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Samenvatting.

Dit onderzoek behandelt het probleem van patroonherkenning in het middle latency
gedeelte van fysiologische auditory evoked potentials in het bijzonder piek Pa. Voor de
patroonherkenning wordt gebruik gemaakt van neurale netten. De hier beschreven studie
is een gedeelte van het onderzoek naar de mogelijkheden van het realiseren en
implementeren van een anesthesiediepte monitor dat uitgevoerd wordt bij de vakgroep
Medische Elektrotechniek van de Technische Universiteit van Eindhoven.

Tegenwoordig worden neurale netten veel gebruikt om patroonherkenningsproblemen
op te lossen. De complexiteit van het AEP probleem was te groot om dit met een enkel
neuraal net op te lossen zodat er een architectuur is gebruikt waarbij meer neurale netten
worden toegepast. Deze architectuur wordt het funnelnet genoemd.

Ten eerste is onderzoek gedaan naar het gedrag van de parameters van een neuraal net.
Nadat door deze onderzoeken inzicht in het gedrag van deze parameters is gekregen is
een configuratie ontworpen waarmee een maximaal aantal patronen uit een testset van
30 patronen correct gedetecteerd kunnen worden. Deze configuratie is getest met een
K-Fold-cross validation. Het funnelnet bleek in 87 % van de gevallen de ligging van
piek Pa binnen 2 msec. nauwkeurig te bepalen.

Door enige preprocessing methodes toe te passen is onderzocht of het mogelijk is om
de prestaties van het net te verbeteren en om de complexiteit van het net te reduceren.
Om de prestaties te verbeteren wordt een filtermethode toegepast. Getalsmatig leverde
de filtering geen verbetering op maar in de verdeling van de fouten is toch een
verbetering waar te nemen. Om deze reden is toch aanbevolen om het filter toe te
passen.

Er is geprobeerd de complexiteit van het net te verminderen door het tweede gedeelte
van het net door een topdetectiealgoritme te vervangen. De prestaties van het net werden
door deze actie verslechterd omdat de ruis die op de patronen aanwezig was door het
topdetectiealgoritme soms als piek werd gedetecteerd. Het toepassen van filtering leverde
hier wel enige verbetering maar de prestaties van het net bleven slechter dan wanneer
het volledige funnelalgoritme werd toegepast. Daarom wordt afgeraden het topdetectie
algoritme te gebruiken om het patroonherkenningsprobleem in AEP's op te lossen. Door
het toepassen van een nauwkeurigheid van 2 msec. is het toepassen van het tweede net
minder nuttig geworden.



Summary.

This report deals with the problem of paUem recognition in the middle latency part of
physiological auditory evoked potentials using neural networks specially the detection
of peak Pa. This report is a part of a study for the realisation of an anesthetic depth
monitor which is performed at the devision of Medical Electrical Engineering of the
University of Technology in Eindhoven.

Nowadays neural networks are widely used in paUem recognition problems. The
complexity of the AEP problem was to large to be handled by a single neural network
so an architecture of multiple neural networks was used to solve the AEP problem. This
architecture is called the Funnelnet.

Initially, research was done on the behaviour of the parameters of one neural net. Next,
the behavior of the funnelparameters was examined. The following stepwas to optimize
the funnelnet to detect the peak Pa in a testset of 30 auditory evoked potentiais. The
optimized configl!ration of the funnelnet is tested with a K-Fold-Cross validation. The
funnelnet scored ~:7 % of the paUerns correct within 2 msec. accuracy.

Several preprocessing methods were used to either increase the performance of the net
or to decrease the complexity of the net. The used preprocessing method to increase the
performance of the net was a filtering method. This filtering method didn 't virtually
improve the netperformance. The distribution of the errors did show an improvement of
the performance so therefore, the filtering method is recommended.

The complexity of the net was decreased by using a topdetection-algorithme instead of
the second part of the funnelnet. The performance of the net also decreased because of
the noise which was still present in the sigilaI. Filtering improved this performance
slightly but it was still worse than without the topdetection algorithm so there was
recommended not to use the topdetection algorithm to perform paUem recognition in the
middle latency part of physiological auditory evoked potentiais.

The accuracy of the targetdetection is during the project changed from 1 msec. to
2 msec. Because of this change the second net does not add any improvement to the
performance of the net.
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1 Opdrachtomschrüving en context.

Een van de onderzoeksgebieden die op de Technische Universiteit in Eindhoven door
de vakgroep Medische Elektrotechniek worden uitgevoerd, is het onderzoeken van de
mogelijkheden voor het ontwerpen en implementeren van een automatische
anesthesiediepte-monitor. In deze projectgroep wordt onderzocht of er relaties bestaan
tussen de diepte van anesthesie en het EEG signaal dat bij patiënten onder anesthesie
wordt opgenomen.

Anesthesie wordt gedurende operaties toegepast om bij de patiënt de spieren te
verslappen, pijnprikkels te onderdrukken, de autonome reflexen te onderdrukken (b.v.
bloeddruk of hartfrequentie) en het bewustzijn te verlagen. Bij onvoldoende realisering
van deze vier doelen van anesthesie bestaat de mogelijkheid dat de patiënt psychisch en
vooral fysiologisch nadelige effecten aan de operatie overhoudt.

Binnen de projectgroep lopen drie onderzoekstakken naar de relatie van anesthesiediepte
en EEG-signalen. De eerste tak houdt zich bezig met patroonherkenning in auditory
evoked potentiais:omdat er een relatie blijkt te bestaan tussen de amplitude en vonn van
de evoked potentials en de diepte van anesthesie [3]. Het probleem van
patroonherkenning in auditory evoked potentials is dermate complex dat dit niet met
conventionele filtertechnieken is op te lossen is. Een oplossing wordt gezocht in het
uitvoeren van de patroonherkenning met behulp van neurale netten. De tweede tak
onderzoekt de mogelijkheden van het bepalen van het bewustzijn gedurende anesthesie.
De evoked potential blijkt op zichzelf niet voldoende infonnatie te leveren om
uitspraken over de mate van bewustzijn gedurende anesthesie te doen. Bij dit onderzoek
worden evoked potentials en EEG signalen gebruikt om een uitspraak over de diepte van
de bewustzijnsreductie te doen. De derde tak houdt zich bezig met het modelleren van
de geleiding en de verwerking van pijnprikkels die een patiënt gedurende een operatie
ondervindt. Bij deze tak blijken de evoked potentials en de EEG signalen niet voldoende
te zijn om een uitspraak te doen over de mate van pijnsensatie tijdens anesthesie. Omdat
dit onderzoek nog in de beginfase is, wordt onderzocht welke fysiologische signalen een
bijdrage aan de detectie van pijnsensatie gedurende anesthesie kunnen leveren.

Het in dit verslag gepresenteerde onderzoek wordt geplaatst in de eerste tak van het
onderzoek naar de mogelijkheid van een automatische anesthesiediepte monitor. De
invloed van anesthesie op auditory evoked potentials (AEP) wordt in deze studie
onderzocht. Een AEP is een evoked potential waarbij de toegediende stimulus een
auditief signaal is. Er zijn aanwijzingen dat de ligging en de amplitude van de pieken
in een AEP, infonnatie bevatten over de diepte van anesthesie [3]. Het onderzoek richt
zich speciaal op het automatisch bepalen van de ligging en de amplitude van deze
pieken. De patroonherkenning hiervoor geschiedt met behulp van neurale netten. Het
probleem is dennate complex dat het niet met conventionele filtertechnieken is op te
lossen.
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In het kader van een voorgaand onderzoek is een methode ontwikkeld waarmee de
ligging van piek V in het brainstemgedeelte van de AEP gedetecteerd kan worden met
behulp van een neuraal net en een selectiealgoritme [4]. Het geheel van een neuraal net
en het selectiealgoritme wordt het funnelalgoritme genoemd ( funnel is het engelse
woord voor trechter). Dit algoritme is getest met AEP signalen die bij mensen zijn
opgenomen. De invloed van anesthesie blijkt echter sterker te zijn in het middle latency
gedeelte van de AEP's. In een later onderzoek is ditzelfde algoritme gebruikt om
patroonherkenning in het middle latency gedeelte van de AEP uit te voeren [11]. Dit
onderzoek is uitgevoerd met gestyleerde data waarmee het mogelijk is gebleken om in
88 tot 91 % van de gevallen de ligging van de piek correct te detecteren.

In het hier beschreven onderzoek wordt de mogelijkheid onderzocht om de ligging van
piek Pa in het middle latency gedeelte van fysiologische AEP's automatisch te
detecteren. Tijdens dit onderzoek, wordt het funnelalgoritme gebruikt. De neurale netten
moeten een beslissing nemen over de ligging van piek Pa waarna het selectiealgoritme
aan de hand van deze beslissingen de ligging van piek Pa kan bepalen. Onderzocht
wordt of er een configuratie van het funnelnet te vinden is waarbij een maximum aantal
patronen correct gedetecteerd wordt. Daarnaast wordt onderzocht of het toepassen van
voorbewerkingen op de signalen de prestaties van het algoritme kunnen verbeteren of
het algoritme kunnen vereenvoudigen.
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2 Auditory evoked potentiaIs.

§ 2.1 Inleiding.

Een EEG signaal is een potentiaal die op de schedel ontstaat onder invloed van de
elektrische activiteit van de hersenschors. Het EEG wordt bepaald door op de hoofdhuid
elektrodes te plakken waarmee via een versterker deze elektrische activiteit gemeten kan
worden. Het EEG dat op deze wijze op de schedel ontstaat wordt het spontane EEG
genoemd. Indien er een stimulus wordt toegedient, ontstaat er een activiteit op de
schedel die een evoked potential wordt genoemd. De amplitude van de evoked potential
is echter veel kleiner dan het spontane EEG signaal. De evoked potential wordt bepaald
door een middelingsproces uit te voeren. De evoked potential wordt vele malen achter
elkaar opgewekt door vele stimuli toe te voeren. Het opgenomen signaal wordt over deze
stimuli gemiddeld. Doordat de spontane EEG signalen over deze perioden ongecorreleerd
zijn, zal het spontane EEG signaal zich uitmiddelen en zullen de evoked potential
overblijven. Het aantal stimuli waarover gemiddeld wordt ligt in de orde van 1000.

