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Samenvatting.

Dit rapport beschrijft het afstudeerproject, uitgevoerd bij de vakgroep medische
elektrotechniek EME van de Technische Universiteit Eindhoven. Een project
groep van deze vakgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van een
meetmethode voor anesthesiediepte tijdens operaties. Het doel van het afstu
deerwerk is het onderzoeken van de relatie tussen spontaan EEG en anesthe
siediepte.

De methode die gebruikt wordt voor analyse van het EEG bestaat uit drie
delen: segmentatie, het bepalen van autoregressiecoefficienten en clustering
van het EEG.
Met behulp van de segmentatie wordt het EEG verdeeld in stukken van
constante statistische eigenschappen. Deze stukken zijn van verschillende
lengte. De autoregressiecoefficienten geven de statistische eigenschappen van
de segmenten weer. Op basis van deze coefficienten, kunnen de segmenten
verdeeld worden in groepen door middel van clustering.
Na uitvoering van bovenstaande stappen moet er onderzocht worden of er een
relatie is tussen de clusters en anesthesiediepte.

De eerste twee delen van de analyse worden uitgevoerd door het programma
EEGANAL, dat ontwikkeld is door een eerdere afstudeerder. Het programma is
aangepast aan een nieuw invoerdataformaat, er zijn enkele fouten uitgehaald
en het is gebruikersvriendelijker gemaakt.
De clustering, alsmede een statistische analyse van de data wordt uitgevoerd
met het statistische pakket SAS.

De methode is getest op EEG-data van ratten, verdoofd met drie verschillende
concentraties anesthesiemiddel. De belangrijkste conclusie die hieruit naar
voren kwam is dat, hoewel er veranderingen in het EEG plaatsvinden onder
invloed van anesthesie, er geen sprake is van een duidelijke en bruikbare
relatie tussen spontaan EEG en anesthesiediepte. Deze conclusie heeft
uiteraard geen algemene geldigheid. Zij zegt aileen iets over de combinatie van
de data en de gebruikte methode.



Summary.

This report describes the graduate project, carried out at the division of Medical
Electrical Engineering of the Eindhoven University of Technology. This division
is developing a monitoring system for anaesthetic depth during surgery. The
goal of the graduate project was to examine the relationship between sponta
neous EEG signals and anaesthetic depth.

The method that is used for analysis of the EEG consists of three parts:
segmentation, autoregressive modelling and clustering of the signal.
By means of the segmentation, the EEG-signal is divided in stationary seg
ments of varying lengths. The autoregressive modelling part calculates auto
regressive parameters of each segment, describing the statistical properties of
the signal. These parameters are then grouped together by means of the
clustering algorithm.
After these three steps it is examined if there is a relationship between the
clusters and the anaesthetic depth.

The first two parts of the analysis were implemented by a previous graduate
student in the program EEGANAL. Some changes had to be made to this
program, to make it compatible with the input data files, error free and more
user friendly.
The clustering part and some statistical analysis are done by the SAS system.
This is a software system for data analysis and statistics.

The analysis method is tested with EEG data of rats that were anaesthetized
with three different concentrations of anaesthetic agent. The main conclusion
that can be drawn from the tests is that, although changes in the EEG take
place under influence of anaesthetic agent, no clear and useful relationship
between spontaneous EEG and anaesthetic depth can be found. Of course, this
conclusion has no general validity. It only tells something about the combination
of the method and the data that is used.
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1. Inleiding.

In het kader van de studie elektrotechniek aan de Technische Universiteit
Eindhoven is het afstudeerwerk verricht bij de vakgroep EME, medische
elektrotechniek, project neurofysiologische signaalanalyse en anesthesiediepte.
Binnen deze afstudeerrichting houdt men zich bezig met de ontwikkeling en
evaluatie van technieken om de diepte van anesthesie tijdens operaties
objectief en betrouwbaar te bepalen. Centraal hierbij staat de analyse van
neurofysiologische signalen. Een aspect dat hierbij een rol speelt is de analyse
van het spontane EEG.

Aigehele anesthesie bestaat uit de volgende onderdelen [1]:
Bewusteloosheid (slaap of hypnose).
Onderdrukking van het verwerken van zintuigprikkels zoals pijnprikkels
(analgesie) .
Onderdrukking van ongewenste reflexen op chirurgie.
Onderdrukking van de spierfuncties (relaxatie).

Deze onderdrukking van de verschillende functies van het zenuwstelsel wordt
bereikt door het toedienen van anesthesiemiddelen. Deze anesthesiemiddelen
kunnen door inhalatie (via de beademingsapparatuur) of intraveneus (d.m.v.
injecties) worden toegediend.

Het niveau van de onderdrukking moet zodanig zijn dat er geen blijvende
schade aan de patient wordt toegebracht en dat de omstandigheden geschikt
zijn voor het uitvoeren van de operatie.

Met de moderne anesthesiemethodes is het mogelijk geworden om de onderde
len van anesthesie min of meer onafhankelijk van elkaar te regelen door het
toedienen van een combinatie van verschillende anesthesiemiddelen. Hierdoor
is het probleem ontstaan dat de oorspronkelijke methodes om de anesthesie
diepte te bepalen niet meer werken. Er bestaat momenteel geen algemeen
bruikbare methode om de anesthesiediepte betrouwbaar te meten.
Om deze reden wordt er onderzoek gedaan naar de relatie tussen de verschil
lende meetbare grootheden aan het menselijk Iichaam en de diepte van
anesthesie.

De bedoeling van het in dit rapport beschreven onderzoek is het vinden van
parameters, afgeleid uit het spontane EEG, die correleren met anesthesiediep
teo Het is een voortzetting van het werk van een eerdere afstudeerder van de
vakgroep. Hij heeft zich beziggehouden met de segmentatie van het EEG en
het bepalen van autoregressiecoefficienten van de ontstane segmenten [2].
De data die op deze manier ontstaan kunnen met behulp van een clusteringsal
goritme ingedeeld worden in verschillende groepen. Dan kan er onderzocht
worden of er een relatie bestaat tussen het behoren tot een bepaalde groep en
anesthesiediepte.

In het tweede hoofdstuk wordt beschreven hoe een EEG ontstaat en waarom
vermoed wordt dat er een relatie is met anesthesiediepte. In hoofdstuk drie
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wordt de segmentatie en het bepalen van de autoregressiecoefficienten met het
computerprogramma EEGANAL beschreven.
Het vierde hoofdstuk behandelt verschillende aspecten die een rol spelen bij het
clusteren van het EEG. Hoofdstuk vijf gaat over de uitgevoerde clustering en
bijbehorende statistische analyse van de data.
De conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek zijn te
vinden in hoofdstuk zes.
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2. Het menselijke EEG.

Het meten van hersensignalen is op twee verschillende manieren mogelijk: het
meten van het spontane EEG en het meten van evoked potentials. Beide
methoden worden hieronder besproken. Verder worden in dit hoofdstuk de
effecten van anesthesie op de hersenen en tenslotte de analyse van het EEG
besproken.

2.1. Spontaan EEG.

Het elektro-encefalogram, afgekort EEG, is de registratie van de elektrische
verschijnselen die optreden in de cortex (hersenschors) [3]. Het wordt gemeten
met behulp van elektroden die op de hoofdhuid geplaatst zijn. Zo'n elektrode
registreert de potentiaal-op-afstand, welke ontstaat door de aktiviteit van de
neuronen (zenuwcellen) in de hersenen. Omdat de grootte van de potentiaal op
afstand snel afneemt naarmate deze afstand groter wordt, wordt in feite aileen
de aktiviteit in de cortex gemeten.

De aktiviteit van de neuronen is te omschrijven als fluctuaties in de membraan
potentiaal als gevolg van EPSP's en IPSP's. Een EPSP (Excitatory Post
Synaptic Potential) is een kortdurend depolarisatiegolfje in een excitatoire
synaps. Een IPSP (Inhibitory Post-Synaptic Potential) is een kortdurend
hyperpolarisatiegolfje in een inhibitoire synaps. Beiden ontstaan als gevolg van
een aktiepotentiaal in de presynaptische vezel. De fluctuaties in de membraan
potentiaal hebben een stochastisch karakter. De fluctuaties van dichtbij elkaar
gelegen cellen vertonen echter een zekere mate van coherentie, doordat er
synaptische verbindingen tussen de cellen bestaan.
De door een elektrode geregistreerde potentiaal (gemeten t.o.v. een ver weg
gelegen referentie-elektrode) geeft een beeld van de gezamenlijke elektrische
aktiviteit van de neuronen die zich in de buurt van de elektrode bevinden. Het
signaal dat gemeten wordt heeft een ruisachtig karakter. De amplitude van het
EEG Iigt tussen -200 en +200 flV. De frequenties van dit signaal liggen onge
veer tussen 0,1 en 60 Hz. De hersenen produceren weliswaar ook hogere
frequenties, doordat deze frequenties echter sterker uitmiddelen kunnen ze op
afstand niet gemeten worden.
Door de eerder genoemde coherentie tussen bij elkaar gelegen neuronen, zijn
er in het vermogensspectrum van het EEG bepaalde frequenties sterker
vertegenwoordigd dan andere. Het maximum van dit vermogensspectrum wordt
de dominante frequentie genoemd. Bij meting van het EEG blijkt nu dat de
grootte van deze dominante frequentie afhankelijk is van een aantal factoren.
Het betreft hier onder andere leeftijd en geestelijke aktiviteit. Gedurende de
kinderjaren blijkt de dominante frequentie te stijgen met toenemende leeftijd. De
dominante frequentie stijgt ook bij toenemende geestelijke aktiviteit. De gemid
delde amplitude van het EEG blijkt ongeveer omgekeerd evenredig met de
grootte van de dominante frequentie te zijn.
Dit komt waarschijnlijk doordat er bij grotere geestelijke aktiviteit, sprake is van
een grotere desynchronisatie van de neuronenaktiviteit. Dit betekent dat elk
neuron meer op zichzelf werkt. Hierdoor neemt de coherentie af waardoor de
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frequentie stijgt wordt en de gemiddelde amplitude daalt (door het sterker
uitmiddelen).

2.2. Evoked potentials.

De methodes die te maken hebben met evoked (opgewekte) potentials zijn erop
gebaseerd dat een aan een zintuig aangeboden prikkel voor een respons in het
EEG zorgt. Deze respons is het gevolg van de verhoogde hersenaktiviteit bij
het verwerken en het in bewustzijn brengen van de prikkel. Ais prikkel wordt
bijvoorbeeld een auditief signaal gebruikt. Men spreekt dan van AEP (auditory
evoked potential). Omdat de respons slechts een klein onderdeel is van het
(stochastische) EEG-signaal, is deze niet direct meetbaar. Om de respons toch
te kunnen meten, wordt de meting vele malen herhaald en aile corresponde
rende stukken signaal (gerekend vanaf het moment van de prikkel) worden
gemiddeld. Aangezien de ruis een gemiddelde van nul heeft, zal na deze
middeling aileen de evoked potential overblijven.

