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Samenvatting
In dit onderzoek is nagegaan of in reeksen Nchillesneesen Hoffmannreflexen, die met regelmatige tussenpozen zijn ongewekt, periodieke variaties in de amplitudo voorkomen. Eerst
wordt een inleiding gegeven in de fysiologische achtergronden
van het onderzoek, waarbij onder andere periodiciteiten in f j siologische

systemen en de reflexkring, waarop het onderzoek

zich richt, aan de orde komen.
De technisch-theoretische asnekten worden in een volgend
hoofdstuk uiteengezet. De nadruk ligt daarbij op de berekeninL'
van

Fourier-transformaties van eindige diskrete tijdreeksen.

Daarna worden de praktische opzet en de gevonden resultaten
besproken.
Als voorlonige conclusie kan gesteld worden dat er in het
onderzochte frekwentiegebied ( 1/300 - 1 Hz.
va~iaties

) geen periodieke

in de amplitudo van Achillespees- en Hoffmannrefle-

xen voorkomen, die zo overheersend zijn dat ze bij het mer endeel van de proefperscnen voorkomen.
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'rile detec tion of neriodici ties in the amnIi tudes of A.chilles
tendon and Hoffmann reflexes.
Summary
rhe amplitudes of Achilles tendon and Hoffmann reflexes
have been studied during exneriments in which the reflexes were evoked simultaneously at regular intervals. The object of
this study was to dete~t if periodic variations occur in the
intensity of the reflexes.
An introduction in the problem of nhysiological periodicities was given and the physiological substrate of monosynaptic
sninal reflexes was outlined.
'rhen the technical aspects were discussed, in which the
emphasis was put on the calculation of FOUrier-transforms from
finite discrete time-series. The practical realization of the
Qnalysis and the results were presented.
It was nrovisiennally concluded that no obvious per~odici
ties can be found in the amplitudes of regularly evoked Achilles
tendon and Hoffmann reflexes in the range of frequencies studied (1/300 - 1 Hz.).
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1. Inleiding
Periodieke biologische verschijnselen vervullen in levende
organismen een belanrijke rol. In veel fysiologische processen
is het bestaan van neriodiciteiten reeds aangetoond. In dit onderzoek wordt nagegaan of er in de intensiteit van regelmatig
opgewekte Achillespees- en Hoffmannreflexen periodieke variaties voorkomen, waarbij voorlopig aIleen periodiciteiten met
een periodeduur tUBsen de 1 seconde en 5 minuten worden onderzocht. Eventueel voorkomende periodiciteiten worden indien mogelijk gecerreleerd met reeds bekende ritmen in dit frekwentiegcbied.
Daar bij de aanvang van het onderzoek nog geen verwerkingsorogra~ma's voor het uitvoeren van
Fourieranalyses voorhanden
ware~,

is eerst een onderzoek gedaan naar de toe te nassen verw~rkingsmethoden. Deze zijn vervolgens geimplementeerd in Time
Series Language (TSL) on een PDP 11 10 comnuter.
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2. Fysiologische Probleernstelling.
2.1 Periodiciteiten in Biologische Systemen.
Biologische systemen zijn en worden nog vaak onderzocht
alsof fluctuaties in de gemeten grootheden geen essentiele betekenis hebben. Bij metingen aan deze systemen zijn variaties
in de gemeten grootheden vrijwel altijd als ruis beschouwd,die
door het nemen van een gemidd81de verwijderd kon worden. Dat
de eigenschanpen van deze systemen aan'periodieke veranderingen onderhevig konden zijn werd niet of nauwelijks onderkend.
De laatste 20 jaar is de belangstelling voor neriodieke verschijnselen in de verschillende fysiologische processen toegenomen, mede dankzij het inzicht dat deze

vers~hijnselen

een

zeer essentiele faktor zijn voor het in stand houden van het
ort£anisme.
Periodiciteiten in het algemeen worden veroorzaakt door
oscillatoren, welke in 2 typen kunnen worden onderscheiden:
1) lineaire oscillatoren
en

2) niet-lineaire oscillatoren.

Kenmerk van een lineaire oscillatie is dat het een zuiver sinuso1daal verschijnsel is. Niet-lineaire oscillatoren vertonen
de noiging synchroon te gaan lopen met elkaar, indien ze elkaar~: ri tmen kunnen "voelen",

hetgeen volgens Minorsky (1962)