•
Tijdens dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van evoked potentials die opgewekt
worden door auditieve stimuli. De evoked potential die hierdoor ontstaat wordt een
auditory evoked potential genoemd. Deze stimulatie bestaat uit het toedienen van klikjes,
met een bekende tijdsduur en bekend vermogen, aan het oor. Gedurende deze stimulatie
wordt er een middeling van het EEG signaal uitgevoerd over ongeveer 1000 stimuli
waardoor het spontane EEG signaal evenals de ruis zich uitmiddelt en de AEP overblijft.

§ 2.2 Evoked potentials in het tijddomein.

In een AEP zijn drie gedeelten te onderscheiden. Het eerste gedeelte van de AEP bevat
de meest hoog-frequente delen van het signaal. Dit gedeelte wordt het brainstemgedeelte
van de AEP genoemd en strekt zich uit van 0 tot 10msec. na het toedienen van de
stimulus.

In het brainstemgedeelte zijn zeven karakteristieke pieken gedefinieerd die van I tot en
met VII genummerd zijn. De automatische herkenning van piek V is bij de vakgroep
met succes uitgevoerd r4]. Het tweede gedeelte wordt het early cortical of middle
latency gedeelte genoemd en is gedefinieerd van 10 tot 50 msec. Binnen het middle
latency gedeelte zijn zes karakteristieke pieken gedefinieerd te weten NO, PO, Na, Pa,
Nb en Pl. Het derde gedeelte van de AEP na 50 msec. wordt het cortical gebied
genoemd. Op de vakgroep is nog geen onderzoek naar dit gedeelte verricht. Figuur 2.1
geeft een gestyleerde vorm van een AEP weer.

In figuur 2.1 zijn de namen van de gedefinieerde karakteristieke pieken vermeld. Het
hier beschreven onderzoek richt zich op het middle latency gedeelte van dit signaal en
met name de ligging van piek Pa die in de figuur met de pijl is aangegeven.
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Figuur 2.1 Gestyleerde auditory evoked potential

§ 2.3 Evoked potentials in het frequentiedomein.

De invloed van filtering van het signaal wordt in een latere fase van deze studie
onderzocht. Een goed filter kan pas ontworpen worden als het frequentiespectrum van
het signaal bekend is. Uit de literatuur is gebleken dat het belangrijkste gedeelte van het
vermogen van het middle latency gedeelte zich rond 40 Hz bevindt [7].

In figuur 2.2 is een voorbeeld gegeven van een spectrum van het middle latency
gedeelte van een auditory evoked potential. Er is gebruik gemaakt van het op de
vakgroep aanwezige programma eps.exe waarmee met behulp van een Hartley
transformatie het frequentiespectrum van de aangeboden patronen bepaald kan worden.
De frequentiespectra van de verschillende patronen blijken sterk van elkaar te
verschillen. Bij sommige signalen strekt het frequentiespectrum zich uit tot 70 Hz terwijl
bij andere signalen het vermogen maar tot 30 Hz uitgestrekt is.
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3 Neurale netten.

§ 3.1 Inleiding.

Het menselijk brein is een neuraal net dat wordt gekenmerkt door een structuur van
neuronen met veel onderlinge verbindingen. Door de parallelle structuur van deze
neuronen is het mogelijk om veel bewerkingen gelijktijdig uit te voeren waardoor het
menselijk brein geschikt voor het uitvoeren van patroonherkenning, evaluatie- en
associatietaken. Een nadeel van het menselijk brein wordt gevormd door de lage
voortplantingssnelheid van de signalen in het menselijk brein waardoor deze minder
goed in staat is om, met grote nauwkeurigheid, snelle berekeningen uit te voeren.

Een computer met een von Neumann architectuur is opgebouwd uit vele elementen
( transistoren) die in een hiërarchische structuur met elkaar verbonden zijn. Het aantal
verbindingen tussen de elementen is veel kleiner dan in het menselijk brein. Deze
structuur is er op gericht om bewerkingen serieel uit te voeren waardoor
patroonherkenning en dergelijke zeer lastig, zo niet onmogelijk, is. De
voortplantingssneJheid van de signalen in dit type computer is hoog zodat deze
computers geschikt zijn voor het uitvoeren van snelle, nauwkeurige berekeningen.

Er wordt veel onderzoek verricht naar de mogelijkheden om met behulp van een von
Neumann machine problemen als patroonherkenning en dergelijke op te lossen. Hierbij
wordt naar analogie van het menselijk brein een parallelle structuur met veel onderlinge
verbindingen opgebouwd. Deze structuur wordt een kunstmatig neuraal net genoemd.
Dit is een netwerk met een niet-lineaire overdrachtsfunctie die aangepast wordt
gedurende een leerfase. Er bestaan veel parallelle netwerken die kunstmatige neurale
netten worden genoemd. We onderscheiden drie groepen in deze netwerken:
* Neurale netten die onder toezicht geleerd worden. Tijdens de leerfase wordt de

uitgang van het neurale net vergeleken met de gewenste uitgangswaarde. Het
verschil tussen de werkelijke uitgang en de gewenste uitgang wordt
teruggekoppeld waarna het leeralgoritme de gewichten aanpast. Enkele
voorbeelden van dit type netwerken zijn het perceptron en het multi-Iayer
perceptron.
Neurale netten die zonder toezicht geleerd worden. Er is geen mogelijkheid om
fouten die zich aan de uitgang van het net manifesteren in het net terug te
koppelen. Het net moet zelf uit de aangeboden patronen categorieën
onderscheiden. Het Kohonen net en de ART netwerken zijn voorbeelden van dit
type netwerk.
Neurale netten met een beperkte vorm van toezicht. Hierbij is wel een
mogelijkheid van terugkoppeling van de fout aanwezig. Deze terugkoppeling
bestaat echter slechts uit een goed of fout melding.

In deze studie zijn alleen het perceptron en het muIti-layer perceptron gebruikt worden
om de patroonherkenning uit te voeren omdat deze in staat zijn om uit ingangssignalen
bepaalde verschijnselen te extraheren zoals de ligging van de piek Pa.
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§ 3.2 Perceptron

Het menselijk brein is opgebouwd uit neuronen. Een biologisch neuron is opgebouwd
uit drie delen te weten de ingangen, het cellichaam en de uitgang. De ingangen worden
gevormd door een netwerk van vezels, dendrieten genoemd, die naar het cellichaam toe
lopen. Elk neuron heeft tussen de 1.000 en 100.000 ingangen en maar slechts één
uitgang. Deze uitgang heet het axon. Dit axon kan zich vertakken en zodoende veel
andere neuronen van informatie voorzien. Het cellichaam initieert een actiepotentiaal als
lokaal in het neuron de drempelwaarde wordt overschreden. Dit wordt het "alles of
niets" verschijnsel genoemd. De ingangen kunnen een inhibitoir- of een excitatoir
karakter hebben. De overdracht van het genereren van de actiepotentiaal is een sterk
niet-lineair verschijnsel.

Het model van de neuronen wordt vertaald naar een praktisch realiseerbaar equivalent.
In figuur 3.1 is de opbouw van een kunstmatig neuron weergegeven.

e
Xl

Xn

Figuur 3.1 Kunstmatig neuron.

De dendrieten zijn vervangen door de ingangsknooppunten Xl tot en met XN' De
inhibitoire en excitatoire eigenschappen worden gerealiseerd door de gewichten Wo tot
en met wN een waarde te geven. Het cellichaam wordt door de sommatie en de niet
lineaire functie g(x) voorgesteld. De drempelwaarde van het "alles of niets" verschijnsel
wordt gerepresenteerd door de ingang 8. Een equivalent voor het niet-lineaire
verschijnsel wordt gevonden in een niet lineaire functie g(x) van de ingangen naar de
uitgangen. Voor deze niet lineaire functie wordt vaak een sigmoide-, sign- of een
treshold-functie gekozen. Voorbeelden van deze functies zijn in figuur 3.2
weergegeven.De relatie tussen de ingangen en de uitgang van het kunstmatig neuron
wordt beschreven door de uitdrukking in formule (1).

N

Y = geL Wi Xi - 8)
i-I

(1)

waarin g(x) de niet-lineaire functie, N het aantal ingangen van het net en de variabele 8
de offset voorstelt.
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Figuur 3.2 Niet-lineaire functies.

Een perceptron is een niet-lineair kunstmatig neuron waarbij de gewichten door een
leeralgoritme worden aangepast. Een perceptron kan meerdere ingangen hebben maar
slechts één uitgang.

D x x x x

x x x x
x N-O

x x X ,Ir

:,~•• : ::::~:: :.,.&.••.••

0"'· ". N • 10
0.,' ". x

.. ' 0 0 0 "

o
o o 0 o N - 100

N • aantal iteraties

Figuur 3.3 Hypervlak.

Indien voor de niet-lineaire functie van een laag van perceptrons de signfunctie wordt
toegepast, blijkt dat in een classificatieprobleem het scheidingsvlak tussen de
verschillende klassen gevormd wordt door een lineair hypervlak. In figuur 3.3 is dit
schematisch aangegeven.

De positionering van het hypervlak wordt uitgevoerd door het leeraJgoritme. Tijdens de
leerfase worden zowel de ingangsgrootheden als de gewenste uitgangswaarden aan het
algoritme aangeboden. Het leeralgoritme bepaalt een aanpassing van de gewichten die
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er voor moeten zorgen dat de ligging van het hypervlak verschuift totdat het op de juiste
plaats ligt. Dit principe is in figuur 3.3 door de verschillende stippellijnen aangegeven.