2.3. De effecten van anesthesie.

Aangezien de eigenschappen van het EEG (zoals de dominante frequentie)
afhankelijk zijn van het niveau van geestelijke aktiviteit (bewustzijn), zou het
mogelijk kunnen zijn dat de mate van bewustzijn bij anesthesie meetbaar is. Het
EEG kan dus informatie bevatten over minstens een facet van anesthesiediep
teo
Men zou ook op een andere manier kunnen redeneren. Aangezien anesthesie
middelen inwerken op verschillende functies van het zenuwstelsel, is het
mogelijk dat de effecten van deze middelen meetbaar zijn aan het zenuwstelsel.
Aangezien de hersenen deel uitmaken van het zenuwstelsel, is het mogelijk dat
hersensignalen (het EEG) een relatie hebben met anesthesiediepte.

2.4. Analyse van het EEG.

Verschillende onderzoeken hebben te maken met de genoemde relatie tussen
het EEG en anesthesiediepte. Er worden hierbij verschillende methodes
gehanteerd. Deze methodes zijn te verdelen in twee hoofdgroepen: analyse van
evoked potentials en analyse van spontaan EEG.

Bij het onderzoeksproject neurofysiologische signaalanalyse en anesthesiediep
te heeft men zich tot nu toe vooral bezig gehouden met de analyse van evoked
potentials. De relatie tussen de analyse van evoked potentials en anesthesie
diepte zou men als voigt kunnen zien:
Zoals in de inleiding vermeld is een onderdeel van anesthesie het onderdrukken
van de verwerking van zintuigprikkels. Er wordt nu onderzocht of de respons op
een aangeboden prikkel inderdaad verandert naarmate de anesthesiediepte
verandert en of anesthesiediepte op deze manier ook werkelijk meetbaar is. De
resultaten tot nu toe wijzen wei in deze richting, de praktische en technische
toepasbaarheid van de technieken zal echter nog moeten verbeteren.
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Naast het onderzoek naar evoked potentials is men ook ge"interesseerd in de
effecten van anesthesie op het spontaan EEG.
Voor analyse van het spontaan EEG bestaan er verschillende mogelijkheden
[3]. De oudste methode is visuele beoordeling van het EEG m.b.v. een EEG
recorder. Hierbij worden de signalen van de EEG-elektroden door een schrijver
op papier gezet. Bij de modernere versies van de EEG-recorder worden de
EEG-signalen digitaal opgeslagen en kunnen ze op een beeldscherm bekeken
worden. Afhankelijk van de gebruikte anesthesiemiddelen kan deze methode
met redelijk succes worden toegepast. Het is echter tijdrovend en de beoorde
laar moet over veel ervaring beschikken. Om deze reden is men op zoek
gegaan naar (semi-)geautomatiseerde systemen.
Bij een andere methode wordt het EEG geanalyseerd in het tijddomein. De data
kunnen dan gereduceerd worden tot bijvoorbeeld de amplitude van het signaal
en van de eerste en tweede afgeleide.
Het EEG kan ook in het frequentiedomein bewerkt worden. Uit het vermogens
spectrum kan bijvoorbeeld de dominante frequentie gehaald worden. De
frequentie-inhoud van het EEG verandert onder invloed van anesthesiemidde
len. Op dit principe zijn verschillende methodes gebaseerd. Er wordt bijvoor
beeld gebruik gemaakt van fast Fouriertransformatie om het vermogensspec
trum te verkrijgen. De berekende spectra kunnen op verschillende manieren
grafisch weergegeven worden. Hierna kunnen ze wederom visueel ge'interpre
teerd worden.
Uiteraard wordt er gestreefd naar een volledig automatisch systeem, waarmee
de anesthesiediepte gemeten en eventueel geregeld kan worden.

Uit de literatuur [4] zijn verschillende onderzoeken bekend die zich met dit pro
bleem bezighouden. De methodes die gebruikt worden zijn gebaseerd op de
analyse van non-stationair EEG. Dit houdt in dat de statistische eigenschappen
van het EEG in de tijd varieren.

Eenvoudige methodes voor het meten van non-stationariteit bepalen bijvoor
beeld de gemiddelde amplitude en de gemiddelde frequentie van het signaal.
Andere methodes bekijken het signaal stuksgewijs. Van de stukken of segmen
ten worden de eigenschappen bepaald met behulp van fast Fouriertransformatie
of door het berekenen van autoregressie- of autocorrelatiecoefficienten.
Bij Kalmanfiltering worden autoregressiecoefficienten uitgerekend die continu in
de tijd varieren.

Bij de methodes die het signaal stuksgewijs bekijken moet. het EEG eerst in
stukken verdeeld worden (segmentatie). Hiervoor bestaan twee mogelijke
manieren.
De segmentatie van het EEG in stationaire stukken kan gebeuren door in
eerste instantie stukken van gelijke lengte te nemen. Aangrenzende stukken
kunnen eventueel later bij elkaar gevoegd worden als de eigenschappen niet te
veel verschillen.
Een andere manier van segmentatie is adaptive segmentation. Hierbij wordt het
EEG voortdurend gecontroleerd. Wanneer er nu sprake is van een significante
afwijking van stationariteit, wordt er een segmentgrens geplaatst.



6

Nadat het signaal verdeeld is in segmenten, kunnen van elk segment de eigen
schappen bepaald worden (feature-extractie). Hiervoor worden verschillende
methodes toegepast.
Fast Fouriertransformatie wordt vrijwel aileen gebruikt bij segmenten van gelijke
lengte. Van elk segment wordt op deze manier het vermogensspectrum
bepaald.
Autocorrelatiecoefficienten hebben ook een bepaalde relatie tot het vermogens
spectrum van de data van het segment.
Het bepalen van autoregressiecoefficienten is gebaseerd op het minimaliseren
van de fout bij het voorspellen van samples op basis van voorgaande samples.

Ais de eigenschappen van elk segment bekend zijn kunnen de segmenten op
basis van deze eigenschappen ingedeeld worden in verschillende categorieen.
Deze stap wordt classificatie of clustering genoemd. Ook hiervoor zijn verschil
lende methodes in gebruik.

In de onderzoeksfase wordt er na het doorlopen van deze drie stappen geeva
lueerd in hoeverre er een relatie bestaat tussen de verschillende categorieen en
verschillende anesthesiedieptes. Bij een methode die hierbij goede en constante
resultaten oplevert zou men in plaats van deze evaluatie aan een weergave van
de anesthesiediepte kunnen denken. Helaas is er nog geen methode gevonden
die hiertoe aanleiding geeft.
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3. Het programma EEGANAL.

Het onderzoek dat in dit verslag beschreven wordt, is gebaseerd op het
stuksgewijs bekijken van het EEG. Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk
gebeurt dit in drie stappen: segmentatie, feature-extractie en clustering. Het
computerprogramma EEGANAL is geschreven om de eerste twee stappen in
de analyse van het spontane EEG te velWezenlijken [2]. De EEG-data dienen
gedigitaliseerd (in de vorm van datafiles) voor velWerking te worden aangele
verda

3.1. Segmentatie.

In de eerste stap wordt geprobeerd het EEG te verdelen in stukken met
constante statistische eigenschappen. Bij segmentatie zijn twee dingen belang
rijk: het criterium voor constante statistische eigenschappen en de lengte van
de segmenten.
Formeel is een signaal stationair wanneer de statistische eigenschappen
(gemiddelde, standaarddeviatie etc.) niet beinvloed worden door een verschui
ving in tijd. Aan deze strenge eis wordt niet voldaan bij een EEG. Ten eerste is
het slechts een eindig signaal, en ten tweede varieren de statistische eigen
schappen voortdurend. Bij segmentatie gaat het er echter om dat de eigen
schappen binnen een segment niet te sterk varieren. Er moet hierbij een keuze
worden gemaakt voor een te berekenen grootheid (die verband houdt met de
statistische eigenschappen of de variatie hiervan) en voor een grenswaarde
waarboven de eigenschappen niet meer constant genoemd worden.

s(t) sliding
----------------------------------_.~

moving window x1 moving window x2

t

----t
AFBEELDING 1: WINDOWTECHNIEK SEGMENTATIE.
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Voor de lengte van de segmenten kan men kiezen uit segmenten van een
vaste lengte, of van een variabele lengte. Bij een vaste segmentlengte moet
deze lengte van tevoren vastgelegd worden. Bij een korte segmentlengte is de
kans groter dat de eigenschappen binnen een segment constant zijn. Het
nadeel is echter dat deze eigenschappen minder nauwkeurig bepaald kunnen
worden. Bij een lange segmentlengte is er een sterkere variatie van de eigen
schappen binnen een segment. Deze eigenschappen kunnen echter wei
nauwkeuriger bepaald worden.
Om bovengenoemde problemen te voorkomen is er gekozen voor segmentatie
met segmenten van een variabele lengte (adaptive segmentation). Het is hierbij
de bedoeling dat de eigenschappen van het signaal voortdurend berekend
worden. Zolang ze vrij constant blijven, ontstaat er geen nieuw segment. Ais ze
echter te veel varieren, wordt er een segmentgrens gelegd. Wanneer dit het
geval is wordt bepaald door het criterium voor constante statistische eigen
schappen. Er is hierbij voor de volgende aanpak gekozen:
Van een bepaald stuk (window) van het signaal worden de eigenschappen
vergeleken met die van het daaropvolgende window van dezelfde lengte. Beide
windows worden als het ware (in de tijd) over het signaal geschoven (zie
afbeelding 1). Wanneer er een lokaal maximum ontstaat in de absolute waarde
van het verschil tussen de eigenschappen van beide windows, wordt er een
segmentgrens gelegd. Het gaat hierbij om een lokaal maximum in het midden
van een bepaald tijdstuk. Dit tijdstuk wordt het maximum-detectie-window
genoemd.
De gemiddelde lengte van de segmenten is afhankelijk van de lengte van de
verscheidene windows. De minimale segmentlengte is gelijk aan de helft van
het maximum-detectie-window.
In het verschilsignaal tussen beide windows wordt een amplitude- en een
frequentieterm meegenomen. De bijdrage van beide termen kan gevarieerd
worden. De berekening verloopt volgens de volgende formule:

L-1 L-1 2L-1 2L-1

G = 1[ BE Is;1 + bE IS;+1 - s;/ ] - [ BE Is;/ + bE IS;+1 - s;1 ] I (1)
;,,0 ;,,0 ;"L ;"L

Hierbij is G het totale verschilsignaal, sn het signaal, L de lengte (in samples)
van een bewegend window, a het gewicht voor de amplitudeterm en b het
gewicht voor de frequentieterm.