reeds in de 18-e eeuw door Huygens is ontdekt. Aangenomen wordt
j~t

deze synchronisatie van verschillende niet-lineaire oscil1a-

tor(~n

een vermindering van het totale energieverbruik van bei-

Je oscillatoren tot gevolg heeft. Men neemt aan dat deze synchronis~tie

over het hele biologisch relevante frekwentiegebied

ontreedt. Iberall (1969) heeft van dit soort interakties in
l}jologische systemen een uitvoerige beschrijving gegeven.
Er zijn twee verschillende verklaringen te geven voor neriodieke aktiviteit in biologische systemen:
1) het ritme is een essentieel kenmerk van het systeem. Als
verklaring voor deze intrinsieke ritmen wordt de aanwezigheid van een interne autonome oscillator aangenomen, waarbij
de oscillatie een gevolg is van de werking van een of ander
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regelcircuit op basis van negatieve feedback. Een voorbeeld
van deze intrinsieke ritmen is de cyclus van groei en deling
van afzonderlijke cellen (Goodwin,1~69) en de menstruatiecyclus.
2) Het ritme stelt een aanpassingsrespons van het organisme on
eAn neriodiek veranderende omgeving voor. Algemeen wordt a~ln
genomen d8.t de meeste dag- en nachtri tmen tot deze categorie behoren.
Wat is nu de funktie van deze ritmen ? Een mogelijk belanrijJ{8 fU.n kt 1e is het 00 het juist e ti j dsti p s tarten van biologische aktjes en de synchronisatie van gerelateerde orocessen.
en 1q'.lhoun (1 '3'71) noemt als voorbeeld de hersenen en vergelijkt
deze met een comnuter, waarin op de een of andere ~anier ervoer
gezorgd moet worden dat een reeks akties, die in verschillende
ctI'clLi ts plaats dienen te vinden, ir de juiste volgorde afgewerl( t word t, hetgeen moeilijk is voor te stellen zonder een of
~nder sjnchroniserend proces. Een andere belanrijke funktie is
O~ de toestand van de omgeving te voorsnellen, zodat het organ;3~e zich hieraan zo goed mogelijk kan aannassen, waarvoor het
volgens Craik (1':143) noodzakelijk is dat de hersenen als het
ware een model bevatten van de omgeving.
2.2 De Spinale Monosynaptische Reflex.
Al vorc:ns in te gaan op de formulering van het probleem, is
het noodz8.kelijk om de reflexkring waarop het onderzoek betrekkin~ heeft te beschrijven. Het betreft hier een reflexkring in
hetiwarsgestreepte skeletspiersysteem, waarbij de input afkomstit!, js uit de spier zelf (de zogenaamde myotatische reflex).
In figuur 2.2.1 is de reflexkring weergegeven. Daarin is aller,'en1 t in de spier een zogenaamd spierspoel tj e te zien. Deze
[;niersnoeltjes zijn transducers die bij rekking aktiepotentiaafgeve~ naar het Tuggemerg via Ia-afferente zenuwvezels. De
frl"l,~w(~nt,j e wa,armee de aktienotentialen worden gegenereerd is
daarhij een indicator van de snelheid en de grootte van de rek
van de ~nier. De gevoeligheid van de spierspoeltjes kan veran-
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deroll onder invloed van de gamma-motoneuronen, die in de voor-

hoorn van het ruggemerg liggen en die onder sterke invloed

ruggemergs~egment

zenuwbaan van suprasoinale
oorsprong

spier. spoe1.

dwarsgestreepte
spier
gamma-motoneuron

fig.

2.2.1: de spinale monosynaptische reflexkring.

st~an va~

sunraspin~le

processen. Door de aktiviteit van deze

ga~ma-moeoneuronen

is het mogelijk dat bij eenzelfde rektoeverschjllende aktiepotentiaalfrekwenties kunnen optreden.
De Ia-afferenten, die de informatie over de rektoestand
naar }lPt ruggemerg geleiden, maken in het ruggemerg monosynantisch kontakt met de alfa-motoneuronen, dat wil zeggen dat er

geen schakelcellen zijn tussen de Ia-afferenten en de alfaDlotoneuronen. De alfa-motoneuronen , die zelf ook nog onder
sunrasninale invloeden staan, zij het in veel mindere mate
dan de gamma-mot .. neuronen, zorgen voor de kontraktie van de
spier.

2.3 De Hoffmann- en de Achillesneesreflex.
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De reflexen

waaro~

dit onderzoek zich richt, namelijk de

Hoffm:um- en de Achillespeesreflex, hebben beide betrekking on
de m.Eoleus, die samen met de m.gastrocnemius de kuitspier vormt.

De alfa-motoneuronen en de la-afferenten van de m.soleus liggen
in de n.tibialis posterior in de knieholte welke over het algeme~n

vi~

niet diep onder de oppervlakte van de huid ligt. lndien nu
de huid een stroompuls wordt toegediend zullen, wanneer de

stroomsterkte voldoende groot is, in de genoemde zenuwvezels
aktienotentialen ontstaan, die vanaf het stimu1atiepunt in heide richtingen lonen, namelijk via de la-vezels naar de achterwo~tels van het ruggemerg en via de axonen van de alfa-motoneuronen naar de sniervezels van de m.soleus. De aktienotentialen die via de alfa-motoneuronen in de richting van de sDier
lonen, zullen in de spiervezels spieraktienotentialen genereren.
Indien on deze wijze voldoende spiervezels geexciteerd worden,
kar, di t