Het lineaire hypervlak is een van de beperkingen van het perceptron. Een eXclusief OR
probleem is met een enkel perceptron niet op te lossen omdat daarvoor twee
scheidingsvlakken vereist zijn (zie figuur 3.4).

D
o

"

"

Figuur 3.4 Exclusive OR probleem.

§ 3.3 Multi-Iayer perceptron.

Het in § 3.2 vennelde XOR probleem kan opgelost worden door twee hypervlakken aan
te brengen. Omdat dit met een enkel perceptron niet mogelijk is, worden er meerdere
perceptrons toegepast, die onderling met elkaar verbonden zijn, Hiermee is de structuur
van een multi-Iayer perceptron ontstaan.

........ 1uI

I

Figuur 3.5 Multi layer perceptron.

Een multi-Iayer perceptron is een netwerk dat uit meerdere lagen van perceptrons bestaat
welke onderling met elkaar verbonden zijn. In figuur 3.5 is een mogelijke opbouw van
een multi-Iayer perceptron gegeven. De structuur van een multi-Iayer perceptron is al

10



lange tijd bekend. Een probleem werd echter gevormd door het trainen van het netwerk.
Enige jaren geleden is het backpropagatie algoritme door Rumelhart et al [10]
beschreven.

§ 3.4 Backpropagatie algoritme.

Tijdens de trainfase wordt het backpropagatie-algoritme gebruikt om de gewichten tussen
de lagen aan te passen. In deze paragraaf zal worden volstaan met een beknopte uitleg
van het backpropagatie-algoritme.

Vik Wkj

i k j
Zie tekst voor ui11e, van de letters

Figuur 3.6 Voorbeeld opbouw feed forward net.

Aan de hand van een algemeen feed forward net zoals dit in figuur 3.6 is weergegeven
wordt het backpropagation-algoritme toegelicht waarbij Sj de ingangsknooppunten en U j

de uitgangsknooppunten voorstellen. De knooppunten Hk geven knooppunten in de
verborgen laag weer. De verbindingslijnen tussen de knooppunten stellen de gewichten
van het netwerk voor waarbij V ik staat voor het gewicht tussen het ingangsknooppunt
Sj en het verborgen knooppunt Hk• Analoog stelt Wkj het gewicht voor tussen het
verborgen knooppunt Hk en uitgangsknooppunt U j • De variabelen i, j en k zijn de
indexnummers van de knooppunten in resp. de ingangs-, uitgangs- en verborgen laag.

Voordat met de training van het net wordt begonnen, moeten alle gewichten V ik en Wkj

in het net met willekeurige waarden worden geïnitialiseerd. Als aan de ingang van het
net een trainpatroon wordt aangeboden, veroorzaakt deze aan de uitgang van het neurale
net een responsie. Tussen de responsie van het net CU) en de gewenste responsie (1)
zal een fout optreden. Deze fout wordt beschreven door formule (2).

fout = T. - U.
J J

(2)

Uit deze fout wordt een kostenfunctie voor elk patroon I bepaald, welke in formule (3)
is weergegeven.
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EI =.: ~ (T. - UizL" J J
j

I = patroonnummer
(3)

Het net wordt met meerdere patronen getraind waarbij elk patroon een eigen bijdrage
aan de kostenfunctie levert. De kostenfunctie zal uitgebreid moeten worden voor
meerdere patronen. Dit wordt bereikt door de kostenfunctie over alle patronen van de
leerset te sommeren. Dit resulteert in een kostenfunctie E[w] zoals die in formule (4)
is beschreven.

E[w] = LEI
I

(4)

(5)

Het backpropagatie-algoritme heeft ondermeer het minimaliseren van deze kostenfunctie,
die een functie van de gewichten is, tot doel. De kostenfunctie kan voorgesteld worden
door een oppervlak in een, door de gewichten opgespannen ruimte. De optimale
instelling van de gewichten wordt gerealiseerd door de gewichten in het globale
minimum van dit oppervlak in te stellen. De kostenfunctie wordt geminimaliseerd door
langs het oppervlak in de gewichtenruimte naar het globale minimum toe te schuiven.
Dit wordt bereikt door de gewichten in de tegenovergestelde richting van de grootste
gradiënt aan te passen. De verandering van de gewichten wordt bepaald door de
uitdrukking in formule (5).

aE
= -Y)-

aW
kj

= learningrate

De learningrate Y) geeft een maat aan voor de stapgrootte waarmee het
optimalisatietraject wordt doorlopen.

De configuratie van het feed forward net in figuur 3.6 wordt hierbij in herinnering
geroepen. Aan de ingang van dit net wordt een patroon I aangeboden. De uitgang van
het verborgen knooppunt Hk wordt beschreven door:

R k = geL Vit SJ
j

(6)

De waarden van de uitgangen van alle verborgen knooppunten worden aan de ingangen
van de uitgangsknooppunten aangeboden. Deze leveren aan hun uitgangen het signaal:
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Uj = heL WkjHJ
k

= heL wkjg(L V;kS))
k i

(7)

Waarin de functie h(x) een niet-lineaire functie is. De functies g(x) en h(x) kunnen
dezelfde niet-lineaire functies zijn maar dit is niet noodzakelijk. Uit fonnule (7) kan met
behulp van fonnule (3) en (4) een uitdrukking worden gevonden voor de kostenfunctie
die in fonnule (8) wordt beschreven.

(8)

(9)waarin: .
•

b~ = h'er W H1)[T.I-U.I]) LJ k) k ) )
k

De verandering van de gewichten W kj welke met behulp van fonnule (5) bepaald kan
worden, is in fonnule (9) weergegeven.

L\Wkj = llL [T/ -UI] h'eL Wk)Hj)Hj = llL blij
I k /

De verandering van de gewichten naar de verborgen knooppunten kan ook bepaald
worden met de hierboven beschreven methode.

(10)

waarin:

b~ = h'eL Wkjg(LV;kS)) LWkjb~
k i i

Het aanpassen van de gewichten kan ook algemeen bepaald worden. In formule (11)
wordt deze generalisatie weergegeven.

(11)

De variabelen a en b staan voor de lagen waartussen de gewichten zich bevinden.

De leamingrate II is de enige variabele die het leerproces bepaalt. Dit blijkt door het
optreden van instabiliteit van het leerproces soms niet tot het gewenste resultaat te
leiden. Het leerproces kan verbeterd worden door een tweede variabele toe te voegen dit
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een filterwerking op de gewichtenaanpassing introduceert. Deze variabele wordt het
moment (a) genoemd. De aanpassing van de gewichten verloopt volgens de in
formule (12) vermelde relatie.

(12)

Om de gewichten te kunnen bepalen, moet het mogelijk zijn om de niet lineaire functie
te differentiëren. De niet-lineaire functie moet differentieerbaar zijn op het hele domein.
Vanwege deze beperking worden de signfunctie en de tresholdfunctie die in § 3.2 zijn
vermeld, niet gebruikt. De sigmoide-functie is gebruikt om de niet lineariteit van de
perceptrons te realiseren. Een uitdrukking voor de sigmoide-functie wordt weergegeven
in formule (13).

1
g(x) = h(x) = _--,.,..

1 + e -Nx

De variabele N is een maat voor de niet-lineariteit van de sigmoidefunctie.

(13)

In de formules (9), (10) en (11) komt de variabele l"J voor. De learningrate l"J is bepalend
voor de mate waarin de gewichten kunnen worden aangepast. Deze bepaalt de snelheid
van de convergentie. Als de learningrate groot wordt gekozen, neemt het net per iteratie
veel informatie uit de trainpatronen op zodat de fout snel naar een kleine waarde
convergeert. Wanneer de learningrate echter te groot wordt gekozen, kan er een oscillatie
in het leerproces optreden waardoor de fout niet naar een kleine waarde convergeert. Een
kleine learningrate resulteert in een nauwkeuriger leerproces waardoor er een
nauwkeuriger en waarschijnlijk beter reproduceerbare instelling van de gewichten wordt
verkregen.

In het artikel van Burr [2] wordt beschreven dat het aantal benodigde iteraties monotoon
daalt wanneer het aantal verborgen knooppunten vergroot wordt. Naarmate de
learningrate wordt vergroot, zijn de stappen door het leertraject groter waardoor het net
sneller kan leren. Hieruit blijkt dat de learningrate en het aantal verborgen knooppunten
waaruit het net is opgebouwd, bepalend zijn voor de snelheid waarmee het net geleerd
wordt.

Het foutcriterium is een stopcriterium van het backpropagatie algoritme. Het algoritme
wordt gestopt wanneer de fout aan de uitgang van het neurale net voor alle patronen
kleiner is dan een waarde die door het foutcriterium wordt ingesteld. Dit criterium
bepaalt in welke mate de uitgang van de niet-lineaire sigmoïde-functie van de uiterste
waarden "0" of "1" af mogen liggen om het leerproces te beëindigen. Resumerend geldt
dat de gebruiker, door het instellen van het foutcriterium, aan kan geven welke mate van
onnauwkeurigheid er tijdens het leerproces getolereerd mag worden.
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4 Bet funnelnet.

§ 4.1 Inleiding.

Dit hoofdstuk behandelt een algoritme dat gebruik maakt van neurale netten en
selectielogica waarmee de automatische patroonherkenning in AEP's uitgevoerd moet
gaan worden. Uit een voorgaand onderzoek [4] is gebleken dat het niet mogelijk is om
voor het AEP probleem een neuraal net met een discrete uitgangsstructuur te trainen. De
complexiteit van het AEP probleem vereist zodanig veel verborgen knooppunten dat de
uitgangen van de verborgen knooppunten naar een waarde in het midden van het
uitgangsbereik convergeren. Dit levert slechte generalisatie-eigenschappen van het net
op. De volgende stap bestond uit het onderzoeken van een neuraal net met binaire
uitgangen. De resultaten van deze methode waren goed behalve wanneer de te detecteren
piek bijna in het midden van het aangeboden patroon ligt. Het net moet in dat geval een
precieze beslissing nemen in een niveau van het net dat getraind is om de globale
detectie uit te voeren.