3.2. Autoregressiecoefficienten.

Na de segmentatie moeten de eigenschappen op het gebied van anesthesie
diepte van elk segment bepaald worden. Hierbij ontstaat het probleem dat niet
precies bekend is welke eigenschappen van het EEG het meest verband
houden met anesthesiediepte. Om deze reden wordt er gebruik gemaakt van
een methode die zo min mogelijk informatie van het EEG verloren laat gaan:
het bepalen van autoregressiecoefficienten van het signaal. Autoregressiecoeffi
cienten zijn als voigt te omschrijven: van elk sample sn van het signaal wordt
een predictie gegeven op basis van de voorafgaande p samples. Hierbij is p de
orde van het model.
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(2)

Voor de predictie zijn p vermenigvuldigingsfactoren (a1 tim a~ nodig. Deze
worden verkregen door de totale fout Een over het segment te minimaliseren.
De vermenigvuldigingsfactoren worden autoregressiecoefficienten genoemd.
Deze methode heeft als nadeel dat de eerste p samples van het segment niet
meegenomen kunnen worden in de berekening. Om deze reden wordt er
gebruik gemaakt van v66r- en achterwaartse predictie volgens de methode van
Burg [5]. Dit houdt in dat elk segment ook nog eens in omgekeerde volgorde
wordt doorgerekend. De eerste p samples worden hierbij voorspeld met behulp
van de samples die erna komen. De voorwaartse predictiefout fn en de achter
waartse predictiefout bn van een segment {S1, ...,SJ worden dan als voigt
berekend:

p p

fn = sp+n + L a~p+n_k = E a~p+n_k (ao=1)
k,,1 k"O

p p

bn = sn + L a~n+k = E a~n+k (80=1)
k..1 k"O

(3)

(4)

Hierbij geldt 1 s n s N-p (p is de orde van het model).
De autoregressiecoefficienten worden nu gevonden door het minimaliseren van
de som van de voor- en achterwaartse predictiefout-energie:

N-p N-p

Ep = L fn
2

+ E b~
n=1 "=1

3.3. Testen / wijzigen van het programma.

(5)

Het programma EEGANAL dat bovengenoemde bewerkingen uitvoert, is
geschreven in de programmeertaal C [6]. Het is bedoeld voor gebruik op een
IBM Personal Computer (of compatibel). Van de gebruiker uit gezien bevat het
de volgende onderdelen:

Preprocessing Settings: Een gedeelte waarin men de samplefrequentie en de
maximaal te analyseren frequentie van de data kan
invoeren. Verder kan aangegeven worden of er FIR
filtering moet worden toegepast.

Calculation Settings: Een gedeelte waarin de verschillende parameters
m.b.t. de segmentatie en de autoregressie kunnen
worden ingesteld. Het betreft de lengte van de wind
ows, de amplitude- en frequentiecoefficienten en de
orde van het model. Deze instellingen kunnen in een
file bewaard worden.
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Een gedeelte dat om de invoer van een datafile vraagt en hierop
de berekeningen uitvoert. Het signaal wordt grafisch weergegeven
samen met de segmentgrenzen. De resultaten van de segmentatie
en de autoregressie worden naar een uitvoerfile geschreven.

Bij het testen bleek dat de eerste twee gedeeltes naar behoren functioneerden.
Het "measure"-onderdeel bevatte echter enkele onvolledigheden en fouten.
Ten eerste was het geschreven voor een oud invoerdataformaat (2 kanalen
EEG). Om verder testen mogelijk te maken moest dit eerst worden veranderd.
Behalve het vervangen van de procedure die de data inleest, moesten er in het
hele programma wijzigingen worden aangebracht. Dit was nodig om te kunnen
werken met meer dan twee kanalen EEG.

Met het programma was het aileen mogelijk om aile kanalen door te rekenen.
Het bewerken van 8 kanalen EEG is echter nogal tijdrovend en bovendien
onnodig als men slechts ge'interesseerd is 1 kanaal. Om deze reden is er een
keuzemogelijkheid ingebouwd voor de te berekenen kanalen. Vanwege de
manier waarop geheugen gereserveerd en gebruikt wordt, is deze keuzemoge
Iijkheid beperkt tot het kiezen van opeenvolgende kanalen. De gebruiker kan nu
het eerste te berekenen kanaal en het totale aantal te berekenen kanalen
kiezen.

Het programma leidde ook regelmatig tot het vastlopen van de computer, hetzij
tijdens, hetzij na het uitvoeren van het programma. Het bleek dat er geheugen
gebruikt werd dat van tevoren niet gereserveerd was. Dit kwam doordat het
reserveren van het geheugen op de verkeerde plaats in het programma
gebeurde. Het opsporen van deze fout heeft zeer veel tijd gekost. Eenmaal
gevonden was de storing snel verholpen.

Een andere fout in het programma was dat wanneer de berekening voortijdig
afgebroken werd, dit vaak niet lukte of zeer lang duurde en verder tot gevolg
had dat opnieuw berekenen binnen dezelfde sessie niet meer mogelijk was.
Deze fout had te maken met de manier waarop en de frequentie waarmee er
tijdens het berekenen op invoer vanaf het toetsenbord werd gecontroleerd.

De rest van de aangebrachte wijzigingen heeft voornamelijk betrekking op de
snelheid en de gebruikersvriendelijkheid van het programma. Zo is de mogelijk
heid ingebouwd de grafische uitvoer naar het scherm achterwege te laten. Dit
leidt tot een snelheidstoename met een factor 20. Verder is het mogelijk om in
geval van grafische uitvoer de schaal hiervan in te stellen. Bij het invoeren van
filenamen is het niet meer nodig om de volledige padnaam in te voeren. Tijdens
het berekenen wordt nu weergeven welke aktie er plaatsvindt. Dit is data lezen
van de disk, rekenen of plotten op het scherm. Tevens wordt weergeven
hoeveel keer de desbetreffende programmalus al doorlopen is. Aan het lopen
van deze teller ziet men dat het programma daadwerkelijk bezig is.
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Tenslotte is het formaat van de uitvoerfile veranderd. Na een header, waarin de
instellingen van het programma en de naam van de datafile is weergegeven,
volgen de resultaten van de berekeningen. Elke regel bevat nu de data van een
segment. Naast een code, waarin het soort meting kan worden aangegeven,
worden het startsample en de lengte van het segment en de berekende autore
gressiecoefficienten weergegeven. Dit uitvoerformaat kan op eenvoudige wijze
worden ingelezen door andere programma's zoals het clusteringsprogramma.
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4. Clustering.

4.1. Probleemstelling.

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven worden de EEG-data eerst geseg
menteerd m.b.v. adaptive segmentation (segmentgrenzen worden bepaald door
maxima te zoeken in een amplitude- en frequentieverschilsignaal tussen twee
windows).
Hierna wordt van elk segment een aantal autoregressiecoefficienten uitgere
kend (door het minimaliseren van de fout van voor- en achterwaartse predictie).
Zo ontstaat voor elk segment een featurevector met als componenten deze
coefficienten. Ais extra component van deze vector zou men nog de lengte van
het segment kunnen opnemen (omdat hierin natuurlijk ook informatie over het
signaal zit).
Het clusteringsalgoritme zal de vectoren moeten indelen in groepen (clusters)
of, beter, de natuurlijke clusters moeten ontdekken.
Hierna kan bekeken worden of er een relatie is tussen anesthesiediepte en het
behoren tot een bepaald cluster. In feite wordt met behulp van clustering dus
het onderscheidend vermogen m.b.t. anesthesiediepte van de features onder
zocht.

4.2. Het principe van clustering.

Het doeI van clusteranalyse is het plaatsen van objecten (in dit geval vectoren)
in groepen of clusters op grond van hun eigenschappen, zodanig dat objecten
in hetzelfde cluster op elkaar lijken en objecten van verschillende clusters
verschillen [7]. Ais deze groepen van nature in de data aanwezig zijn, spreekt
men van natuurlijke clusters. Met behulp van clusteranalyse kan men proberen
deze groepen op te sporen. Ais er geen sprake is van natuurlijke clusters kan
men clusteranalyse gebruiken om data te verdelen in groepen; deze manier van
clustering wordt ook wei dissectie genoemd.
Over clustering in het algemeen valt weinig te zeggen. Er bestaan namelijk zeer
veel verschillende clusteringsmethoden, ontwikkeld voor verschillende toepas
singen en met verschillende definities van gelijkenis tussen objecten. In het
onderstaande stuk zal nader worden ingegaan op de verschillende mogelijkhe
den waaruit een keuze gemaakt dient te worden wanneer men clusteranalyse
wi! gaan toepassen. Hieruit zal dan tevens duidelijk worden wat clustering
precies inhoudt en hoe clusteringsalgoritmes functioneren.

4.3. Keuzes bij clusteringsmethoden.

Het onderstaande overzicht is samengesteld voornamelijk m.b.v. het boek
"Cluster Analysis ll van B. Everitt [8]. Hiernaar wordt verwezen voor uitgebreidere
informatie over clustering.

Clustering of optimalisatietechnieken.

Er kan een keuze gemaakt worden tussen het gebruik van clusteringsmethoden
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en optimalisatietechnieken. Optimalisatietechnieken zijn methodes die een
criterium optimaliseren door het uitproberen van mogelijke partities (partitie =
verdeling van de data in clusters). Ais aile mogelijke partities worden uitgepro
beerd is men zeker van de beste oplossing. Dit is echter niet mogelijk voor
grotere datasets. Het aantal partities is namelijk al snel zo groot dat het
uitproberen van aile varianten vele jaren rekentijd zou kosten is. Vaak wordt er
dan maar een klein aantal uitgeprobeerd en probeert men met verwisselingen
van objecten tussen clusters tot een optimum te komen. Dit kan echter leiden
tot een lokaal optimum, terwijl de rekentijd in vergelijking tot clustering nog
steeds vrij groot is. Omdat er bij analyse van EEG-data sprake is van grote
datasets, is het beter om clustering te gebruiken.

Afstandsmaat of similarity coefficient tussen vectoren.

De afstand tussen twee (meet)punten wordt groter naarmate ze verder uit
elkaar Iiggen. Een similarity coefficient is een maat voor de gelijkenis tussen
objecten en wordt dus groter naarmate ze dichter bij elkaar liggen.
Een voorbeeld van een similarity coefficient is de reciproke waarde van de
afstand tussen twee punten. Similarity coefficienten worden vaak gebruikt bij
eigenschappen die niet goed in getallen uitgedrukt kunnen worden of bij
gegevens die slechts een klein aantal discrete waarden kunnen aannemen.
Voor continue data wordt over het algemeen de voorkeur gegeven aan het
gebruik van de afstandsmaat. Dit heeft ook te maken met het feit dat men deze
data voor kan stellen als punten in een ruimte.

Soort afstandsmaat.

Er bestaan verschillende soorten afstandsmaten waarvan de belangrijkste
hieronder besproken worden.

Euclidisch City Block

AFBEELDING 2: VOORSTELl.ING VAN lWEE AFSTANDSMATEN.

P ,
dif={I: (X;k-Xjk)2}Y

k=1

(6) Euclidisch

Euclidische afstandsmaat wordt het meest gebruikt. Deze methode houdt echter
geen rekening met de schaal van een variabele. Daarom vindt er vaak stan
daardisatie (normalisatie) plaats v66r het gebruik van deze afstandsmaat.