verschij nsel via oppervlakte-elektroden die

o~

de r.u iel

hoven de m.soleus genlaatst zijn, worden waargenomen. Dit wordt
de direkte motorische respons (M-respons) genoemd.
De aktiepotentialen, die in de la-afferenten naar het ruggemerg lonen, veroorzaken via de synapsen in het ruggemerg aktiepotentia1en in de alfa-motoneuronen. Deze aktiepotentialen veroorzaken wederom spieraktiepotentialen in de m.soleus, hetgeen
een korte kontraktie van de spier tot gevolg heeft en via de
huidelektroden te meten is. Dit wordt de Hoffmannreflex genoemd.
lndien met behuln van een hamer een tik op de pees van de m.
soleus (de Achillesnees) gegeven wordt, verandert gedurende
~orte

dat

d~

tijd de rektoestand van de spier. Dit heeft tot gevolg
snierspoeltjes aktiepotentialen in de la-afferenten op-

wekken. die weer via het ruggemerg naar de alfa-motoneuronen
worden geleid. Deze aktienotentialen in de alfa-motoneuronen
leiJen evenals bij de Hoffmannreflex tot een korte kontraktie
van de spier. De spieraktiepotentialen zijn weer met behulp van
de o~pervlakte-elektroden te meten. Men noemt dit de AchillespeeGreflex.
Zowel bjj de M-respons als de Hoffmannreflex als de Achillsspeesreflex arriveren de aktiepotentialen van de verschillen-
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de Rlfa-motoneuronen vrijwel gelijktijdig in de spier, zodat
~e samengestelde potentiaal (van meerdere spiervezels), die m~t
oelJulp van de ~ppervlakte-elektrodenkan worden gemeten,sync}lloon van aard is.
:let gelijktijdig opwekken van Achillespeesreflexen en Hoff~annreflexen geeft inzicht in het verschil in prikkelbaarheid
van alfa- en gamma-motoneuronen, aangezien gamma-motoneuronen
ve~l sterker onder supraspinale invloeden staan dan alfa-motoneuronen.
2.4 Meetmethode en Doelstelling van het Onderzoek.
Tn dit onderzoek worden bij normale nroefnersonen in de
rusttoestand gedurende een aantal minuten met regelmatige tUGSl)llDOZen aan het rechterbeen Achillesp,eesreflexen en aan het
linkerbeen Hoffmannreflexen opgewekt (figuur 2.4.1). De exnemechanische
E; tim/ll us

~

~.
~

Ia-afferenten

/

'"

elektrische
stimulus

\

g')mma-

registratie van de
elektrisch aktiviteit van de snier

rn0LonellJ'onen

' •

-~f

] g . 2 .4 . 1

het opwekken van Achillespees- en Hoffmannreflexen.

rirnunten worden uitgevoerd in een geluiddichte, elektrisch afgecchermde ruimte. De stimulatie- en registratieapparatuur staat
in een aangrenzende ruimte. De proefpersonen zitten in een speci-.
aal ontworpen stoel, met steunen voor hoofd, armen en benen.
Benen en voeten worden in een bepaalde positie gefixeerd, waarbij het kniegewricht een hoek van ongeveer 120 graden en het
enkelgewricht een hoek van ongeveer 100 graden maakt. Deze getallen zijn ontleend aan een publicatie van Hugon (1973), die
e2n poging heeft gedaan om dit soort experimenten te standaardiseren.
De stimulus-parameters gedurende een experiment zijn konstant. De tik op do
n~et

~chillespees

van het rechter been wordt

behuln van een elektromagnetisehe hamer toegediend. De aan-

sturing van de hamer is pulsvormig met een pulsbreedte van 8
rnsee. Gelijktijdig met de tik op de pees wordt de n.tibialis van
het

lin~er

been in de knieholte bipolair geprikkeld door een

rcchthoekige stroomnuls van 1 msee. De stroomsterkte wordt zodanig ingesteld dat een kleine direkte motorische respons

(M-

respons), gevolgd door een submaximale H-reflex te zien is.
Variaties in de prikkelbaarheid van de alfa-motoneuronen kunnen in een submaximale H-reflex beter tot uiting komen dan in
epn maximale H-reflex. Bij de laatste zijn de mogelijkheden
tot toename van de amplitudo geringer dan bij de eerste. Het
opwe1cken van een M-respons is niet bij aIle proefpersonen mogelijk, vanwege individuele versehillen in de onderlinge relatic van de M- en H-kurves, die de relatie tUBsen amplitudo en
stroomsterkte weergeven (figuur 2.4.2).
re f1 ex/
resnonsamnlitudo

M

stroomsterkte
fig.

