spr 0
naar v aantal = 13 gem. = 43 spr = 1
totaal aantal = 18 gem. = 43 spr = 1

cluster 18 naar b aantal = 1 gem. 58 spr 0
naar v aantal = 3 gem. = 38 spr = 14
totaal aantal = 4 gem. = 43 spr 15

Cluster 19 naar b aantal = 3 gem. = 36 spr = 8
naar v aantal = 4 gem. = 44 spr = 2
totaal aantal = 7 gem. = 40 spr = 6

Cluster 20 naar b aantal = 21 gem. = 51 apr 6
naar v aantal 0 gem. = 0 spr = 0
totaal aantal 21 gem. = 51 spr = 6

Cluster 21 naar b aantal = 1 gem. = 58 spr 0
naar v aantal = 0 gem. = 0 spr 0
totaal aantal 1 gem. 58 spr 0

Cluster 22 naar b aantal = 0 gem. = 0 spr 0
naar v aantal = 16 gem. = 49 spr 3
totaal aantal 16 gem. = 49 apr = 3

Cluster 23 naar b aantal = 0 gem. = 0 spr 0
naar v aantal = 7 gem. = 55 spr = 1
totaal aantal 7 gem. = 55 spr = 1

cluster 24 naar b aantal 0 gem. = 0 spr 0
naar v aantal = 3 gem. = 50 spr 11
totaal aantal 3 gem. = 50 spr 11

Cluster 25 naar b aantal 0 gem. = 0 apr 0
naar v aantal = 1 gem. 55 apr = 0
totaal aantal = 1 gem. 55 spr = 0

E[spr] naar b = 5
E[spr] naar v = 7
E[spr] totaal = 7

********************************
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