Bij de city block metric worden de afstanden van aile variabelen (dimensies)
simpelweg bij elkaar opgeteld. In bepaalde gevallen (b.v. wanneer de variabelen
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(7) City Block

slechts een beperkt aantal discrete waarden kunnen aannemen) kan deze
methode te verkiezen zijn. Ook bij deze methode is het mogelijk van tevoren
standaardisatie toe te passen.

(8) Minkowski

De Minkowski metrics is een algemene afstandsmaat die als speciale gevallen
de Euclidische afstand (r=2) en de city block metrics (r=1) inhoudt.

(9) Mahalanobis

De Mahalanobis afstandsmaat staat correlaties tussen variabelen toe. Ais deze
correlaties er niet zijn is de afstandsmaat gelijk aan Euclidische afstand met
gestandaardiseerde variabelen. Het berekenen van deze afstand is nogal
bewerkelijk.

Gewicht van verschillende variabelen van een vector.

In plaats van standaardisatie kan men de schaal van de variabelen ook
aanpassen door gewichtsverschillen aan te brengen in de variabelen. Zo
kunnen de variabelen die belangrijker zijn voor de clustering een hoger gewicht
krijgen. Dit zou in een later stadium van het onderzoek gebruikt kunnen worden
wanneer bekend is hoe belangrijk de verschillende variabelen zijn.

Gewicht van een vector (afhankelijk van b. v. segmentlengte).

Veel c1usteringsmethoden berekenen het centrum van een cluster door het
(gewogen) gemiddelde te nemen van de coordinaten van de vectoren van dit
cluster. Bij elke nieuwe vector die aan het cluster toegevoegd wordt (b.v. omdat
deze binnen een bepaalde afstand van het centrum ligt) wordt het centrum
opnieuw berekend. In het geval van segmenten met ongelijke lengte en een
clusteringsmethode waarbij de plaats van de clusters niet van tevoren vastligt,
zou men langere segmenten een groter gewicht toe kunnen kennen dan korte.
Of dit zinvol is, is van tevoren niet bekend.

Overlapping van clusters.

Is het toegestaan dat een vector in meer dan een cluster voorkomt? Afhankelijk
van de c1usteringsmethode komt dit wei of niet voor. Bij slaaponderzoek aan
EEG wordt de voorkeur gegeven aan methodes waarbij overlapping van
clusters toegestaan is [91. Dit geldt waarschijnlijk ook voor onderzoek naar
anesthesiediepte.
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Hierarchische opbouw of losse clusters.

Veel clusteringsmethoden leveren als uitkomst een hierarchische clusterstruc
tuur. Dit is een boomstructuur waarbij de starn aile vectoren bevat. Deze vertakt
zich dan in verschillende clusters die zich op hun beurt ook weer vertakken. Dit
gaat zo door tot de kleinste deelclusters die bestaan uit een vector. Door op
een plaats een doorsnede te maken in de boomstructuur krijgt men een
bepaald aantal clusters.
De boomstructuur ontstaat door de manier waarop het algoritme werkt, bijvoor
beeld doordat (beginnend bij de hele dataset) telkens een cluster in deelclusters
gesplitst wordt.
Andere methoden leveren als uitkomst losse clusters waarbij er geen sprake is
van een hierarchische structuur. Er hoeft hierbij dus geen keuze gemaakt te
worden voor de plaats van een doorsnede.

Impliciete eis aan vorm en of grootte clusters (relatie met sooft data).
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AFBEELDING 3: CLUSTERVORMEN.

De verschillende clusteringsmethoden gaan eigenlijk allemaal uit van een
bepaalde vorm van de clusters (b.v. sferisch) of (komt minder vaak voor) een
bepaalde grootte van de clusters (b.v. aile clusters even groot). Bepaalde
vormen van natuurlijke clusters kunnen dan problemen geven (zie afbeelding
3). Eigenlijk zou men dus al een idee moeten hebben over welke vorm de
natuurlijke clusters hebben als men deze wil ontdekken. Bij twee- en driedimen
sionale data is dit mogelijk door het bekijken van een afbeelding. Bij meer
dimensies is die over het algemeen niet goed mogelijk (men kan wei een plot
maken van de canonieke variabelen).

Aantal clusters bekend of onbekend (sequential).

Veel clusteringsmethoden vereisen de invoer van het aantal clusters. Dit is een
probleem als men het aantal juist wil ontdekken met de methode. Men kan dan
de methode gaan uitvoeren met verschillende aantallen en proberen een
criterium te vinden dat aangeett met welk aantal de methode de beste resulta
ten heett opgeleverd.
Het is waarschijnlijk handiger om te werken met een methode die het natuurlijke
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aantal zelf opspoort.

Graad van membership (fuzzy).

De meeste methodes gaan er van uit dat een vector wei of niet tot een bepaald
cluster behoort. Dit komt overeen met een graad van membership van 0 of 1.
Men zou echter ook kunnen zeggen dat vectoren die b.v. verder van het
centrum van het cluster liggen er minder deel van uitmaken. Men moet dan
gebruik maken van graden van membership die tussen 0 en 1 inliggen. Er is
dan sprake van fuzzy logica [10],[11] (met name bij biologische data leveren
methodes die hierop gebaseerd zijn goede resultaten). Het nadeel van klassie
ke clustering (scheiding, niet overeenkomend met de werkelijkheid) wordt
omzeild door het gebruik van fuzzy set theorie [12]. Bij EEG-analyse zijn deze
methodes al met succes toegepast bij langdurige, slaap- en anesthesieopna
mes. Het mathematische model dat het meest geschikt Iijkt voor de classificatie
van het EEG gedurende anesthesie is clustering in een fuzzy omgeving
[13],[14].

Werken met een of met meerdere startwaarden.

Ais men een methode gebruikt waarbij gedurende de clustering de centra van
de clusters van plaats veranderen onder invloed van de veetoren die erbij
komen, is het denkbaar dat men verschillende uitkomsten krijgt als men met
verschillende vectoren begint. Men kan de methode een aantal keren uitvoeren
met verschillende startwaarden en de resultaten vergelijken om dit probleem op
te vangen. Ook zou men kunnen kiezen voor een methode waarbij na elke stap
of elk aantal stappen de voorgaande vectoren heroverwogen worden. Het
handigste is natuurlijk om op een of andere manier de startwaarden slim te
kiezen.

Drempelwaarde.

Men kan een drempelwaarde voor de afstand tot een clustercentrum gebruiken.
Ais een vector zich niet binnen deze drempelwaarde tot een van de clustercen
tra bevindt, ontstaat er een nieuw cluster met deze vector als centrum. Het is
de vraag of vectoren, buiten de drempelwaarde van een centrum, dit centrum
moeten updaten.

Implementatie van het algoritme.

Wat dit betreft zijn er twee mogelijkheden: gebruik van een standaardpakket
(b.v. SAS [7],[15] tim [18]) of zelf een programma schrijven.
De eerste heeft het voordeel dat er relatief snel verscllillende methodes
uitgeprobeerd kunnen worden. De nadelen zijn de geringe portabiliteit van het
pakket, het niet aanwezig zijn van aile clusteringsmethoden en het gebrek aan
ervaring met het pakket (deze zal dus eerst moeten worden opgedaan).
De tweede mogelijkheid heeft als voordeel dat er direct begonnen kan worden
met programmeren, het programma geheel naar eigen wens kan worden
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aangepast en het programma portable is. Nadeel is dat het veranderen van
methode niet snel mogelijk is.

4.4. Statistische analyse.

Een probleem bij het gebruik van clusteringsmethoden is dat, hoewel er altijd
sprake is van een bepaalde uitkomst, er geen informatie is over of dit wei de
goede (gezochte) uitkomst is. Geeft een bepaalde verdeling in clusters wei de
natuurlijke clusters weer en is er een relatie tussen het behoren tot een bepaald
cluster en de te onderzoeken grootheid (in dit geval anesthesiediepte)?
Om deze reden is het goed om behalve clustering toe te passen ook een
statistische analyse op de data toe te passen [19],[20]. Op deze manier kan
men inzicht verkrijgen in welke clusteringsmethode met welke instellingen de
meest geschikte is, of er van tevoren nog een omrekening nodig is (b.v.
normalisatie) en of het wei zin heeft om de betreffende data te clusteren. Bij
zo'n statistische analyse kan gedacht worden aan het berekenen van het
gemiddelde en de standaarddeviatie van elke variabele, het plotten van een
histogram van elke variabele, het testen op normale verdeling en een plot
maken van twee variabelen tegen elkaar uitgezet of (bij meer variabelen) een
plot van de twee canonieke variabelen.
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5. Implementatie clustering.

Op grond van de overwegingen van het vorige hoofdstuk ging de voorkeur uit
naar een algoritme op basis van sequential fuzzy clustering. Deze voorkeur is
voornamelijk ontstaan naar aanleiding van het soort data dat geclusterd moet
worden.
Verder werd het zinvol geacht om een statistische analyse op de data uit te
voeren. Op deze manier kan er inzicht verkregen worden in de invloed die de
verschillende features zullen hebben bij een bepaalde clusteringsmethode.
Er is gekozen voor implementatie met behulp van een standaardpakket omdat
dit een flexibele methode is en er te weinig tijd was voor het zelf schrijven van
een programma. Helaas bevat geen enkel standaardpakket een algoritme voor
fuzzy clustering van observaties. Het meest uitgebreide statistische pakket is
SAS. Hiermee kunnen verschillende soorten clustering en statistische analyse
worden uitgevoerd. Besloten is om een clusteringsmethode uit dit pakket te
kiezen en op basis van de resultaten te bepalen op welke wijze er verder te
werk moet worden gegaan.

5.1. Clusteringsmethoden van het pakket SAS.

De clusteringsmethoden voor observaties die het statistische pakket SAS bevat
kunnen ingedeeld worden in twee hoofdgroepen: de hierarchische methodes en
de niet-hierarchische methodes. De hierarchische methodes kunnen worden
uitgevoerd met de procedure CLUSTER, niet hierarchische clustering met de
procedure FASTCLUS.

De procedure CLUSTER biedt keuze uit 11 verschillende hierarchische cluste
ringsmethoden. De uitkomst van de procedure is bij al deze methodes een
dataset met een hierarchische structuur. Deze structuur kan zichtbaar gemaakt
worden met de procedure TREE. Ais afstandsmaat wordt Euclidische afstand
(eventueel in het kwadraat) gebruikt. Indien er veel verschil is tussen de
varianties van de verschillende variabelen in de dataset, is het zinvol om de
variabelen te schalen of te transformeren. Dit kan bijvoorbeeld met de procedu
re ACECLUS. Elliptische clusters, die vaak slechter herkend worden door het
clusteringsalgoritme, worden hiermee omgezet in sferische clusters. Een nadeel
van het gebruik van CLUSTER is de rekentijd. Deze is ruwweg proportioneel
met het aantal variabelen en bij de meeste methodes evenredig met het aantal
observaties tot de tweede of derde macht. Aangezien EEG-data per definitie
een groot aantal observaties bevatten, is het beter om in eerste instantie een
andere methode te proberen.