2.4.2

stroomafhankelijkheid van M-respons en H-reflex.
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De A- en H-reflexen worden gemeten met behulp van AgAgCIopnervlakte-elektroden, die op de middellijn van de m.soleus
geplaatst zijn, met een oncterlinge afstand van ongeveer 4 cm.
De huidweerstand wordt verkleind door de huid schoon te maken
met Aceton. De reflexpotentialen worden versterkt (Hellige EE,
b~ndbreedte 5.3-1000 Hz.) en vervolgens opgeslagen op magneetbanfi (SE 5000,bandbreedte 0-312 HZ.).
Bij de verwerking van de reflexpotentialen wordt elke reflex of respons omge~t in een enkele waarde , die een maat is
de intensiteit van de reflex of responSe Meestal wordt
dilarvoor de top-top-waarde van de reflex/respons genomen (figuur 2.4.3). Bij hoge stimulatiefrekwenties komt het ectter

VOOI'

figuur 2.4.3

to~-top-waarde

reflex.

voor dat de vorm van met name de Achillespeesreflexen gedurellde een experiment sterk verandert, hetgeen te wijten is
aan het feit dat de spier nog niet volledig ontspannen is als

figuur 2.4.4

integraal van de reflex.

dp. volgende stimulus wordt gegeven. In dat geval is het opl'ervl~k

onder de reflexkromme een betere maat voor de inten-

sitelt dan de top-top-waarde (figuur 2.4.4).
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Onderzocht wordt nu of de variaties in intensiteit van beide reflexen gedurende een experiment bepaalde ritmen vertonen
en of deze ritmen in beide reflexen voorkomen. Daarbij gaat Let
prirnair am variaties met een eyelusduur varierend van 1 seeonde tot

5

minuten. In andere fysiologische variabelen zijn reeds

vele ritmen in dit frekwentiegebied gevonden. Ritmen met een
eyelusduur korter dan 1 seeonde zijn zowel voor de Achillesnees- als voor de Hoffmannreflex reeds besehreven door Paillard

(1955).

De in dit frekwentiegebied door hem gevonden ritmen zijn

echter niet het gevolg van variaties in de motoneuronprikkel~aarheid,

maar kunnen beschouwd worden als oseillaties tengevol-

ge van refraetaire perioden van onderdelen van het sninale en
nerifere motorisehe systeem welke bij de reflexkring betrokken
zijn. Daar de duur van deze refractaire perioden over het algemeen korter is dan 500 msee., zijn deze oseillaties bij

stimula~

tiefrekwenties van 2 Hz. of minder verdwenen. Voor frekwenties
met een cyclusduur, die langer is dan

5

minuten, is het moeilijk

am experimenten te doen, omdat in verband met de lange duur van
de experimenten vermoeidheidsversehijnselen gaan optreden en
de kans op ongewenste vrijwillige bewegingen groter wordt.
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::5. 'fheoretische Aspekten van de Spe"k:traalanalyse.
3.1 Inleiding.
Deterministische signalen zlJn in het tijddomein per defi-·
nitie volkomen beoaald. Om de frekwentie-inhoud van deze signalen te bepalen, zijn er met enkele beperkende condities tranforrn~ties

mogelijk van het tijd- naar het frekwentiedomein. 20

kan voor perlodieke signalen een Fourier-reeksontwikkeling worden toegepast en voor niet periodieke signalen een Fourierintegraaltransformatie.
Stochastische signalen daarentegen zlJn in het tijddomein
niet volledig bepaald, waardoor het niet mogelijk is een formule te geven, die het gedrag van het signaal in het tijddome in beschrijft. Om deze reden is een registratie van een stochastisch signaal slechts een uit vele mogelijkheden voor het
verloou van het signaal. AIle mogelijkheden voor het verloop
van een stochastisch signaal vormen een ensemble.
In de praktijk en vooral bij fysiologisch onderzoek zlJn
de te analyseren signalen veelal stochastisch. Toch is het gewenst am van deze signalen de frekwentie-inhoud te bepalen.
Daar veelal niet het gehele ensemble beschikbaar is, moet de
frekwentie-inhoud uit een of enkele registraties van het signaal gehaald worden. Om dit te kunnen doen wordt verondersteld
dat het stochastisch signaal ergodisch is en daarvoor is noodzakelijk dat het signaal stationair is. Stationariteit houdt
in dat de statistische eigenschapoen, op een zeker tijdstip over het hele ensemble berekend, onafhankelijk zijn van de keuze
van het tijdstip. Ergodiciteit betekent dat het oroces stationair is en dat de statistische eigenschappen, berekend over
elk ensemble-element afzonderlijk, gelijk zijn aan de statistische eigenschaooen, berekend over het hele ensemble on een
benaald moment. Indien verondersteld kan worden dat een proces
ergodisch is, dan kan uit een

enkele (oneindig lange) regi-

ntratie, dat wil zeggen uit een ensemble-element, de frekwentie-inhoud van het signaal bepaald worden.
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3.2 Fourier-transformatie van een eindig lange registratie.