§ 4.2 Het funnelalgoritme.

Om het in § 4.1 aangehaalde generalisatie-probleem op te lossen, is door 1. Habraken
bij de vakgroep Medische Elektrotechniek het funnelalgoritme ontwikkeld. Dit algoritme
is in staat om het complexe probleem van de patroonherkenning op te splitsen in minder
complexe deelproblemen. Daarbij biedt dit algoritme de mogelijkheid om de door het
algoritme in het begin gemaakte fouten in een later stadium automatisch te herstellen.

Het funnelnet bestaat uit verschillende secties in cascade waarvan de opbouw identiek
is. Elke laag wordt opgebouwd uit een neuraal net (NN) dat omringd wordt door een
selectiealgoritme (D). Elke laag heeft een ingang waaraan de AEP wordt aangeboden.
Aan een tweede ingang van de laag wordt een boven- en een ondergrens aangeboden.

--------------------,,,,,

NN

AEP .

Figuur 4.1 Funnelnet.

-------------------,,
,,

NN NN

.,

._------------------

Aan de ingang van elk neuraal net wordt een bovengrens (BG) en een ondergrens (DG)
aangeboden. De opbouw van het funnelnet is in figuur 4.1 weergegeven.
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Alle neurale netten zijn opgebouwd volgens de feed forward structuur en worden met
behulp van het back propagatie algoritme uit § 3.4 getraind. Voordat de simulatie wordt
uitgevoerd worden de ondergrens (OG) en de bovengrens (EG) ingesteld op resp. het
eerste en het laatste sample van het signaal. De werkelijke ingangsdata voor elk neurale
net worden gevormd door het gedeelte van de AEP dat tussen de boven- en ondergrens
in ligt. Het neurale net is zodanig getraind dat de uitgang van het net een "1" genereert
als de piek in de laatste helft van het signaal ligt en een "0" als de piek in de eerste helft
van het signaal ligt. Het principe van het funnelnet werkt als volgt: Het selectiealgoritme
dat het net omringt, zorgt er voor dat in het geval het neurale net een "1" genereert, de
ondergrens verhoogd wordt met de helft van het aantal samples dat zich nog in het
aangeboden patroon bevindt. De bovengrens en de nieuwe ondergrens worden aan de
uitgang van de laag aangeboden en zullen als ingangswaarden voor de volgende laag
dienen. Als het neurale net een "0" genereert, verlaagt de logica de bovengrens met de
helft van het aantal samples.

Het patroon dat op deze wijze aan de opvolgende secties wordt aangeboden, bestaat uit
steeds minder samples. Door dit principe voldoende vaak te herhalen zullen de onder
en bovengrens uiteindelijk aan elkaar gelijk worden. De waarde van de boven- en
ondergrens is in dit geval het gezochte sample.

In figuur 4.2 is het principe van het funnelnet schematisch weergegeven. De balkjes
stellen de samples voor en de blokken met NN stellen de neurale netten voor. In de
pijlen zijn de uitgangswaarden van de neurale netten weergegeven.

ç > 2

!Z
NN 1

e'

• targetsample

,2

Figuur 4.2 Principe van het funnelnet.

In werkelijkheid wordt er een foutcorrigerende mogelijkheid geïmplementeerd door niet
de helft van het aantal samples maar minder dan de helft weg te gooien. Volgens de
literatuur [4] moet dit aantal samples bepaald worden volgens de uitdrukking in
formule (1)
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Venstergrootte Venstergrootte
-----:;;......-- $ weggegooide samples $ __---::- _

4 3
(1)

Als in het voorbeeld van figuur 4.2 niet de helft maar bijvoorbeeld een kwart van het
aantal samples zou worden weggegooid, zijn er meer secties nodig om een targetsample
te bepalen. Er ontstaat daarentegen een mogelijkheid van foutcorrectie.

Stel dat er in de tweede laag een fout optreedt zoals in figuur 4.3 is weergegeven. Indien
de helft van het aantal samples wordt weggegooid, wordt hiermee ook het targetsample
weggegooid. In figuur 4.3 is te zien dat ondanks een verkeerde beslissing in laag 2, het
net toch in staat is het juiste targetsample te detecteren.

1 2 3 4

.:: C1 ::: t:W
t
l

e~BJ qm~
~ U FOUT ti j INN~ _

S

--- • targetsample

De cijfers geven de laag aan

Figuur 4.3 Foutcorrigerende mogelijkheid.
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§ 4.3 Het extended funnelnet.

Het funnelalgoritme zoals dit in § 4.2 is beschreven, is ontwikkeld om
patroonherkenning in het brainstemgedeelte van AEP's uit te voeren. Het aantal samples
dat aan het net moet worden toegevoerd, is in dit geval niet zo groot (50 samples). Het
funnelnet dat hiervoor ontworpen is, heeft hanteerbare afmetingen. Als het algoritme ook
voor de detectie van pieken in het middle latency gedeelte van AEP's gebruikt moet
worden, nemen vanwege het grote aantal toegevoegde samples (200) de afmetingen van
het benodigde funnelnet zodanig toe dat dit de rekentijd aanzienlijk verlengt. Een eis
blijft dat de simulaties op een IBM compatible PC worden uitgevoerd.

Om de simulaties toch op een PC uit te kunnen voeren, wordt het algoritme uitgebreid
met een datareductie-methode. Uit een voorgaand onderzoek is gebleken dat de discrete
cosinus transformatie het meest geschikt is om de datareductie uit te voeren [11]. In dit
onderzoek zijn drie vormen van datareductie onderzocht. Eerst is de Karhunen-Loéve
transformatie onderzocht. Deze bleek de beste resultaten op te leveren in termen van de
gemiddelde kwadratische fout. Voorts kan deze transformatie het meeste
signaalvermogen met het minste aantal coëfficiënten representeren. Als tweede is de
Walsh Hadamard transformatie onderzocht. De prestaties van deze transformatie waren
slechter dan de Karhunen-Loéve transformatie zodat deze transformatie afviel. Als
laatste is de discrete cosinus transformatie onderzocht. De met deze transformatie
bereikte resultaten, zijn bijna gelijk aan die met de Karhunen-Loéve transformatie. Een
groot voordeel van de discrete-cosinus transformatie ten opzichte van de Karhunen
Loéve transformatie is de verminderde complexiteit van de berekeningen bij de discrete
cosinus transformatie. Een uitleg van de discrete cosinus transformatie wordt in bijlage 1
behandeld.

Deze transformatie is, in de vorm van een C-programma, op de vakgroep EME
beschikbaar. Met deze transformatie kan een datareductie van 87,5 % worden bereikt
waardoor het aantal samples met een factor acht gereduceerd wordt. Een bijkomend
voordeel van het toepassen van datareductie is de verminderde rekentijd die nodig is om
de simulaties uit te voeren.

Het extended funnelnet bestaat uit twee in cascade geschakelde funnelnetten. Aan de
ingang van het eerste funnelnet wordt de gecomprimeerde data aangeboden. Dit eerste
net zal een grove bepaling van het targetsample uitvoeren. Dit bepaalde sample wordt
het pivotsample genoemd. Rond het pivotsample wordt een venster gelegd. De datareeks
binnen dit venster wordt aan een tweede funnelnet aangeboden. Het tweede funnelnet
voert een fijnbepaling van het targetsample uit. Een blokdiagram van het extended
funnelnet is in figuur 4.4 opgenomen. Aan het bovenste net wordt via de DCf poort de
gecomprimeerde data aangeboden. De ongecomprimeerde data wordt via de AEP poort
aangeboden. Het blok "Venster" bepaalt de nieuwe bovengrens (EG') en de nieuwe
ondergrens (OG') rond het pivotsample.
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Figuur 4.4 Extended funnelnet.

Deze manier van: targetbepaling introduceert twee extra vrijheidsgraden waardoor het
wellicht eenvoudiger wordt om bepaalde ingewikkelde problemen op te lossen. Deze
twee extra vrijheidsgraden zijn de compressiefactor en de grootte van het venster dat
over het signaal wordt gelegd.
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5 Meetmethode.

§ 5.1 Probleemstelling.

Beoogd wordt de prestaties van het extended funnelnet aan de hand van fysiologische
data te bepalen. Dit doel wordt bereikt door, via variatie van de neurale- en funnel
parameters, de configuratie van het extended funnelnet te optimaliseren. Het aantal
parameters waarmee gevarieerd kan worden, bestaat uit twee categorieën.

De eerste categorie wordt gevormd door de parameters die het neurale net beschrijven.
Deze groep is onder te verdelen in een klasse die het leerproces beschrijft zoals de
leamingrate, het moment, het aantal iteraties en de range. De tweede klasse beschrijft
de opbouw van het neurale net. Deze klasse bevat het aantal verborgen knooppunten,
het aantal verborgen lagen en de niet-lineaire functie. Deze klassen worden samen de
neurale parameters genoemd.

De tweede categorie parameters beschrijft de opbouw van het extended funnelnet.
Hiermee wordt beschreven hoeveel samples er per sectie worden verwijdert, de
compressiefactor en de venstergrootte. Deze categorie wordt de funnelparameters
genoemd en is specifiek voor het funnelnet.

Om de complexiteit van het probleem te reduceren, wordt er naar een methode gezocht
om diverse parameters een vaste waarde te geven. Als de optimale instellingen van het
neurale net bekend zijn, kan dit als black box worden beschouwd en kan het
optimalisatieproces zich richten op de funnelparameters.