De procedure FASTCLUS is bedoeld voor niet-hierarchische clustering van zeer
grote datasets (100 tot 100.000 observaties). Het maximum aantal clusters
moet van tevoren opgegeven worden. Ook by deze procedure wordt de
Euclidische afstandsmaat gebruikt. De observaties worden in clusters verdeeld,
zodanig dat elke observatie tot een cluster behoort.
De procedure functioneert als voigt:
Allereerst worden er startwaarden, cluster seeds, gekozen als schatting voor de
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clustermiddelpunten. Vervolgens start een proces dat nearest centroid sorting
wordt genoemd. Elke observatie wordt ingedeeld bij het cluster behorende bij
de (Euclidisch) dichtstbijzijnde cluster seed. De cluster seeds worden hierna
vervangen door het gemiddelde van de (voorlopige) clusters. Dit proces wordt
herhaald totdat er zich in de clusters geen veranderingen meer voordoen. Door
een effectieve keuze van de cluster seeds zijn over het algemeen 2 of 3
iteraties voldoende om dit te bereiken. De methode die gebruikt wordt om deze
keuze te maken is zodanig ontworpen dat er geen iteraties nodig zijn als de
data bestaan uit (natuurlijke) clusters waarvan aile afstanden tussen observaties
binnen hetzelfde cluster kleiner zijn dan aile afstanden tussen observaties in
verschillende clusters en er bovendien het correete aantal clusters is opgege
ven.
Door het opgeven van verschillende opties kunnen de instellingen van de
procedure FASTCLUS aangepast worden. Op deze manier kan ook worden
aangegeven welke output er geprint moet worden.
Indien niet aile variabelen in dezelfde eenheden worden uitgedrukt, is het aan te
raden om eerst normalisatie toe te passen. Met behulp van de procedure
STANDARD kunnen aile variabelen genormaliseerd worden tot een gemiddelde
waarde van 0 en een standaarddeviatie van 1.
Voornamelijk vanwege het feit dat er met grote datasets. gewerkt wordt, is
gekozen voor gebruik van de procedure FASTCLUS.

5.2. Statistische analyse met SAS.

Om de resultaten van de clustering goed te beoordelen, moeten de clusters
zichtbaar gemaakt kunnen worden en moet er statistische informatie over de
data beschikbaar zijn. In het pakket SAS zitten procedures die hiervoor gebruikt
kunnen worden.

Het zichtbaar maken van de data kan met de procedure GPLOT van de
grafische module SAS/GRAPH. Hiermee kan een tweedimensionale plot van de
datapunten gemaakt worden. Deze kan weergegeven worden op het scherm,
een plotter of een (grafische) printer.
Om meerdimensionale data weer te geven in een tweedimensionaal vlak, moet
er eerst dimensie-reduktie worden toegepast. Dit kan in SAS met de procedure
CANDISC van de statistische module SAS/STAT. Met CANDISC kunnen zoge
naamde canonieke variabelen uit de data worden afgeleid. Dit zijn Iineaire
combinaties van de oorspronkelijke variabelen. Bij het bepalen van de canonie
ke variabelen wordt gediscrimineerd op klassen die opgegeven kunnen worden.
Om de data dus optimaal weer te geven in het tweedimensionale vlak, moeten
er dus twee canonieke variabelen worden uitgerekend, waarbij gediscrimineerd
wordt op clusters.
Staafdiagrammen met informatie over de data kunnen gemaakt worden met
procedure GCHART.
Met procedure TABULATE kan informatie in tabelvorm worden weergegeven.
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Statistische informatie over de data kan bijvoorbeeld worden verkregen met
behulp van de procedure MEANS. Deze procedure geeft als uitvoer het aantal
observaties, de minimale en de maximale waarde, het gemiddelde en de
standaarddeviatie van elke variabele.
De variabelen kunnen genormaliseerd worden met behulp van de procedure
STANDARD. Hierbij kan worden aangegeven hoe groot het gemiddelde en de
standaarddeviatie moeten worden.
De correlatie tussen de verschillende variabelen en klassen kan onderzocht
worden met procedure CORR. Deze procedure geeft als uitvoer een matrix
waarin aile onderlinge correlaties worden weergegeven. De correlatie tussen
twee variabelen heeft een waarde tussen -1 en 1. De waarde -1 duidt op een
strikt lineair verband met een negatieve richtingscoefficient, de waarde 1 op een
strikt lineair verband met een positieve richtingscoefficient. Bij elke correlatie
wordt tevens de hypothese getoetst dat deze de waarde 0 heeft (nulhypothese).
De kans dat deze hypothese waar is, wordt ook als uitvoer gegeven. Hoe
kleiner deze kans is, hoe betrouwbaarder de waarde van de correlatie is.

5.3. Uitgevoerde experimenten.

In de fase van de experimenten is het belangrijk om rekening te houden met
het doel van het onderzoek: het verband tussen het spontane EEG en anesthe
siediepte. De experimenten moeten erop gericht zijn dit verband te onderzoe
ken.
Een belangrijke keuze die hierbij gemaakt moest worden is welke data er
onderzocht zouden worden. Deze keuze werd beperkt doordat er aileen gebruik
kon worden gemaakt van reeds beschikbare data. Het betreft hier onder andere
data van slaapstudies, data voor onderzoek met betrekking tot evoked potenti
als en data gemeten bij ratten verdoofd met verschillende concentraties
anesthesiemiddel.
Het nadeel van de data van de slaapstudies is dat er geen sprake is van
anesthesie en er dus ook niet gezocht kan worden naar een verband hiermee.
Deze data zijn overigens wei gebruikt voor het testen van de werking van het
programma EEGANAL.
De data van het onderzoek naar evoked potentials zijn gemeten met een zeer
hoge samplefrequentie. Dit betekent dat de datafiles zeer groot en dus moeilijk
transportabel zijn. Bovendien is de benodigde rekentijd bij deze data veel
groter.
De data van de rattenstudie hebben als nadeel dat de resultaten die hieruit
voortvloeien niet per definitie hoeven te gelden voor het menselijk EEG. Het
menselijk EEG vertoont echter wei overeenkomsten met dat van ratten. Het
grote voordeel van de rattendata is dat de concentratie anesthesiemiddel
bekend is. Deze concentratie hangt natuurlijk samen met anesthesiediepte.
Behalve het EEG zijn er ook andere signalen (zoals hartfrequentie en bloed
druk) bij de ratten gemeten, waarmee een ander onderzoek naar anesthesie
diepte zich bezighoudt. De resultaten van beide onderzoeken zouden achteraf
met elkaar vergeleken kunnen worden.
Vanwege de genoemde voordelen is besloten om de experimenten uit te
voeren met de rattendata. Deze data zijn als voigt opgebouwd:
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20 ratten
3 concentraties anesthesiemiddel (0,5; 1,0; 1,5 % isofluraan)
1 kanaal EEG per meting
20 metingen (datafiles) per concentratie
50 seconden per meting

In totaal zijn er dus 20 * 3 * 20 = 1200 datafiles van 50 seconden EEG beschik
baar voor het onderzoek. Er zijn drie willekeurige ratten uitgekozen. Van elk van
deze drie ratten zijn weer drie datafiles met verschillende concentraties anes
thesiemiddel gekozen. Deze drie datafiles stammen telkens van overeenkomsti
ge meetsessies.
Deze files zijn gesegmenteerd en van de segmenten zijn de autoregressieco
efficienten bepaald met het programma EEGANAL. Ais code is bij elke observa
tie de concentratie anesthesiemiddel genomen (idcode 1: 0,5%; idcode 2: 1,0%;
idcode 3: 1,5% isofluraan). De uitvoerfiles van EEGANAL zijn per rat samenge
voegd. Hierdoor zijn er dus drie files ontstaan (een per rat) met de volgende
variabelen: idcode (concentratie anesthesiemiddel), kanaalnummer (altijd 0),
startsample van het segment, lengte van het segment in samples, de autore
gressiecoefficienten. Deze files zijn geschikt voor verwerking door SAS.
Met behulp van SAS zijn achtereenvolgens de volgende bewerkingen uitge
voerd (zie bijlage 1 voor de procedures van een rat):

a) procedure MEANS voor statistische informatie over de data;
b) procedure FASTCLUS voor het uitvoeren van de clustering;
c) procedure GCHART voor het weergeven van het verband tussen cluster

en idcode in een staafdiagram;
d) procedure TABULATE voor weergave in een tabel van cluster en idcode;
e) procedure CORR voor onderzoek naar de correlatie tussen de verschil

lende variabelen, de concentratie anesthesiemiddel en de ontstane
clusters;

f) procedure CANDISC voor het uitrekenen van de canonieke variabelen,
gediscrimineerd naar cluster;

g) een aantal keren procedure GPLOT voor het (grafisch) weergeven van
de verdeling van clusters en idcodes in de data;

h) procedure CANDISC voor het uitrekenen van de canonieke variabelen,
gediscrimineerd naar idcode;

i) wederom een aantal keren GPLOT voor weergave van clusters en
idcodes in de data;

j) procedure STANDARD voor normalisatie van de data;
k) herhaling van stappen a) Vm i) voor analyse van de genormaliseerde

data;

Bovenstaande bewerkingen zijn uitgevoerd met data afkomstig van verschillen
de instellingen van het programma EEGANAL. Door evaluatie van de resultaten
van de bewerkingen kon er een keuze gemaakt worden voor een optimaal
Iijkende instelling van EEGANAL.
Bij de procedure FASTCLUS is de segmentlengte als variabele gebruikt omdat
bleek dat deze variabele een relatief hoge correlatie heeft met de concentratie
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anesthesiemiddel Odcode). De resultaten van de clustering worden hierdoor
positief be'invloed.