De Fourier-getransformeerde van een stochastisch signaal
x(t) wordt gedefinieerd als :

X(f)=~ x(t).exp(-j.2ITft).dt
-00

Om verschillende merendeels praktische redenen is het echter
niet mogelijk om een stochastisch proces gedurende een oneindig lange tijd te registreren. In de praktijk wordt x(t) slechts
gedurende een zekere, beperkte tijd T geregistreerd. De Fouriergetransformeerde (FT) die hieruit berekend kan worden luidt in
formulevorm
T/2

X(f,T)=~x(t).exp(-j.2ITft).dt

(3.2.2)

-,/2

In het algemeen zal de berekende FT : X(f,T) afwijken van de
werkelijke FT. On het verschil tussen X(f) en X(f,1) zal nu nader worden ingegaan.
Stel het nroces x(t) is gedurende een tijd T geregistreerd.
Deze registratie wordt aangeduid met g(t). De funktie g(t) is
on te vatten als het produkt van twee tijdfunkties, namelijk
1) het nroces x(t)
en

2) een blokfunktie n(t) waarvoor geldt:
p(t)= 1
p(t)= 0

voor -T/2~t~T/2
voor t <-T/2 en t;> T/2

}

Deze funktie p(t) wordt opgevat als een tijdvenster waardoor
naar het oorsnronkelijke signaal x(t) wordt gekeken (figuur
3.2.1). Aangezien g(t) het produkt is van x(t) en p(t), zal

G(f), de FT van g(t), gelijk zijn aan de convolutie van X(f)
de FT van x(t), en P(f), de FT van p(t) :

~oor P(f) geldt

:
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~
. t£j
--------1

,-----~--~

9L.-.)1

I

________Cf=jL.T/:z

figuur 3.2.'1

.*

0

.,.~ ,

T/2

get) als produkt van x(t) en pet).

·· f =n· 1 ,
(riguur 3.2.2) heeft nuldoorgangen b lJ
T
n:::, ... -1 ,0,1,...
. Bovendien geldt dat P(f=O)=T. De zijbanden van P(f) worden kleiner, naarmate de afstand tot de oor-

Deze funktie P(f)

pef)

riguur 3.2.2 : de FT van de blokfunktie pet).
sprong groter wordt. G(f) kan worden bepaald uit de convolutie:
00

G( f ):::

J

P( f -

u ) . X ( u) . d u= X( f ,T )

(3.2.6)

-00

Meer

in~icht

omtrent de ipvloed van het getransformeerde win-

dow wordt verkregen door de convolutie te visualiseren (figuur
3.2.3). Bij elke frekwentiewaarde f.1 kan G(f.)
berekend worden
1
door P(f) op een zodanige manier te verschuiven dat de top komt

te liggen bij de frekwentie f., vervolgens X(f) te vermenigvul1

digen met P(f-f.) en deresulterende te integreren (verticaal
1

gearceerde o~~ervlak - horizontaal gearceerde opnervlak). De

figuur 3.2.3 : visualisering convolutie P(f).X(f)
waarde die voor X(f. ,T) =G(f.)
1

1

wordt gevonden is niet gelijk

aan de waarde van X(f.), maar is een gewogen middeling in een
frekwentieband

.1
rondo~ fi'

Dit verschijnsel wordt in de litera-

tuur aangeduid met de term "leakage" (o.a. Bendat en Piersol,
1971).
am de leakage te verrninderen is gezocht naar andere vensters
p(t) om op het oorspronkelijke signaal toe te passen. Verandert namelijk de vorm van het venster in het tijddomein, dan
ver~ndert de funktie P(f),

en dus ook de convolutie

p(f)-X(f).

Vensters die vee 1 worden toegepast veroorzaken minder leakage,
daar de P(f) van deze vensters kleinere zijbanden heeft. Een
nadeal is echter een kleine verbreding van de hoofdband. Van
de onderzochte vensters: "hanning-window","hamming-window lI
(Blackman,R.B. en TUkey,J.W.,1958),"cosinus-window lI (Bendat,J.S.
en Piersol,A.G.,1971) en "GEO-window" (Otnes,R.K. en Enochson,
L.,1972) is voar dit onderzoek gebruik gemaakt van het "cosinuswindow", daar met dit venster zonder meer betere resultaten hereikt worden dan met de beide eerst genoemde vensters. Met nane
de zijbanden van het "cosinus-window"

zijn kleiner dan de eer-

ete twes. Het "GEO-window", hoewel nag iets beter dan het "co-
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sinus-window", leverde helaas oraktische problemen

OD

bij het

nrogrammeren.
Voor het "cosinus-window" gelden de volgende formules
p(t)= (1-cos
= 1

0~1T)/2

voor

0~t<:0.1T

voor 0.1 T ~ t

= (1-cos T-t
0.1T )/ 2

voor 0. 9T

~

< 0. 9T

t" T

In figuur 3.2.4 ZlJn het hamming-, het cosinus- en het GEOwindow g.etekend.

- - --

......

....

,
1•

"
./ "

"

"

./

"

./

\

\,

"

'" "

" " '-

\

T 2

fiG'uur 3.2.4

:-----hamming-,--~-cosinus-en---GEO-window.