De rekentijden die optreden tijdens de trainingen zijn tijdrovend en liggen in de orde van
uren. Het is daarom gewenst een methode te zoeken om snel uit te vinden of een
configuratie voldoet. Dit geschiedt door aan de hand van een testset van 30 patronen en
een trainset van 52 patronen een optimale configuratie te bepalen. Deze configuratie zal
achteraf worden geverifieerd door alle beschikbare patronen eenmaal als testpatroon te
gebruiken. Deze methode van testen wordt de K-fold-Cross-validation genoemd.

§ 5.2 Meetopstelling.

Het onderzoek naar de prestaties van het funnelnet is uitgevoerd door gebruik te maken
van 82 patronen van auditory evoked potentiaIs. Deze zijn opgenomen bij 7
verschillende katten die verschillende hoeveelheden anesthesiemiddel toegediend hebben
gekregen.

De auditory evoked potentials zijn opgenomen met een samplefrequentie van 5 kHz
waarbij er een middeling over ongeveer 1000 stimuli is toegepast. Deze stimuli bestaan
uit klikjes die 100 }Jsec aanhouden. De evoked potentials zijn gedurende 90 msec.
opgenomen nadat de stimulus is toegediend.
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Uit de dataset van 82 patronen is een testset gegenereerd van 30 testpatronen. De
overige 52 patronen zijn als trainset gebruikt. Voordat deze patronen aan het funnelnet
worden toegevoerd, is alleen het middle latency deel van de evoked potential behouden
omdat het onderzoek zich op de hierin optredende verschijnselen richt. Dit resulteert in
een verwijdering van de samples van 0 tot 10 msec. en alle samples na 50 msec.
Voordat de patronen aan het net worden aangeboden, is er een normalisatie van de
patronen uitgevoerd. Deze normalisatie maakt het vermogen van het signaal gelijk aan
1 en de offset wordt van het signaal afgetrokken.

De ligging van de piek Pa is door deskundigen bepaald. Het nummer van het sample dat
de top van Pa representeert, is aan de datafiles toegevoegd.

De simulaties worden uitgevoerd op een mM compatible PC met een 386 processor en
een mathematische coprocessor.

§ 5.3 Probleemaanpak.

AIs eerste worden de instellingen van de neurale parameters bepaald. Dit is uitgevoerd
door de instellingen van Schiemanck [11] te gebruiken. Met deze instellingen van de
parameters wordt een neuraal net getraind. Voor dit net is een perceptron gebruikt. De
instellingen van de parameters wordt geverifieerd door elke parameter afzonderlijk te
variëren. Als maat voor de prestaties wordt het aantal juist gescoorde patronen gebruikt.
Deze methode is geoorloofd ondanks de afbankelijkheid van de parameters omdat het
hier slechts om een toetsing van de door Schiemanck gevonden instellingen gaat. Deze
instellingen zijn in tabel 5.1 weergegeven.

Tabel 5.1 Initialisatie parameters volgens Schiemanck [11].

Dct levels 10

Aep levels 9

# weggegooide Der samples 10854321111

# weggegooide AEP samples 965422111

Foutcriterium 0,1

# iteraties 1000

Leamingrate 0,2

Moment 0,9

Venstergrootte 32

Corripressiefactor 8
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De parameter "Dct levels" en "Aep levels" specificeren uit hoeveel lagen het eerste en
tweede funnelnet zijn opgebouwd. Het aantal samples dat bij elke laag wordt
weggegooid, is bepaald door de parameters "aantal weggegooide DCf samples" en
"aantal weggegooide AEP samples".

Als tweede worden de funnelparameters ingesteld. De funnelparameters kunnen
eenvoudig worden bepaald door het stellen van eisen. Deze eisen worden in § 6.2
behandeld.

Wanneer de neurale parameters en de funnelparameters zijn ingesteld, moet de opbouw
van de neurale netten nog bepaald worden. Deze opbouw wordt bepaald door voor elke
laag een configuratie te bepalen waarbij een maximaal aantal patronen correct
gedetecteerd wordt. Hierbij worden alle secties als perceptron uitgevoerd. De
optimalisatie wordt uitgevoerd door het toevoegen van extra verborgen knooppunten. Er
wordt bepaald bij welke configuratie het net een maximaal aantal patronen correct
detecteert.

De gevonden configuratie wordt met de K-Fold-Cross-validation methode getest met
K = 16. Deze methode houdt in dat er een testset wordt gegenereerd waarin zich vijf
testpatronen bevinden. De overige 77 patronen worden gebruikt om het funnelnet te
trainen. Het aantal correct gedetecteerde patronen is een maat voor de prestaties van het
net. Deze methode wordt zodanig vaak toegepast dat alle patronen één maal als
testpatroon worden gebruikt. Normaal wordt deze methode toegepast op een testset van
één patroon maar vanwege de lange rekentijd tijdens de trainfase die dit in beslag neemt
en het aantal malen dat dit herhaald moet worden, is er voor gekozen om vijf patronen
tegelijk als testpatroon te gebruiken.

Om een maat voor de prestaties van het net te bepalen, moet er een objectief criterium
gedefinieerd worden. In het verslag van L. Schiemanck [11] wordt een afwijking in het
targetsample van 1 msec. toegestaan. Deze eis is te streng gekozen omdat een
deskundige met het oog niet in staat is om de ligging van piek Pa binnen 1 msec.
nauwkeurig te bepalen. Een acceptabele norm is een afwijking van 2 msec. In dit verslag
wordt ook een onnauwkeurigheid van 2 msec. aangehouden. Door de gekozen
samplefrequentie van 5 kHz komt een afwijking van 2 msec. overeen met 10 samples.

Als laatste parameter die nog ingesteld kan worden, wordt de niet·lineariteits-factor van
de sigmoïdefunctie vermeld. Deze parameter bepaalt de vorm van de sigmoïdefunctie.
Het veranderen van deze parameter heeft tot gevolg dat de learriingrate en het moment
ook opnieuw ingesteld moeten worden. Uit de literatuur [4] is bekend dat de waarde van
de leamingrate en het moment sterk gereduceerd moeten worden wanneer de niet
lineariteits·factor groter wordt. Een maat voor deze reductie wordt niet gegeven omdat
dit afhankelijk is van het op te lossen probleem. Uit de voorgaande onderzoeken [4,11]
blijkt dat het AEP probleem op te lossen is wanneer de niet-lineariteits factor gelijk aan
1 wordt gekozen. De invloed van deze parameter zal in deze studie niet bepaald worden.
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6 Meetresultaten.

§ 6.1 Neurale parameters.

De parameters die het leerproces bepalen zijn de leamingrate, het foutcriterium, het
moment, het aantal iteraties en de range. De optimalisatie wordt uitgevoerd door deze
parameters in te stellen volgens Schiemanck [11]. Vervolgens worden één voor één de
parameters gevarieerd zodat een maat voor de invloed van deze parameters bepaald kan
worden.

Als eerste parameter wordt het aantal iteraties ingesteld. Het aantal iteraties is een stop
criterium voor het leeralgoritme. Een te klein aantal iteraties resulteert in het nog niet
optreden van convergentie. Het optreden van convergentie houdt in dat de kostenfuncties
van opeenvolgende iteraties gelijk zijn. Het aantal iteraties mag alleen een stopcriterium
zijn wanneer er al convergentie is opgetreden. Een bovengrens aan het aantal iteraties
wordt gevormd door de tijd die het leerproces in beslag neemt. Het aantal iteraties wordt
zodanig ingesteld dat er zeker convergentie is opgetreden. Dit is alleen door het
uitvoeren van sil1)ulaties te bepalen.

De learningrate II wordt als eerste onderzocht omdat deze de snelheid beïnvloedt
waarmee het leerproces convergeert hetgeen tijdwinst op kan leveren. Tijdens de
simulaties blijkt dat een grote leamingrate resulteert in een instabiliteit van het
leerproces. Een te kleine learningrate resulteert in een te traag leerproces waardoor er
meer iteraties nodig zijn om eenzelfde eindresultaat te bereiken. Dit zijn beide
ongewenste verschijnselen zodat er een compromis gevonden moet worden. De
learningrate wordt zodanig ingesteld dat het leerproces stabiel blijft maar dat het toch
zo snel mogelijk convergeert. De leamingrate kan ingesteld worden tussen 0 en 1. Als
II =0 wordt ingesteld zal het net niets leren. Wordt II =1 dan zal het leerproces zeker
instabiel worden.

Het foutcriterium bepaalt de kostenfunctie na het trainproces. De bovengrens van het
foutcriterium ligt bij 0,5 omdat in een binaire uitgangsstructuur het omslagpunt bij 0,5
ligt. De ondergrens van het foutcriterium ligt bij O. Wanneer het foutcriterium 0 wordt
gekozen, kan het voorkomen dat het net de trainpatronen correct detecteert maar niet
meer in staat is de onbekende testpatronen te herkennen. Dit verschijnsel wordt
overlering genoemd. Uit simulaties wordt bepaald wanneer het net voor zowel de
trainset als de testset een maximaal aantal patronen correct detecteert. Een optimale
waarde voor het foutcriterium wordt bereikt bij een waarde van 0,05.

Het moment (a) is in § 3.4 omschreven als een filterwerking. Het gebied waarbinnen
het moment ingesteld kan worden loopt van 0 tot 1. Een waarde van 0 resulteert in geen
filterwerking waardoor het leerproces alle oneffenheden in de gewichtenruimte
doorloopt. Een waarde van 1 resulteert in een maximale filterwerking. Uit de simulaties
blijkt dat een sterke filterwerking een positieve invloed op het leerproces heeft. Een
goede waarde voor het moment bleek a =0,9 te zijn.
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De Range is een parameter die de absolute bovengrens, tijdens het initialiseren van de
gewichten, aangeeft. De gewichten worden met willekeurige waarden geïnitialiseerd
tussen +Range en -Range. Uit simulaties blijkt dat de waarde die Range heeft bij dit
probleem weinig invloed heeft. In figuur 6.1 zijn als illustratie de resultaten van een
training van Dct level 2 weergegeven bij verschillende waarden van de range. De
training is uitgevoerd met 1000 iteraties. De standaarddeviatie van de gewichten is
boven de punten aangegeven. Uit de resultaten blijkt dat het variëren van de range
weinig invloed op het eindresultaat heeft.