5.4. Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden gevormd door de uitvoer van de
procedures van het pakket SAS. De uitvoer afkomstig van een rat is te vinden
in bijlage 2 en 3. Deze uitvoer is niet essentieel verschillend van die van de
andere twee ratten.
In bijlage 2 is ten eerste de uitvoer te zien van de procedure MEANS. Het blijkt
dat de standaarddeviatie van de variabele LENGTH (segmentlengte) veeI groter
is dan van de autoregressiecoefficienten. Hierdoor zal deze variabele een
grotere invloed hebben bij de clustering. Om deze reden is ervoor gekozen om
aile bewerkingen nog een keer uit te voeren met genormaliseerde data.
In de uitvoer van FASTCLUS is te zien (onder cluster summary) dat er twee
grote clusters zijn en een klein cluster. Dit betekent dat de clusters niet overeen
kunnen komen met de idcodes (drie ongeveer even grote groepen). Dit is nog
beter te zien in de tabel die de uitvoer is van de procedure TABULATE (boven
aan pagina 34). Deze tabel is ook terug te vinden als staafgrafiek in bijlage 3
(uitvoer van GCHART, pagina 35). Hierin is duidelijk te zien dat er geen
duidelijk verband bestaat tussen cluster en idcode.
In de uitvoer van de procedure CORR (pagina 34) is te zien dat er geen
variabele is die heel duidelijk correleert met de idcode. Aileen A1 (de eerste
autoregressiecoefficient) heeft enige correlatie met idcode. Dit geeft aan dat
clustering zinvol kan zijn om een verband te ontdekken (als er wei een grote
correlatie zou zijn tussen een variabele en de idcode, zou men aan deze
variabele genoeg hebben). Verder is te zien dat de correlatie tussen cluster en
LENGTH zeer groot is, terwijl de correlaties tussen cluster en de andere
variabelen zeer klein zijn. Dit komt doordat de standaarddeviatie van length veel
groter is dan de standaarddeviatie van de andere variabelen. De clusters
worden dus voornamelijk bepaald door de segmentlengte. Door het normeren
van de data zou dit moeten veranderen.
De grafische uitvoer van procedure GPLOT staat in bijlage 3 en is als voigt
geordend:
Op de pagina's 36 en 37 zijn de canonieke variabelen, gediscrimineerd naar
cluster, weergegeven. De drie afbeeldingen van pagina 36 geven de clusters
aan. Hierin is duidelijk te zien dat deze clusters niet overlappend zijn (het
uitrekenen van de canonieke variabelen heeft het mogelijk gemaakt dat dit
zichtbaar is). De drie afbeeldingen van pagina 37 geven bij dezelfde variabelen
de idcodes aan. Hierin is te zien dat de idcodes niet duidelijk van elkaar
gescheiden zijn en zeker niet overeenkomen met de clusters.
Om te ontdekken of dit betekent dat de clustering niet goed werkt, zijn er ook
nog afbeeldingen gemaakt van de canonieke variabelen, gediscrimineerd op
idcode. Deze staan op pagina 38 en 39. De drie afbeeldingen van pagina 38
geven hierin de clusters aan. In deze afbeeldingen is niet te zien dat de clusters
niet-overlappend zijn. De afbeeldingen van pagina 39 geven de idcodes aan.
Hoewel op idcodes gediscrimineerd is, zit er toch nog veel overlapping in. Er is
wei te zien dat de concentratie anesthesiemiddel (idcode) invloed heeft op de
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spreiding van de data. Helaas zijn er echter geen natuurlijke clusters te zien. Dit
is in feite het belangrijkste resultaat van het onderzoek. Het geeft aan dat
clustering niet veel resultaat kan opleveren.
De numerieke resultaten van de bewerkingen uitgevoerd op de genormeerde
data staan in bijlage 4.
Aan de uitvoer van de procedure FASTCLUS (onder cluster summary) is te zien
dat de grootte van de clusters in ieder gevaJ is veranderd door het normeren.
De tabel geproduceerd door TABULATE (bovenaan pagina 42) en de staafgra
fiek van GCHART (bijlage 5) laten echter zien dat er nog steeds geen eenduidig
verband is tussen het behoren tot een bepaald cluster en de concentratie
anesthesiemiddel.
Aan de uitvoer van de procedure CORR (pagina 42) is te zien dat correlatie
tussen LENGTH en cluster veel kleiner is dan bij de niet genormeerde data. De
correlaties tussen de andere variabelen en cluster zijn daarentegen veel groter
dan bij de niet genormeerde data. De clusters worden nu dus meer bepaald
door de autoregressiecoefficienten.
De grafische uitvoer van procedure GPLOT is weergegeven in bijlage 5.
De afbeeldingen van pagina 44 en 45 geven de canonieke variabelen, gediscri
mineerd naar cluster. In de afbeeldingen van pagina 44 zijn de clusters weerge
geven. Hierin is weer te zien dat de clusters niet-overlappend zijn. Op pagina
45 zijn de idcodes weergegeven. Deze overlappen elkaar sterk. Vergelijking met
pagina 44 leert bovendien dat er geen duidelijk verband bestaat tussen cluster
en idcode.
De afbeeldingen van pagina 46 en 47 geven de canonieke variabelen, gediscri
mineerd naar idcode. Op pagina 46 zijn de clusters afgebeeld. In deze afbeel
dingen is niet zichtbaar dat de clusters niet-overlappend zijn. De afbeeldingen
van pagina 47 geven de idcodes weer. Omdat de procedure CANDISC niet
gevoelig is voor het normeren van de data, zijn deze afbeeldingen precies
hetzelfde als die van de niet-genormeerde data.

Bovenstaande resultaten zijn verkregen na veel geexperimenteer met de
procedures van het pakket SAS. Verschillende instellingen van EEGANAL en
van de procedures zijn hierbij uitgeprobeerd. Rekening houdend met de
resultaten van deze proeven kan geconcludeerd worden dat het niet waarschijn
Iijk dat er met een andere instelling veel betere resultaten; verkregen kunnen
worden.
De beoordeling van de uitvoer van SAS is niet eenvoudig. Elke tabel en elke
afbeelding geeft slechts een deeI van de benodigde informatie. Het totaalbeeld
dat ontstaat bij de beoordeling van de resultaten is dat er bij de onderzochte
data geen eenduidig, bruikbaar verband bestaat tussen het behoren tot een
bepaald cluster en de toegediende concentratie anesthesiemiddel. Geen enkele
afbeelding of tabel duidt op zo'n verband.
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6. Conclusies en aanbevelingen.

De conclusies van dit afstudeerwerk zijn in te delen in drie groepen. De eerste
groep bevat de conclusies omtrent de segmentatie en het bepalen van de
autoregressieparameters met het programma EEGANAL. Ten tweede zijn er
conclusies die te maken hebben met de clustering (en statistische analyse) met
behulp van het pakket SAS. Tenslotte zijn er conclusies die te maken hebben
met het hoofddoel van het onderzoek: de relatie tussen spontaan EEG en
anesthesiediepte. Deze laatste conclusies zijn het belangrijkste.
Behalve conclusies bevat dit hoofdstuk nog enkele aanbevelingen voor eventu
eel verder onderzoek.

Conclusies omtrent EEGANAL.

Het programma EEGANAL is geschikt voor het segmenteren van EEG-data en
voor het uitrekenen van autoregressiecoefficienten van de segmenten.
Verbeteringen in het programma hebben ertoe geleid dat fouten, zoals het
vastlopen van de computer, niet meer optreden.
Ook gebruikersvriendelijkheid en snelheid van het programma zijn verbeterd
door het aanbrengen van verscheidene wijzigingen.
De dataformaten van in- en uitvoer zijn aangepast voor respectievelijk gebruik
van nieuwere datafiles en compatibiliteit met het pakket SAS.!

Conclusies omtrent clustering met SAS.

Het statistische pakket SAS geeft voldoende mogelijkheden voor het uitvoeren
van clustering en statistische analyse, hoewel de gewenste clusteringsmethode
(sequential fuzzy clustering) niet mogelijk is.
Het gebruik van SAS biedt grote voordelen boven het zelf schrijven van een
programma. Er dient slechts een keuze gemaakt te worden voor de uit te
voeren analyses. Verder is het dan een kwestie van procedures aanroepen en
parameters opgeven. Aile procedures zijn uitvoerig beschreven in de handleidin
gen van SAS. Het nut van een bepaalde analyse kan men onderzoeken door
deze analyse eenvoudig een keer uit te voeren.
Nadeel van SAS is de grote hoeveelheid benodigde schijfruimte en de slechte
user-interface.
Statistische analyse is een onmisbaar hulpmiddel bij het evalueren van de
uitgevoerde clustering. Vrijwel aile gegevens die gebruikt worden bij het
evalueren zijn namelijk resultaten van statistische analyse.

Relatie tussen spontaan EEG en anesthesiediepte.

Uit de uitgevoerde analyses op de gebruikte data (EEG van ratten) kan de
volgende conclusie getrokken worden:
Hoewel er, door invloed van anesthesie, veranderingen optreden in het sponta
ne EEG, kan er met de gebruikte methode geen eenduidige, bruikbare relatie
tussen het EEG en anesthesiediepte worden aangetoond.
Deze conclusie versterkt de heersende gedachte dat er geen uitspraken
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gedaan kunnen worden over anesthesiediepte zuiver op basis van het spontaan
EEG.
Uiteraard is het mogelijk dat er, met andere data of een andere methode,
andere resultaten gevonden worden.

Aanbevelingen.

Om een grotere zekerheid te krijgen over de juistheid van de getrokken
conclusie, is het zinvol om nog meer van de beschikbare rattendata te analyse
ren met de ontwikkelde methode.
Het analyseren van soortgelijke data van het menselijk EEG zal meer inzicht
geven in de algemene geldigheid van de conclusie. Indien deze studie tot
positievere resultaten zou leiden, dan is het uitproberen van een ander cluste
ringsalgoritme wellicht de moeite waard.
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Bijlage 1· lJitgevoerde bewerkingen met SAS

*opties opgeven voor tekstuitvoer en grafische uitvoer;
options pagesize=2S6 nonumber nodate linesize=88;
goptions device=hp747S gsfname=plotout gsfmode=replace noprompt;
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data eegdat;
title 'clusteranalyse EEG: rat 03 meting 12';
infile ·c:\eeganal\eegdata\set_1\03tI2.res';
input idcode channel startspl length al a2 a3
drop channel startspl;

/* data inlezen en
/* titel opgeven

a4 as;

*/
*/

proc means;
var length al a2 a3 a4 as:

proc fastclus out=clustl maxclusters=3 maxiter=S;
var length al a2 a3 a4 as;

filename plotout 'saswork\03t12gr1.hpg':

proc gchart;
block cluster/discrete group=idcode:

run;

proc tabulate;
class cluster idcode:
table cluster, idcode;

run;

proc carr data=clustl;
var idcode cluster length al a2 a3 a4 as:

proc candisc data=clustl out=cancl ncan=2 noprint:
var length al a2 a3 a4 as;
class cluster;

symboll c=black v=plus:
symbol2 c=black v=point;
symbol3 c=black v=point;

filename plotout 'saswork\0312cc1a.hpg';

proc gplot data=cancl;
plot can1*can2=cluster:

run;

symboll c=black v=point:
symbol2 c=black v=x:
symbol3 c=black v=point:

filename plotout 'saswork\0312cc1b.hpg';

proc gplot data=cancl;
plot can1*can2=cluster;

run;

symboll c=black v=point;
symbol2 c=black v=point;
symbol3 c=black v=triangle;

filename plotout 'saswork\0312cclc.hpg';

proc gplot data=canc1;
plot can1*can2=cluster:

run:

symboll c=black v=plus:
symbol2 c=black v=point:
symbol3 c=black v=point;

filename plotout 'saswork\0312cila.hpg';

proc gplot data=canc1;
plot can1*can2=idcode:

run:

symboll c=black v=point;
symbol2 c=black v=x:
symbol3 c=black v=point:

filename plotout 'saswork\0312ci1b.hpg':

/* gemiddelde en */
/* standaarddeviatie */

/* clustering uitvoeren */

/* grafische uitvoerfile */

/* staafdiagram tekenen */

/* tabel genereren */

/* correlatie tussen */
/* variabelen berekenen */

/* canonieke variabelen */
/* naar cluster bepalen */

/* symbolen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* cluster 1 platten */