3.3 Fourier-transformatie van bemonsterde signalen.
In de

~raktijk

wordt voor de berekening van de frekwentie-

inhoud van een signaal niet het oorspronkelijke, dat wil zeggen continue signaal gebruikt, maar slechts de waarden van het
signaal on equidi.tante tijdstinpen. O~ de invloed van deze
bemonstering on het te berekenen spektrum zal nu nader worden
ingegaan.
Stel dat het proces x(t) wordt geanalyseerd. Van x(t) zijn aIleen de waarden on de tijdstipoen t=m.h bekend, waarbij f s =1/h
de hemonsteringsfrekwentie is en m=, ... -1,0,1,...
. Er
wordt hierbij van uitgegaan, dat de hoogste frekwentie in het
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signaal, die nog van belang is, kleiner is dan f /2, omdat vo's
gens het theorema van Shannon een signaal dat frekwenties bevat tot f

Hz, volledig benaald is door zijn waarden on de beh
mot1oteringstijdstippen, wanneer de bemonsteringsfrekwentie gro~er

is dan 2f . Het signaal dat geanalyseerd wordt is dan on
h
t8 vatten als het produkt van het werkelijke signaal x(t) en
de tijdfunktie yet), waarbij yet) wordt weergegeven door:
00

y(t)=Lb(t-j .h)
j=-OQ
waarbij voor

(3.3·1 )

(t), de zogenaamde dirac-funktie, geldt:

b (t )=0

voor t;.O

00

(3.3·2)

/ b (t).d t=1
-00

De funktie yet) is in figuur 3.3.1 getekend.

y ( t )1 ~Il-

.

-.,.-,

.

- -

- - - - -

--

-,.-

I

,

-

- -

--

'-"""'1"

I
I

,

I

I
---l

figuuI' 3.3.1

-

.

t

h ~

:grafische weergave van de funktie yet).

Het produkt van x(t) en yet) wordt nu set) genoemd;
s(t)= x(t).y(t)
J- a~ slechts het bemonsterde signaal set) bekend is,
;

zal S(f)

~rwijken

van de FT van het oorspronkelijke signaal x(t). Voor
S(f) geldt nu :

waarin -

het convolutieteken is en Y(f) wordt bepaald door:
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0Cl

Y(f)=~~(f-j.f )

J= - oc:l

(3.3·5)

s

hetgeon de FT van yet) is.
Aan de hand van de figuren 3.3.2, 3.3.3 en 3.3.4 wordt nu
duidelijk gemaakt hoe de bemonstering doorwerkt in het snektrum S(f). Stel het spektrum X(f) ziet er uit als weergegeven
ir figuur 3.3.2.

XCI)

figuur 3.3.2 : Fourier-SDektrum X(f)
Hierin i8 f s =1/h de bemonsteringsfrekwentie. Convolutie van
X(f) m~t Y(f) betekent dat X(f) telkens over een afstand ter
lcngte j.f s moet worden vers6hoven (figuur 3.3·3) en vervolzens de aldus verkregen FT's moeten worden opgeteld (figuur

/\ -- -;1\

1/\----/\

- 2'-:f=-s-..L--~-_-f---oL.---'----'----<

f

-----'~~----:f::-s--L--~---:::2-:::f~:

s

fjguur 3 3.3 : Verschuiving X(f) over afstand j.f s
3.3.4). Uit de figuren 3.3.2 tot en met 3.3.4 blijkt dat ten
gevolge van het feit dat X(f)=O voor f> f (figuur 3.3.2) er
s

-I

I

'- s

s

figuur 3.3.4 : de convolutie van X(f) met Y(f)

s

S(f)

in het uiteindelijke s~ektrum S(f) overlapping van frekwenties
optreedt. Dit verschijnsel wordt aangeduid met de term "aliasing".
Tengevolge van dit effekt is het s~ektrum S(f) in het van belang zijnde frekwentiegebied van -f /2 tot f /2 niet gelijk a~n
s
s
het werkelijke srektrum Xli).
Indien het oors~ronkelijke signaal x(t) wordt gefilterd met
een laagdoorlaatfilter met een karakteristiek zoals weergegeven
in figuur 3.5.5, dan zou deze fout niet worden gemaakt en zou
na filtering van x(t) en afkanpen van S(f) bij +f s /2 en -f s /2
het werkelijke Fourierspektrum X(f) gevonden kunnen worden.
1 p.

fi~uur

3.3.5

filterkarakteristiek laagdoorlaatfilter.

lVanneer dus een frekwentie-analyse wordt uitgevoerd op een

sign~al x(t~, dat frekwenties hevat tot f

, dient dit signaal
h
bemonsterd te worden met een bemonsteringsfrekwentie fs~ 2f h ,
of dient x(t), indien als bemonsteringsfrekwentie f s wordt gekazen, voor het bemonsteren gefilterd te worden met een laagdaorlaatfilter dat een afsnijfrekwentie heeft van fg~fs/2.
De af~nijfrekwentie moet zodanig worden gekozen dat geen relevante frekwenties uit het signaal x(t) worden gefilterd. Samengevat moet dus gelden :