Bij een tweede simulatie zijn de waarden waarmee de gewichten worden geïnitialiseerd,
gevarieerd. In figuur 6.2 zijn de resultaten van deze simulatie weergegeven. Ook hieruit
blijken de eindresultaten sterk met elkaar overeen te komen. De standaarddeviatie is ook
hier boven de gewichten aangegeven. Uit deze simulaties wordt geconcludeerd dat de
reproduceerbaarheid van de trainingen goed is.

De parameters die de complexiteit van het neurale net bepalen zijn het aantal verborgen
lagen en het aantal knooppunten per verborgen laag. Uit de simulaties volgt dat het
leerproces sneller convergeert naarmate er meer verborgen knooppunten aan het net
worden toegevoegd. Het nadeel hiervan is dat het net met meer knooppunten minder in
staat is te generaliseren. Het blijkt niet mogelijk om voor alle levels tegelijk een
eenduidige configuratie te bepalen zodat er voor elk level apart een optimale configuratie
bepaald moet worden. Er wordt naar gestreefd om de netten zo eenvoudig mogelijk te
houden. Uit het verslag van L. Schiemanck [11] is gebleken dat met de gecomprimeerde
data veelal een enkel perceptron voldoende is om het probleem op te lossen en dat de
niet gecomprimeerde data vaak enkele verborgen lagen vereist om tot een optimale
configuratie te komen.

De optimale configuratie wordt bepaald door eerst het extended funnelnet met een enkel
perceptron per neuraal net te trainen en hiervan de resultaten te onderzoeken. Daarna
moet er per level worden onderzocht of het toevoegen van extra verborgen lagen en
knooppunten het eindresultaat verbetert. Hierbij zijn zowel de resultaten van de trainset
als de testset belangrijk. Deze optimalisatie wordt in de volgende paragraaf besproken
omdat deze voor elk level apart moet worden uitgevoerd.
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§ 6.2 Funnelparameters.

Binnen het gehele net kan het aantal weggegooide samples per level worden gevarieerd
alsmede de grootte van het venster en de compressiefactor waarmee de datacompressie
wordt uitgevoerd. Dit worden de funnelparameters genoemd.

De eerste parameter die bepaald wordt, is de compressiefactor. Deze factor wordt zo
hoog mogelijk gekozen omdat het eerste funnelnet een grofbepaling van het targetsample
uit moet voeren. Een tweede overweging om de compressiefactor hoog te kiezen, wordt
ingegeven door het Nyquistcriterium. Uit het frequentiespectrum van auditory evoked
potentials blijkt dat de belangrijkste informatie van het middle latency gedeelte zich tot
ongeveer 60 Hz uitstrekt. Volgens Nyquist is een samplefrequentie van 120 Hz
voldoende om het signaal te kunnen representeren. De AEP signalen zijn echter in z'n
geheel opgenomen met een samplefrequentie van 5 kHz omdat dit voor het
brainstemgedeelte noodzakelijk is. Een gevolg hiervan is dat de theoretische bovengrens
van de compressiefactor gelijk is aan 40. De aanwezige software zorgt voor een
praktische bovengrens voor de compressiefactor van 8. De twee overwegingen die de
instelling van de compressiefactor bepalen zijn goed te verenigen zodat een
compressiefactor van 8 wordt aangehouden.

De tweede funnelparameter die gekozen moet worden, is de venstergrootte. De
venstergrootte moet altijd ingesteld worden in relatie met de compressiefactor. In eerste
instantie is de venstergrootte ingesteld op 31 samples wat overeenkomt met 6,2 msec.
Een venster van 6,2 msec resulteert in een fout van 2 samples van de gecomprimeerde
data die het eerste funnelnet mag maken zodat het tweede funnelnet nog in staat is deze
fout te herstellen omdat de targetwaarde zich dan nog in het venster bevindt. Uit
simulaties is gebleken dat de waarde van 6,2 msec slecht gekozen is omdat het weinig
voorkomt (slechts 4 %) dat het eerste funne'net een fout maakt die groter is dan 3,2
msec. Met deze kennis kunnen we ons beperken tot een venster dat alleen fouten in de
gecomprimeerde data van 3,2 msec. toestaat. Deze eis wordt gerealiseerd door een
venster van 20 samples te kiezen. Dit principe is nogmaals schematisch in figuur 6.3
weergegeven.

Als de compressiefactor en de venstergrootte bepaald zijn, kunnen de reeksen voor het
aantal weg te gooien samples bepaald worden. Het feit dat gedurende de preprocessing
het brainstem-gedeelte wordt weggelaten, maakt het onmogelijk om het aantal weg te
gooien samples in te stellen volgens Schiemanck [11] omdat deze het brainstemgedeelte
niet heeft verwijdert en dus 300 samples aan het net heeft aangeboden. Wanneer de
compressiefactor 8 is, is het aantal samples dat aan het eerste funnelnet wordt
aangeboden 200 I 8 = 25 samples. Aan het tweede funnelnet zullen zoals met het venster
gedefinieerd is, 20 samples worden aangeboden. Aan de hand van formule (1) uit
hoofdstuk 4 worden de nieuwe reeksen weggegooide samples bepaald. Bij het bepalen
van deze reeksen spelen twee overwegingen een rol. Het totale net moet zo eenvoudig
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Figuur 6.3 Venster.

mogelijk uitgevoerd worden, wat voor de reeksen betekent dat er zoveel mogelijk
samples per niveau ineens weggegooid moeten worden. Door zo veel mogelijk samples
ineens weg te gooien, wordt voorkomen dat er twee opeenvolgende neurale netten een
bijna identiek probleem op moeten lossen. De gebruikte instellingen zijn in tabel 6.1 en
6.2 in § 6.3 weergegeven. Met behulp van de bovenstaande instellingen voor de
funnelparameters .is door middel van simulaties, zoals deze in § 5.3 zijn beschreven, een
configuratie bepaald.

§ 6.3 Voorlopige configuratie.

De voorlopige opbouw van de neurale netten is in tabel 6.1 weergegeven. Deze
configuratie zal met de K-Fold-Cross-validation methode geverifieerd moeten worden.
In deze tabel zijn de verborgen lagen en de uitgangslaag vermeld. Het cijfer voor de ":"
geeft het nummer aan van de laag. Het tweede cijfer geeft het aantal knooppunten van
deze laag aan. VerschiJlende lagen zijn door rechte haken van elkaar gescheiden. Het
funnelnet is zodanig opgebouwd dat alle uitgangslagen één knooppunt bevatten wat ook
in de tabel tot uitdrukking komt.
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Tabel 6.1. Opbouw van het extended funnelnet.

Det Level [Layemr.:#Knooppunten]

0 [1:1]

1 [1:1]

2 [1:1]

3 [1:1]

4 [1:1]

5 [1:1]

6 [1:1]

7 [1:1]

Aep Level

0 [1:1]

1 [1:2];[2:1]

2 [1:3];[2:1]

3 [1 :2];[2: 1]

4 [1:1];[2:1]

5 [1:1 ]

6 [1 :1]

De instellingen van de neurale parameters en de funnelparameters zijn in tabel 6.2
samengevoegd.
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Tabel 6.2. ParameterinstelIingen

Dct levels 8

Aep levels 7

Dct samples weggegooid 10 5 3 2 1 1 1 1

Aep samples weggegooid 7432111

Leamingrate 0,2

Foutcriterium 0,05

Moment 0,9

Range 0,6

Venstergrootte 20

Compressiefactor 8

Uit deze instellingen blijkt dat alleen het foutcriterium en de venstergrootte niet met de
door Schiemanck gevonden waarden overeen komen (zie tabel 5.1).

§ 6.4 K-fold-cross methode.

De resultaten van deze test zijn in tabel 6.3 weergegeven. De aandacht wordt er op
gevestigd dat er slechts 75 patronen als testpatroon zijn gebruikt omdat er tijdens het
genereren van de testsets een fout is opgetreden in de trainset. Trainset 2 bevatte slechts
64 patronen in plaats van 77 waardoor deze simulatie geen bruikbare resultaten heeft
opgeleverd. Deze resultaten zijn derhalve weggelaten.
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Tabel 6.3. Meetresultaten K-Fold-Cross methode

afwijking in aantal aantal patronen %
samples cumulatief

0 13 17

1 15 20

2 3 41

3 9 53

4 10 66

5 1 68

6 4 73

7 5 80

8 2 82

9 1 84

10 2 86

11 1 88

12 1 89

13 1 90

14 0 90

15 0 90

16 0 90

17 0 90

18 0 90

19 0 90

>19 7 100

Uit de tabel blijkt dat het net bij het foutcriterium van 2 msec. (10 samples) een
scoringspercentage van 87 % haalt. De patronen waarvan de afwijking meer dan 19
samples bedraagt, zijn patronen met een kleine signaal-ruis verhouding waardoor onder
invloed van de uitgevoerde normalisatie, een door de ruis gevormd maximum als
targetwaarde wordt bepaald.
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§ 6.5 Voorlopige conclusies.

Uit de simulaties blijkt dat het eerste funnelnet in 96 % van de gevallen de pivotwaarde
binnen 1 sample nauwkeurig kan bepalen. De configuratie waarmee dit behaald wordt
bestaat uit louter perceptrons.

Het blijkt mogelijk om met de in § 6.3 vermelde configuratie in de gebruikte testsets in
87 % van de gevallen de ligging van piek Pa binnen een nauwkeurigheid van 2 msec.
te bepalen.