/* symbolen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* cluster 2 platten */

/* symbolen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* cluster 3 platten */

/* symbolen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* idcode 1 platten */

/* symbolen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */
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proc gplot data=cancl;
plot canl*can2=idcode:

run:

symboll c=black v=point:
symbol2 c=black v=point;
symbol3 c=black v=triangle:

filename plotout 'saswork\03l2cilc.hpg':

proc gplot data=cancl:
plot canl*can2=idcode;

run:

proc candisc data=clustl out=canil ncan=2 noprint:
var length al a2 a3 a4 as:
class idcode:

symboll c=black v=plus;
symbol2 c=black v=point;
symbol3 c=black v=point:

filename plotout 'saswork\03l2icla.hpg';

proc gplot data=canil;
plot canl*can2=cluster;

run:

symboll c=black v=point:
symbol2 c=black v=x:
symbol3 c=black v=point:

filename plotout 'saswork\03l2iclb.hpg':

proc gplot data=canil:
plot canl*can2=cluster:

run:

symboll c=black v=point:
symbol2 c=black v=point:
symbol3 c=black v=triangle:

filename plotout 'saswork\03l2iclc.hpg':

proc gplot data=canil:
plot canl*can2=cluster;

run;

symboll c=black v=plus:
symbol2 c=black v=point;
symbol3 c=black v=point:

filename plotout 'saswork\03l2iila.hpg';

proc gplot data=canil;
plot canl*can2=idcode;

run:

symboll c=black v=point;
symbol2 c=black v=x;
symbol3 c=black v=point;

filename plotout 'saswork\03l2iilb.hpg';

proc gplot data=canil;
plot canl*can2=idcode;

run;

symboll c=black v=point;
symbol2 c=black v=point;
symbol3 c=black v=triangle;

filename plotout 'saswork\03l2iilc.hpg';

proc gplot data=canil;
plot canl*can2=idcode;

run;

/* idcode 2 plotten */

/* symbolen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* idcode 3 plotten */

/* canonieke variabelen */
/* naar idcode bepalen */

/* symbolen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* cluster 1 plotten */

/* symbolen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* cluster 2 plotten */

/* symbolen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* cluster 3 plotten */

/* symbolen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* idcode 1 plotten */

/* symbolen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* idcode 2 plotten */

/* symbolen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* idcode 3 plotten */

29
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title 'clusteranalyse EEGI rat 03 meting 12 genormeerd';

proc standard data=eegdat mean=O std=1 out=stan:
var length al a2 a3 a4 as:

proc fastclus data=stan out=clust2 maxclusters=3 maxiter=S:
var length a1 a2 a3 a4 as:

30

/* nieuwe Utel */

1* normeren van */
/* de data *1

/* clustering *1
/* uitvoeren */

filename plotout 'saswork\03tl2gr2.hpg':

proc gchart:
block cluster/discrete group=idcode:

run:

proc tabulate:
class cluster idcode;
table cluster, idcode:

run,

proc corr:
var idcode cluster length al a2 a3 a4 as:

run:

proc candisc data=clust2 out=canc2 ncan=2 noprint:
var length al a2 a3 a4 as:
class cluster:

symboll c=black v=plus:
symbol2 c=black v=point:
symbol3 c=black v=point:

filename plotout 'saswork\03l2cc2a.hpg':

proc gplot data=canc2:
plot canl*can2=cluster;

run;

symbol1 c=black v=point;
symbol2 c=black v=x;
symbol3 c=black v=point:

filename plotout 'saswork\03l2cc2b.hpg';

proc gplot data=canc2:
plot can1*can2=cluster;

run;

symboll c=black v=point;
symbol2 c=black v=point;
symbol3 c=black v=triangle:

filename plotout 'saswork\0312cc2c.hpg':

proc gplot data=canc2:
plot canl*can2=cluster:

run:

symboll c=black v=plus:
symbol2 c=black v=point:
symbol3 c=black v=point:

filename plotout 'saswork\03l2ci2a.hpg';

proc gplot data=canc2:
plot can1*can2=idcode:

run:

symbol1 c=black v=point:
symbol2 c=black v=x;
symbol3 c=black v=point:

filename plotout 'saswork\03l2ci2b.hpg':

proc gplot data=canc2:
plot can1*can2=idcode;

run;

symboll c=black v=point:
symbol2 c=black v=point:
symbol3 c=black v=triangle:

1* grafische uitvoerfile */

1* staafdiagram tekenen */

/* tabel genereren *1

/* correlatie tussen */
1* variabelen berekenen *1

1* canonieke variabelen */
/* naar cluster bepalen *1

1* symbolen voor */
/* grafische uitvoer *1

1* grafische uitvoerfile *1

/* cluster 1 plotten *1

/* symbolen voor *1
1* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* cluster 2 plotten *1

/* symbolen voar */
/* grafische uitvoer */

1* grafische uitvoerfile */

1* cluster 3 plotten */

/* symbolen voor *1
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvaerfile *1

/* idcode 1 platten *1

/* symbolen voor *1
1* grafische uitvaer */

/* grafische uitvoerfile */

/* idcode 2 platten */

/* symbolen voor */
/* qrafische uitvoer */
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filename plotout 'saswork\0312ci2c.hpg';

proc gplot data=canc2;
plot can1*can2=idcode;

run;

proc candisc data=clust2 out=cani2 ncan=2 noprint;
var length a1 a2 a3 a4 as;
class idcode;

symbol1 c=black v=plus;
symbol2 c=black v=point;
symbol3 c=black v=point;

filename plotout 'saswork\0312ic2a.hpg';

proc gplot data=cani2;
plot can1*can2=cluster;

run;

symbol1 c=black v=point;
symbol2 c=black v=x;
symbol3 c=black v-point;

filename plotout 'saswork\0312ic2b.hpg';

proc gplot data=cani2;
plot can1*can2=cluster;

run;

symbol1 c=black v=point;
symbol2 c=black v=point;
symbol3 c=black v=triangle;

filename plotout 'saswork\0312ic2c.hpg';

proc gplot data=cani2;
plot can1*can2=cluster;

run;

symbol1 c-black v=plus;
symbol2 c-black v=point;
symbol3 c=black v=point;

filename plotout 'saswork\0312ii2a.hpg';

proc gplot data=cani2;
plot can1*can2=idcode;

run;

symbol1 c=black v=point;
symbol2 c=black v=x;
symbol3 c=black v=point;

filename plotout 'saswork\0312ii2b.hpg';

proc gplot data=cani2;
plot can1*can2=idcode;

run;

symbol1 c=black v=point;
symbol2 c=black v=point;
symbol3 c=black v=triangle;

filename plotout 'saswork\0312ii2c.hpg';

proc gplot data=cani2;
plot can1*can2=idcode;

run:

/* grafische uitvoerfile */

/* idcode 3 plotten */

/* canonieke variabelen */
/* naar idcode bepalen */

/* symholen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* cluster 1 plotten */

/* symholen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* cluster 2 plotten */

/* symholen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* cluster 3 plotten */

/* symholen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* idcode 1 plotten */

/* symbolen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* idcode 2 plotten */

/* symbolen voor */
/* grafische uitvoer */

/* grafische uitvoerfile */

/* idcode 3 plotten */

31



Bii1age 2· Numerjeke resultaten SAS, niet-genormeerde data

clusteranalyse EEG: rat 03 meting 12

32

N Dbs Variable

296 LENGTH
Al
A2
A3
A4
A5

N

296
296
296
296
296
296

Minimum

8.0000000
-2.5318380
-0.4777780
-2.2196910
-1.1622820
-0.9794450

Maximum

202.0000000
0.1291370
2.5173260
0.5467810
2.2338400
0.9341410

Mean

51.9358108
-1.3235119

1.0429060
-0.7117910

0.3642890
-0.1168147

Std Dev

32.5620024
0.3805387
0.4523787
0.4062572
0.3844570
0.2318116

clusteranalyse EEG: rat 03 meting 12

FASTCLUS Procedure

Replace=FULL Radius=O Maxclusters=3

Initial Seeds

Maxiter=5 Converge=0.02

Cluster

1
2
3

LENGTH

8.000
104.000
202.000

Al

-1.200
-1.373
-1.860

A2

0.133
1.097
1.851

A3

-0.133
-0.574
-1.316

A4

1.179
0.153
0.529

A5

-0.979
-0.042
-0.035

Minimum Distance Between Seeds = 96.01607



Bijlage 2· Numerieke resultaten SAS, njet-genormeerde data

clusteranalyse EEG: rat 03 metinq 12

33

Iteration Chanqe in Cluster Seeds
1 2 3

1
2
3
4

18.51248
0.357372
0.347306
1.241992

23.97281
0.83114
2.15345

1.252292

20.01358
13.33411
26.66721

o

Cluster Summary

Cluster

1
2
3

Frequency

146
142

8

RMS Std
Deviation

5.2327
5.7202

11.2306

Maximum Distance from
Seed to Observation

25.5047
32.2086
60.0067

Nearest
Cluster

2
1
2

centroid
Distance

51.3073
51.3073
66.5565

Statistics for Variables

Variable Total STD Within STD R-Squared RSQ/(I-RSQ)

LENGTH 32.562002 13.898008 0.819063 4.526771
Al 0.380539 0.371514 0.053332 0.056337
A2 0.452379 0.449493 0.019410 0.019794
A3 0.406257 0.401202 0.031346 0.032360
A4 0.384457 0.384978 0.004083 0.004100
A5 0.231812 0.232266 0.002884 0.002892
OVER-ALL 13.297870 5.684157 0.818526 4.510442

Pseudo F Statistic = 660.78
Approximate Expected Over-All R-Squared = 0.89017

Cubic Clusterinq criterion = -7.015
WARNING: The two above values are invalid for correlated variables.