(3.3.6)
3.4 Fast Fourier Transformatie.

ffiRt

In de nraktijk wordt, zoals reeds is uiteengezet, gewerkt
eindige diskrete tijdreeksen. On de benaling van de FT van

deze tijdreeksen zal nu nader worden ingegaan.
Veronderstel een willekeurig signaal x(t),waarvan de waar-
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in het interval (O,T) bekend zijn. Voor de FT van xC L)
ge:dt dan:
11(,'11

T

X(f,T)=j x(t).exn(-j.2rcft).dt

( 3.4.1 )

o

Stel x(t) wordt bemonsterd op N equidistante punt en met afstand
h=;r/(N-1) tUBsen oneenvolgende punten, waarbij h zodanig wordt
cpkozen, dat de hoogste nog van belang zijnde frekwentie in het
~icnaal x(t) gedetekteefd kan worden (vergelijk hoofdstuk 3.3).
De funktie x(t) is dan bekend op de tijdstippen t=n.h,waarbij
n=O,1, .... :N-1. Stel nu verder x =x(n.h). Dan kan formule (3.4.1)
n
voar willekeurige f als voIgt herschreven worden:
N -.1.

X(f,T)= h2: x .exp(-j .2rcfnh)
n",o n

De funktie X(f,T) wordt slechts bij een aantal diskrete frekwen~iewaarden berekend:
;k=0,1, .. . N-1 .
Ri;j de frekwenties f k worden de ?ou riercomnonenten benaald
vo'C pns :
N-i

Xk=X( fk,T )/h=1 x n ' exn( -j .2Ttkn/(N-1 ))
n::o

(3.4.4)

met 1-::=0,1, ... N-1.
~~ngezien

de bemonsteringsfrekwentie 1/h is, zal volgens
he t th'eorema van Shannon de hoogste nog betrouwbaI-e frekwentie-komponent gevonden worden bij de frekwentie 1/2h. Hierujt volgt dat X betrouwbaar is tot k=N/2.
k
Voor de berekening van de komponenten Xk zlJn softwareme thodieken ontwikkeld: FastFou rier Methoden. Voor een beschrijving van deze Methoden wordt verwezen naar o.a. Bendat,
J.S. en Piersol,A.G.(1971).
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3·5 Toevoegen van nullen aan een tijdreeks.
Voor het toepassen van de meeste Fast Fourier Transformatie method en op een reeks sample-waarden, is het noodzakelijk
dat het aantal sample-waarden een macht van twee is. Indien
dit niet het geval is, zijn er twee mogelijkheden om toch aan
deze

~is

te voldoen namelijk : de reeks afkanpen tot dichtst-

bijgelegen

lagere macht van twee of aan de reeks nullen toe-

voegen tot de eerstvolgende hogere macht van twee. De eerste
onlossing heeft als bezwaar dat samnle-waarden verloren gaan.
Bet toevoegen van nullen geeft echter aanleiding tot ongewenste effekten.
Bij het berekenen van spektra wordt de afstand tussen opeenvolgende frekwentiekomponenten bepaald door
df= 1/T= 1/Nh

(3.5.1)

waarbij N+1 het aantal sample-punten is, h de tijd tussen oneenvolgende sample-punten en T de totale tijd is waarover het
signaal wordt geanalyseerd. df is echter tevens de afstand van

r iguur 3. 5 . -I

spektrum zonder toevoeging van nullen.

dp oorsprong tot de eerste nuldoorgang en de 'afstand tussen

ooeenvolgende nUldoorgangen van de FT van het window pet) uit
formule 3.2.3 (figuur 3.2.2). In het geval er geen nullen worden toegevoegd aan een reeks, zullen de verschillende frekwentiekomoonenten samenvallen met de nUldoorgangen van de andere!'
frekwentiekomoonenten, figuur 3.5.~- (vergelijk ook met figuur
3.2.3).
Vanwege de aard van de FFT-berekening zal na toevoeging

van nullen dr, de afstand tussen oneenvolgende komnonenten jn
het snektrum, kleiner worden namelijk

(3·5·2)
waarhij Nz het aantal toegevoegde nullen is. De FT van het window blijft echter ongewijzigd, dat wil zeggen de afstanden van
de nuldoorgangen tot de oorsprong van P(f) veranderen niet. Volgens formule 3.5.2 wordt weI de afstand tussen opeenvolgende
frekwentiekomnonenten in het snektrum groter, f~guur 3.5.2.

figuur 3.5.2 : spektrum indien nullen worden toegevoegd.

Eet toevoegen van met name grote hoeveelheden nullen leidt dus
tot een relatieve toename van de overlanping van naast elkaar
Jiggende frekwentiekomnonenten.