Geconcludeerd wordt dat het tweede funnelnet meer fouten introduceert dan het eerste
funnelnet. Dit kan een gevolg zijn van de te hoge samplefrequentie waardoor het
detectieproces verstoord wordt door de ruis die zich nog op het signaal bevindt. In het
volgende hoofdstuk wordt dit onderzocht door de signalen te filteren voordat deze aan
het funnelnet worden aangeboden.
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7 Vereenvoudiging van het extended funnelnet.

§ 7.1 Inleiding.

Een nadeel van het extended funnelnet is de lange tijd die bet trainen in beslag neemt.
De trainingen tijdens de K-Fold-Cross validation duren ongeveer twee uur per keer. Dit
is een gevolg van de complexiteit van het totale net. In de volgende paragrafen wordt
getracht om het net door het toepassen van preprocessingmethodes te vereenvoudigen.

In de voorlopige conclusies van § 6.5 wordt vastgesteld dat de ruis wellicht een
verstorende invloed op de prestaties van het tweede funnelnet kan hebben. Deze
conclusie zal geverifieerd worden in § 7.4 waar het signaal zodanig gefilterd wordt dat
de ruis afgevlakt wordt. De prestaties van het net worden aan de hand van de eerder
vermelde testset met 30 patronen bepaald.

In het vervolg van de studie wordt nagegaan of het vervangen van het tweede funnelnet
door een topdetectie-algoritme tot een vereenvoudiging van het extended funnelnet kan
leiden. Aan dit algoritme worden zowel gefilterde als ongefilterde patronen aangeboden.

§ 7.2 Frequentiespectrum.

Alvorens een filter ontworpen kan worden, moet de spectrale verdeling van het
vermogen over de frequentieband bekend zijn. Uit de opmerkingen in § 2.3 blijkt dat
de informatie van het middle latency gedeelte zich uitstrekt van 0 tot 60 Hz.

§ 7.3 Filters.

Als eerste wordt de invloed van filtering van AEP's op de prestaties van het funnelnet
onderzocht. De belangrijkste eis die aan de te ontwerpen filters wordt gesteld, is de
ligging van het -3dB punt. Volgens de theorie van § 2.3 blijkt het -3dB punt bij 60 Hz
te moeten liggen. Een tweede eis die aan het filter wordt gesteld, is een maximale
looptijd van 10 msec. die het filter mag introduceren. Deze eis is een gevolg van de
beperkte lengte van het patroon. Wordt de looptijd van het filter te lang dan kan het te
detecteren verschijnsel buiten het venster van 40 msec. vallen waarbinnen dit
verschijnsel verwacht mag worden. Er is voor een transversaal filter gekozen omdat deze
gegarandeerd stabiel zijn en een lineaire fasekarakteristiek hebben waardoor de
signaalvorm behouden blijven.

Het toegevoerde signaal bestaat uit 200 samples wat een beperking oplegt aan de lengte
van het filter. Een transversaal filter introduceert een tijdvertraging die afhankelijk is van
het aantal coëfficiënten. Een tweede nadeel van het toegepaste filter is de aantasting van
de randen van het signaal vanwege het inschakelverschijnsel van het filter.
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Omdat de samplefrequentie van het signaal 5 kHz is, mag het transversale filter vanwege
de tijdsvertraging maximaal 50 coëfficienten bevatten (50 / 5 kHz. =10 msec.). De
beschikbare software vereist dat het filter uit een oneven aantal coëfficienten bestaat. Er
zijn voor dit doel vier filters ontworpen van 21, 31, 41, 51 coëfficiënten. De over
drachtskarakteristieken van deze filters zijn in figuur 7.1 weergegeven.
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Figuur 7.1 Frequentiekarakteristieken transversale filters.
X as: Frequentie 0 tot 2500 Hz.
Y as: Vermogen 6 tot -20 dB.

Uit de overdrachtskarakteristieken blijkt dat alle gerealiseerde filters een -3dB punt rond
60 Hz hebben liggen. Zoals verwacht mag worden, realiseert het filter met de meeste
coëfficienten de meeste demping in het spergebied. Omdat al deze filters aan de gestelde
eisen voldoen, wordt er voor gekozen om het filter met de meeste demping voor het
onderzoek te gebruiken. Om de leesbaarheid van de getallen te vergroten, zijn deze
karakteristieken in bijlage 2 nogmaals opgenomen.
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1 - ~gen begin- en eindsamples
2 - splesefen~
3 - weghalen begin- al eindsamp\es

De problemen van het inschakelverschijnsel van het filter worden opgelost door de
patronen gedurende het filteren aan de voor- en achterkant te verlengen met de samples
die tijdens eerder uitgevoerde processing waren verwijderd. De invloed van de
filterlooptijd kan te niet worden gedaan door inverse filtering toe te passen. Invers
filteren houdt in dat het patroon nogmaals aan het filter wordt aangeboden maar nu met
de samples in de tijd omgekeerd. De looptijd van het filter wordt door deze bewerking
tot nul gereduceerd terwijl de filterdemping verdubbeld wordt. Als laatste bewerking
worden de toegevoegde samples weggegooid zodat alleen het gefilterde middle-Iatency

i ~--·;"'''H--·:~TT:'''''H···::·H..~m ••~ I
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Figuur 7.2 Filterb,ewerkingen..
gedeelte van het signaal overblijft. De uitgevoerde bewerkingen op het signaal worden
in figuur 7.2 schematisch weergegeven.

§ 7.4 Resultaten van gefilterde auditory evoked potentiaIs.

De resultaten met de gefilterde auditory evoked potentials zijn in tabel 7.1 weergegeven.
In bijlage 3 zijn de resultaten in staafdiagrammen weergegeven. Uit de meetresultaten
in tabel 7.1 blijkt dat de prestaties van het net verbeterd als er filtering wordt toegepast.
Een percentage van 93 % van de patronen in de testeset wordt binnen 2 msec.
nauwkeurig correct gedetecteerd. Binnen de trainset wordt 88 % correct gedetecteerd.
Het verschil met de ongefilterde data is klein omdat de neurale netten in grote mate
ongevoelig zijn voor de ruis die zich op het aangeboden signaal bevindt.
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Tabel 7.1 meetresultaten filtering.

Afwijking aantal samples. Aantal % Aantal %
patronen cumulatief patronen cumulatief
trainset trainset. testset. testset.

0 10 20 0 0

1 10 39 9 30

2 5 49 3 40

3 4 57 3 50

4 4 65 5 67

5 4 73 2 73

6 3 78 2 80

7 2 82 2 87

8 1 84 0 87

9 1 86 0 87

10 1 88 2 93

11 1 90 0 93

12 1 92 0 93

13 0 92 2 100

14 1 94 0 100

15 0 94- 0 100

16 3 100 0 100

>16 0 100 0 100

§ 7.5 Topdetectie.

Na het analyseren van de acties van het tweede funnelnet, blijkt dat dit net in alle
gevallen een targetsample bepaalt dat tussen het door het eerste funnelnet bepaalde
targetsample, de pivotwaarde en de bovengrens van het venster ligt. Dit is een gevolg
van de wijze waarop de datacompressie wordt uitgevoerd. Het bepalen van de
gereduceerde datasamples introduceert een tijd-verschuiving van 1 msec. in de
gecomprimeerde data.
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Het tweede funnelnet bepaalt het targetsample uit een kleiner tijdsvenster dan het eerste
funnelnet. Dit verschijnsel is, samen met de door de datacompressie geïntroduceerde
tijverschuiving, aanleiding geweest om het tweede funnelnet te vervangen door een
topdetectie-algoritme. Het topdetectie-algoritme is met zowel gefilterde als ongefilterde
data uitgevoerd. Het gebruikte filter is filter 4. De resultaten van deze methoden zijn in
tabel 7.2 en 7.3 weergegeven.
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Tabel 7.2 Meetresultaten topdetectie.

Aantal Topdetectie % cumulatief Topdetectie % cumulatief
samples # patronen trainset # patronen testset

afwijking trainset testset

0 0 0 4 13

1 1 2 1 17

2 2 6 5 33

3 7 19 4 47

4 2 23 4 60

5 8 39 1 63

6 7 52 1 67

7 6 64 2 73

8 0 64 1 77

9 4 71 3 87

10 7 85 3 96

11 2 89 0 96

12 3 94 0 96

13 0 94 1 100

14 0 94 0 100

15 0 94 0 100

16 0 94 0 100

17 1 96 0 100

18 0 96 0 100

19 0 96 0 100

>19 2 100 0 100
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Tabel 7.3 Meetresultaten Topdetectie en filtering.

Aantal Topdetectie + % cumulatief Topdetectie + % cumulatief
samples filtering trainset filtering testset testset

afwijking trainset

0 2 4 0 0

1 1 6 5 17

2 3 12 4 30

3 10 31 1 33

4 6 42 4 47

5 5 52 1 50

6 4 60 1 53

7 2 64 4 67

8 1 65 2 73

9 1 67 2 80

10 9 85 2 87

11 1 87 0 87

12 1 89 1 90

13 1 90 3 100

14 2 94 0 100

15 1 96 0 100

16 0 96 0 100

17 1 98 0 100

18 0 98 0 100

19 1 100 0 100

>19 0 100 0 100

Uit de tabellen 7.2 en 7.3 blijkt dat de resultaten van de gefilterde data vooral op de
trainset beter zijn dan de resultaten van de ongefilterde data. De verdeling van de
resultaten is echter veel grilliger. Dit kan een indicatie zijn dat de prestaties van het
topdetectiealgoritme.minder zullen zijn dan de prestaties van het funnelnet wanneer er
een groter aantal patronen wordt gebruikt om het net mee te testen. Beide methoden
leveren slechtere resultaten dan de piekdetectie met het funnelnet.
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8 Conclusies en aanbevelingen.