Cluster Means

Cluster LENGTH Al A2 A3 A4 A5

1 24.137 -1. 235 0.981 -0.641 0.340 -0.104
2 75.444 -1.406 1.098 -0.775 0.387 -0.129
3 142.000 -1.475 1.189 -0.878 0.409 -0.121

Cluster Standard Deviations

Cluster LENGTH Al A2 A3 A4 A5

1
2
3

12.7796
13.9957
27.5006

0.4300
0.3029
0.3159

0.4883
0.4051
0.4609

0.4693
0.3212
0.3127

0.4867
0.2497
0.2043

0.2972
0.1431
0.1268



Bijlage 2' Numerieke resultaten SAS, niet-genormeerde data

clusteranalyse EEG: rat 03 meting 12

IOCODE

1 I 2 I 3

------------+------------+------------
N I N I N

--------------------+------------+------------+------------
i:~~~~-------------I 23.00' 40.00I 83.00

--------------------+------------+------------+------------
2 I 58.001 43.001 41.00
--------------------+------------+------------+------------
3 I 2.00 I 6.00 I

clusteranalyse EEG: rat 03 meting 12

CORRELATION ANALYSIS

34

8 'VAR' Variables: IOCODE
A5

CLUSTER LENGTH Al A2 A3 A4

Simple Statistics

Variable N Mean Std Dev Sum

IDCODE 296 2.138514 0.826102 633.000000
CLUSTER 296 1.533784 0.551307 454.000000
LENGTH 296 51.935811 32.562002 15373
Al 296 -1.323512 0.380539 -391.759529
A2 296 1.042906 0.452379 308.700167
A3 296 -0.711791 0.406257 -210.690128
A4 296 0.364289 0.384457 107.829548
A5 296 -0.116815 0.231812 -34.577162

Simple Statistics

Variable Minimum Maximum

IDCODE 1.000000 3.000000
CLUSTER 1.000000 3.000000
LENGTH 8.000000 202.000000
Al -2.531838 0.129137
A2 -0.477778 2.517326
A3 -2.219691 0.546781
A4 -1.162282 2.233840
A5 -0.979445 0.934141

Pearson Correlation Coefficients I Prob > IRI under Ho: Rho=O I N = 296

IOCODE CLUSTER LENGTH Al A2 A3 A4 A5

IOCODE 1.00000 -0.31920 -0.27036 0.41307 -0.08611 0.06902 -0.05997 0.00517
0.0 0.0001 0.0001 0.0001 0.1394 0.2364 0.3038 0.9294

CLUSTER -0.31920 1.00000 0.90245 -0.22766 0.13905 -0.17669 0.06314 -0.04943
0.0001 0.0 0.0001 0.0001 0.0167 0.0023 0.2789 0.3968

LENGTH -0.27036 0.90245 1.00000 -0.22292 0.14659 -0.16980 0.04846 -0.06313
0.0001 0.0001 0.0 0.0001 0.0116 0.0034 0.4062 0.2790

Al 0.41307 -0.22766 -0.22292 1.00000 -0.78657 0.58591 -0.35918 0.16420
0.0001 0.0001 0.0001 0.0 0.0001 0.0001 0.0001 0.0046

A2 -0.08611 0.13905 0.14659 -0.78657 1.00000 -0.78025 0.46880 -0.27903
0.1394 0.0167 0.0116 0.0001 0.0 0.0001 0.0001 0.0001

A3 0.06902 -0.17669 -0.16980 0.58591 -0.78025 1.00000 -0.74886 0.46411
0.2364 0.0023 0.0034 0.0001 0.0001 0.0 0.0001 0.0001

A4 -0.05997 0.06314 0.04846 -0.35918 0.46880 -0.74886 1. 00000 -0.76628
0.3038 0.2789 0.4062 0.0001 0.0001 0.0001 0.0 0.0001

A5 0.00517 -0.04943 -0.06313 0.16420 -0.27903 0.46411 -0.76628 1.00000
0.9294 0.3968 0.2790 0.0046 0.0001 0.0001 0.0001 0.0



Bijlage 3" Grafische ujtvoer SAS, njet-genormeerde data 35

clusteranalyse EEG: rat 03 meting 12
FREQUENCY BLOCK CHART

1

1 a

CLUIITER

3



Bijlage 3· Grafische uitvoer SAS, niet-genormeerde data
Canonieke variabelen gediscrimineerd op cluster; clusters weergegeven.

clusteranalyse EEG: rat 03 meting 12
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Bijlage 3° Grafische ujtvoer SAS, niet-genormeerde data 37
Canonieke variabelen gediscrimineerd op cluster; idcodes weergegeven.
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Bijlage 3" Graflscbe ujtvoer SAS, njet-genormeerde data
Canonieke variabelen gediscrimineerd op idcode; clusters weergegeven.
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Bijlage 3" Graflsche ujtvoer SAS, njet-genormeerde data
Canonieke variabelen gediscrimineerd op idcode; idcodes weergegeven.
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Bijlage 4' Numerjeke resultaten SAS, genormeerde data

clusteranalyse EEG: rat 03 meting 12 genormeerd

NAME MEAN STD N

LENGTH 51.935810811 32.562002417 296
Al -1.323511922 0.3805387088 296
A2 1.0429059696 0.4523786884 296
A3 -0.711790973 0.4062572193 296
A4 0.3642890135 0.3844569658 296
A5 -0.116814736 0.2318115991 296

clusteranalyse EEG: rat 03 meting 12 genormeerd
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Bijlage 4' Numerjeke resultaten SAS, genormeerde data

FASTCLUS Procedure

41

Replace=FULL Radius=O Maxclusters=3

Initial Seeds

Maxiter=5 Converqe=0.02

Cluster LENGTH A1 A2 A3 A4 A5

1 4.60857 -1.41088 1.78705 -1.48774 0.42937 0.35214
2 -1. 28788 0.06412 -1.35666 2.53554 -3.97072 4.53366
3 -1.34930 0.32361 -2.01028 1.42512 2.12037 -3.72126

Minimum Distance Between Seeds = 8.992279

clusteranalyse EEG: rat 03 metinq 12 qenormeerd

Iteration Chanqe in Cluster Seeds
123

1
2
3
4
5

4.325034
0.295553
0.243483
0.241271
0.317344

4.28566
0.41968

0.181151
0.028417
0.092607

4.372493
0.159632
0.160137
0.187309
0.218565

Iteration Limit Exceeded

cluster Summary

Cluster

1
2
3

Frequency

92
51

153

RMS Std
Deviation

0.8206
0.8536
0.6793

Maximum Distance from
Seed to Observation

6.4326
4.7102
4.7930

Nearest
Cluster

3
3
1

Centroid
Distance

2.3964
2.4792
2.3964

Statistics for Variables

Variable Total STD Within STD R-Squared RSQ/(1-RSQ)

LENGTH 1. 000000 0.931084 0.138959 0.161386
Al 1. 000000 0.685849 0.532800 1.140412
A2 1. 000000 0.614649 0.624768 1.665018
A3 1. 000000 0.666192 0.559197 1.268588
A4 1.000000 0.759236 0.427468 0.746628
A5 1.000000 0.837655 0.303091 0.434907
OVER-ALL 1.000000 0.756860 0.431047 0.757615

Pseudo F Statistic = 110.99
Approximate Expected OVer-All R-Squared = 0.23210

Cubic Clusterinq Criterion = 29.615
WARNING: The two above values are invalid for correlated variables.

Cluster Means

Cluster LENGTH Al A2 A3 A4 A5

1 0.11613 -0.99315 1.12572 -0.97199 0.71694 -0.47784
2 -0.81156 1.06037 -0.97955 1.19416 -1. 24280 1.14643
3 0.20069 0.24373 -0.35039 0.18641 -0.01683 -0.09482

Cluster Standard Deviations

Cluster LENGTH Al A2 A3 A4 A5
-------------------------------------------------------------------------------------

1 1.01907 0.64685 0.69829 0.76438 0.87902 0.85944
2 0.60376 0.92118 0.65559 0.82384 0.90909 1.10643
3 0.96408 0.61409 0.54308 0.53146 0.61378 0.71250



Bijlage 4' Numerjeke reslJltaten SAS, genormeerde data

clu6teranalyse EEG: rat 03 meting 12 genormeerd

rOCODB

1 I 2 I 3
------------+------------+------------

N I N I N
--------------------+------------+------------+------------
i:~~~~-------------I 28.001 33.001 31.00

--------------------+------------+------------+------------
2 I 4.001 13.001 34.00
--------------------+------------+------------+------------
3 I 51.001 43.001 59.00

c1u6teranalyse BEG: rat 03 meting 12 genormeerd

CORRELATION ANALYSrS

42

8 'VAR' Variables: rOCODE
A5

CLUSTER LENGTH Al A2 A3 A4

Simple Statistics

Variable N Mean Std Oev Sum

IOCODE 296 2.138514 0.826102 633.000000
CLUSTER 296 2.206081 0.887635 653.000000
LENGTH 296 0 1.000000 0
Al 296 0 1.000000 0
A2 296 0 1. 000000 0
A3 296 0 1.000000 0
A4 296 0 1.000000 0
A5 296 0 1. 000000 0

Simple Statistics

Variable Minimum Maximum

rOCODE 1.000000 3.000000
CLUSTER 1.000000 3.000000
LENGTH -1.349297 4.608568
Al -3.175304 3.817349
A2 -3.361529 3.259261
A3 -3.711688 3.097968
A4 -3.970720 4.862836
A5 -3.721256 4.533663

Pearson Correlation Coefficients I Prob > IRI under Ho: Rho=O I N = 296

rOCOOB CLUSTER LENGTH Al A2 A3 A4 A5

IDCOOE 1. 00000 -0.01595 -0.27036 0.41307 -0.08611 0.06902 -0.05997 0.00517
0.0 0.7847 0.0001 0.0001 0.1394 0.2364 0.3038 0.9294

CLUSTER -0.01595 1.00000 0.07646 0.49135 -0.60025 0.45043 -0.26173 0.11248
0.7847 0.0 0.1896 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0532

LENGTH -0.27036 0.07646 1.00000 -0.22292 0.14659 -0.16980 0.04846 -0.06313
0.0001 0.1896 0.0 0.0001 0.0116 0.0034 0.4062 0.2790

Al 0.41307 0.49135 -0.22292 1. 00000 -0.78657 0.58591 -0.35918 0.16420
0.0001 0.0001 0.0001 0.0 0.0001 0.0001 0.0001 0.0046

A2 -0.08611 -0.60025 0.14659 -0.78657 1. 00000 -0.78025 0.46880 -0.27903
0.1394 0.0001 0.0116 0.0001 0.0 0.0001 0.0001 0.0001

AJ 0.06902 0.45043 -0.16980 0.58591 -0.78025 1.00000 -0.74886 0.46411
0.2364 0.0001 0.0034 0.0001 0.0001 0.0 0.0001 0.0001

A4 -0.05997 -0.26173 0.04846 -0.35918 0.46880 -0.74886 1.00000 -0.76628
0.3038 0.0001 0.4062 0.0001 0.0001 0.0001 0.0 0.0001

A5 0.00517 0.11248 -0.06313 0.16420 -0.27903 0.46411 -0.76628 1. 00000
0.9294 0.0532 0.2790 0.0046 0.0001 0.0001 0.0001 0.0



Bijlage S" Grafische ujtvoer SAS, genormeerde data

clusteranalyse EEG: rat 03 meting 12 genormeerd

PRlDUIHCY ILOCE CHART

CLU.TIR
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Bijlage S" Grafiscbe uitvoer SAS, genormeerde data 44
Canonieke variabelen gediscrimineerd op cluster; clusters weergegeven.

clusteranalyse EEG: rat 03 meting 12 genormeerd
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Bijlage 5" Grafische ujtvoer SAS, genormeerde data
Canonieke variabelen gediscrimineerd op cluster; idcodes weergegeven.
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Bijlage 5" Grafiscbe ujtvoer SAS, genormeerde data
Canonieke variabelen gediscrimineerd op idcode; clusters weergegeven.
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Bijlage 5' Grafische Lijtvoer SAS, genormeerde data
Canonieke variabelen gediscrimineerd op idcode; idcodes weergegeven.
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