De parameters die het leerproces van de neurale netten bepalen, de leamingrate en het
moment zij erg lastig in te stellen omdat er een afhankelijkheid bestaat tussen deze
parameters. Door deze parameters groot te kiezen, zal de kostenfunctie snel dalen. Er
bestaat echter een kans dat het leerproces instabiel wordt wanneer de leamingrate en het
moment te groot worden gekozen. De parameter Range heeft voor het probleem van de
AEP's weinig invloed op de uiteindelijke instellingen van de gewichten. Het aantal
iteraties moet zodanig ingesteld zijn dat bet leeralgoritme pas wordt afgebroken zodra
de correlatie tussen twee opvolgende kostenfuncties groot is.

Er worden goede resultaten bereikt door een datacompressie van 8 en een venster van
20 samples in te stellen. Bij deze instelling is het algoritme in staat om een fout van 1
sample in de pivotwaarde te herstellen. Een fout in de pivotwaarde die groter is dan 1
sample komt slechts in 4 % van de gevallen voor.

Het is mogelijk om met de gevonden configuratie in 87 % van de gevallen de ligging
van piek Pa me~ een nauwkeurigheid van 2 msec. te bepalen.

•
Het toepassen vap. filtering op de patronen heeft op het resultaat van de piekdetectie een
positieve invloed. Het algoritme scoort in 93 % van de gevallen de ligging van piek Pa
goed. De verdeling van de resultaten geeft aan dat de door het net bepaalde targetwaarde
dichterbij de aangegeven targetwaarde liggen dan wanneer er geen filtering wordt
toegepast. Het neurale net lijkt in staat te zijn de ruis die zich op het signaal bevindt te
negeren.

De resultaten die het topdetectiealgoritme levert zijn iets slechter dan wanneer het
extended funnelalgoritme met filtering wordt toegepast. Een verklaring hiervoor moet
worden gezocht in de ruis die zich op het signaal bevindt. Het komt voor dat het
topdetectie-algoritme een sample met een maximale waarde als targetsample aanwijst
terwijl dit maximum door een ruissignaal wordt geproduceerd. Door het toepassen van
filtering blijken de prestaties van het topdetectie-algoritme te verbeteren.

De verdeling van de resultaten van het topdetectie-algoritme is grilliger dan bij het
extended funnelnet. Op grond van dit gegeven wordt verondersteld dat het extended
funnelnet in een situatie waarbij meer testpatronen beschikbaar zijn beter zal presteren
dan het topdetectie-algoritme.

Het is mogelijk om het extended funnelnet te gebruiken voor de detectie van piek Pa.
Een datacompressie van 87,5 % en een bijbehorend venster van 20 samples zijn goede
instellingen voor de funnelparameters. In alle secties van het eerste funnelnet is een
perceptron voldoende om de pivotwaarde te bepalen. Enkele secties van het tweede
funnelnet moeten een verborgen laag met enkele verborgen knooppunten bevatten.

Bij voorkeur worden de signalen gefilterd met het ontworpen filter 4 om de ruis uit het
signaal te elimineren. Voordat dit filter toegepast wordt, moet het signaal aan de voor-
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en achterkant uitgebreid worden om de invloed van het inschakelverschijnselen van het
filter te elimineren. Door inverse filtering toe te passen is het mogelijk om extra
filterdemping te realiseren.

Het toepassen van topdetectiealgoritmes om het algoritme te vereenvoudigen wordt
afgeraden vanwege de minder goede resultaten die in een grotere testset verwacht
worden.

Een doel van het onderzoek van Schiemanck [11] was het zo nauwkeurig mogelijk
bepalen van de targetwaarden. De onnauwkeurigheid die in de bepaling van de
targetwaarden werd toegestaan was 1 msec. Uit praktische overwegingen is gedurende
het hier gepresenteerde onderzoek het foutcriterium bijgesteld tot een nauwkeurigheid
van 2 msec. Onder invloed van deze aanpassing levert het tweede gedeelte geen
verbetering van de prestaties op omdat het eerste net de ligging van het targetsample al
binnen 1,6 msec nauwkeurig kan bepalen.
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Bijlage 1

Discrete cosinus transformatie.

§ 1.1 Inleiding.

De AEP's worden gesampled met een samplefrequentie van 5 kHz. Deze hoge
samplefrequentie is noodzakelijk om het brainstemgedeelte van de AEP correct te
reproduceren. Het hier beschreven onderzoek houdt zich bezig met het middle latency
gedeelte van de AEP. Het frequentiespectrum van het middle latency gedeelte van het
signaal bevat veel minder vermogen in het hoog frequente gebied. Een gevolg hiervan
is dat de samplefrequentie verlaagd kan worden. Het is niet mogelijk deze reductie
tijdens de meting uit te voeren en zal dus achteraf dienen te gebeuren.

Een tweede overweging om het aantal datapunten te reduceren, wordt door Schiemanck
[9] aangegeven. Deze stelt dat een neuraal net met voldoende verborgen knooppunten
in staat is elke functie te leren. Dit houdt in dat een neuraal net in staat is om het
originele signaal uit de gecomprimeerde data te reconstrueren. Door een hoge
samplefrequentie te kiezen, bevat het signaal veel redundante informatie. Door een
compressiemethode toe te passen, wordt het signaal opgebouwd uit ongecorreleerde
variabelen. Als voorbeeld wordt een sinusoïdaal signaal aangehaald. Het minimaal aantal
variabelen dat nodig is om het signaal te reconstrueren, is vier. Hiervoor zijn de
amplitude, de fase, de frequentie en het beginpunt van het signaal voldoende.

De meeste datareductiemethoden die toegepast worden, zijn lineaire transformaties die
verwant zijn aan de Fouriertransformatie. De Fouriertransformatie wordt in dit
onderzoek niet gebruikt omdat de compressiefactor te laag is [9]. Van de Karhunen
Loéve-transformatie is bekend [l] dat deze de beste prestaties levert voor de variantie,
de RMS-fout en de vervorming. Ondanks dat de prestaties van de Karhunen-Loéve
transformatie optimaal is, bestaat er geen algoritme dat deze transformatie snel uit kan
voeren. Uit de literatuur is geconcludeerd dat de Walsh-Hadamard-transformatie een
lagere compressiefactor levert [1,9]. In het artikel van Ahmed et al. [1] wordt de
discrete-cosinus-transformatie gepresenteerd dat de prestaties van de Karhunen-Loéve
transformatie door een snelle berekening benadert.

§ 1.2 Theorie.

De discrete-cosinus-transformatie (DCf) wordt afgeleid van de Fouriertransformatie. Een
Fouriertransformatie wordt uitgevoerd op een functie x(t) die gedefinieerd is op het
domein -00 < t < 00.

X(<o) • F[x(t)] = (_1_) jx(t)e-;Wldt
J21t .a>
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Hierin is f = -1 en de hoeksnelheid W = 21tf [rad] en f is de frequentie in Hz. Uit deze
uitdrukking kan met behulp van de inverse Fouriertransformatie de functie x(t) weer
teruggewonnen worden.

x(t) E P-l(X(W)) = [-1-1jX(W)e-jootdW (2)
J2rt -Cl>

Als x(t) alleen voor t >= 0 gedefinieerd is, kan er een functie y(t) geconstrueerd worden
waarvoor geldt:

y(t) = x(t) voor t >= 0;
y(t) = x(-t) voor t < O.

Hieruit volgt:

Y(Ol). ~1[jX(I)e -jw'dI + jx(-I)ejw'dl]

= ~1jx(I)COS(Ol ')dl

(3)

De functie y(t) kan nu ook weer via de inverse transformatie teruggewonnen worden.

( t ~ 0 ) (4)

De uitdrukkingen in de formules (3) en (4) worden de resp. Fourier cosinus
transformatie en de inverse fourier cosinus transformatie genoemd. Deze formules gelden
voor tijdcontinue signalen. De Der is gedefinieerd als de discrete versie van de fourier
cosinus transformatie en de inverse fourier cosinus transformatie.
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[
1 1N-l

F(y[t"D = r.: L x[t,,] cOS[W",t,,] dt"
yn ".0

waarin : N = aantal samples

(
1 1N-ly[t,,] = r.: L Y(w",) cos(w",t,,) dOl",

yn ",.0

waarin : t = n b t en Ol = 2n mbI
" '"

(5)

(6)

De ingangen worden als vectoren geschreven: y = [y(O),..., y(N-l)]T en
Y = [Y(O),...,Y(N-l)t De uitdrukkingen in de formules (5) en (6) kunnen als volgt
worden geschreven.

voorwaarts

invers

(7)

(8)

waarin [Ç] een matrix is die wordt beschreven door de uitdrukking in formule (9)

~ = (~t (km CoJmc./n]
k =1 als m.O 0 N

lil

I

klll=2-~ als m=O of N

m,n =0, 1,...,N-1
(9)

De matrix in formule (9) wordt voor het eerst door Ahmed et al [1] beschreven. De
software die op de vakgroep EME aanwezig is, voorziet in een matrix [ÇJ van 8 x 8
elementen. Deze elementen zijn in formule (10) weergegeven.
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0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354

0,490 0,416 0,278 0,098 -0,098 -0,278 -0,416 -0,490

0,462 0,191 -0,191 -0,462 -0,462 -0,191 0,191 0,462

(9=
0,416 -0,098 -0,490 -0,278 0,278 0,490 0,098 -0,042 (10)
0,354 -0,354 -0,354 0,354 0,354 -0,354 -0,354 0,354

0,278 -0,490 0,098 0,416 -0,416 -0,098 0,490 -0,278

0,191 -0,462 0,462 -0,191 -0,191 0,462 -0,462 0,191

0,098 -0,278 0,416 -0,490 0,490 -0,416 0,278 -0,098

De DCf introduceert voor het middle-latency gedeelte van de AEP's een verslechtering
van de signaal-ruis verhouding van ongeveer 20 dB. Voor verdere bijzonderheden over
de prestaties van de DCf wordt verwezen naar Schiemanck [11]. Voor details over de
principes van DCf wordt verwezen naar Rao [9].
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