3.6 Trendverwijdering.
In hoofdstuk 3.1 is reeds opgemerkt dat voor de berekening
van Fourier-spektra ervan
signaal waarop de analyse
de praktijk is dit,
zeker

uitgegaan moet worden dat het stuk
wordt uitgevoerd, stationair is. In
"
b" I
. h
.
1n het geval van 10 OglSC e slgna-

len veelal niet het geval. Daarom is het noodzakelijk om door
zogenaamde trendverwijdering het signaal zo stationair moge
lijk te maken.
Onder een trend wordt verstaan elke frekwentiekomnonent,
waarvan de periode langer is dan de duur van het geregist~eer-

de signaal. Deze frekwentiekomponenten kunnen verwijderd worden met behulp van trendverwijdering volgens de kleinste kwadratenmethode of met behulp van digitale filters.
De kleinste kwadratenmethode.
De kleinste kwadratenmethode kan gebruikt worden zowel voor
het verwijderen van DC-niveau als voor lineaire en hog ere orde
trends.
Stel {x i zijn de waarden van het signaal x(t) op de tijdstiopen i.h, waarbij i loont van
tot N-1 en h de tijd is tussen opeenvolgende samples. Er wordt nu gezocht naar een K-e orde polynoom van de vorm :

1

°

A

Xi =

~
L
ck ( 1
•

h)

k

; i=0,1, ... N-1

(3.6.1 )

K:. 0

die de trend in {xJ het best benadert. De kleinste kwadratenmethode bestaat nu hierin dat de positief definiete funktie
(3.6.2)

welke een funktie is van de coefficienten c O ,c 1 '· •• cK' geminimaliseerd moet worden. Differentieren en gelijk aan nul stellen
geef t :
N-1

K

~ ~=:= L 2(xi - L ck( i.h)k). (-( i .h)j )=0
J

~=O

k:o

;j=0,1, ... K
ofweI
K

N-I

N-.1

L k ? (i.h)k+j= Lx.1 (i .h)j
C

K=o

1.::0

':=0

; j =0, 1 , ... K

Indien K groot wordt, wordt het moeilijk om deze vergelijkingen on te lossen. Meestal is het echter al voldoende om voor
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K 2 of 3 te nemen.
Wanneer het aantal samrle-waarden N oneven is,kunn8n de
formules 3.6.4 voor c. sterk vereenvoudigd worden. Voor K=2
J
kan vergelijking 3.6.4 als voIgt uitgeschreven worden:
j=O
j=l
j=2

+ c 1 ~ i.b
+ C21 (i.h)2=~Xi
COLi.h
+ C'jL(i.h)2 + C L(i.h)3=2i.Xi. b (3.6.5)
2
C L(i.h)2+ c j L(i.h)3 + C21(i.b)4=Lxi·(i.h)2
O
cOr 1

De sommaties in de vergelijkingen 3.6.5 hebben als onderen

bovr~ngrens

respektievelijk 0 en N-1. Stel nu dat het aan-

tal nunten oneven .is. Loort i nu van -(N-1 )/2 tot +(N-1 )/2,
dan zi j n de s.omma ties waarin de oneven mach ten van i. h voorkamen, nul. Wordt vervolgens de vergelijking voor j=l uit 3.6.5
door h en de vergelijking voor j=2 door b 2 gedeeld, dan gaan
dn vergelijkingen (3.6.5) over in:
j=O

COL 1

.j='1
j=2

Co

r

+ c 2h
C bL i
1

.2

1

2

L i 2 =LX.1

2

= L Lx.1
2
4
+ C2 b ~ i

(3.6.6)

= 2:.1 2 .X i

~anneer

uit 3.6.6 c ,c en c ongelost worden,dan worden
O 1
2
de vergelijkingen voor de coefficienten c ,c en c
:
O 1
2

In de vergelijkingen 3.6.7 moeten de sommaties worden uitgevoerd van -(N-1 )/2 tot (N-1 )/2. Verder geldt :
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Ii~~ N(N 2-1)(3N 2-7)
240

Dig{t~le Filters.

Zoals

reed~

is ongernerkt kunnen voor het verwijderen van

dAze langzame ,komnonenten in het signaal ook digitale hoogdoorlaatfilters worden gebruikt. Deze zijn echter vanwege de
IAitgebreidheid van het onderwern niet"verder onderzocht. Otnes
en Enochson

h~bben

dit onderwern uitvoerig beschreven.

3.'7 ,1uto- ,Kruis-"enCoherentiesnektra.

Aangezien een ruwFourier-spektrum geen direkte informatie
over fysische grootheden verschaft, wordt meestal uit het ruwe
Fourier-snektrum, waarvan de komnonenten komnlex zijn, een reeel autos"Oektrum berekend. Hetautosnektrum,ook weI vermogenssuektrum genoemd, van een signaal beschrijft de frekwentiesarnenstelling van het signaal in termen van de snektrale dichtheid van het gemiddelde kwadraat x 2 (t), dat wil zeggen : de
bijdrage van de frekwentieband""vanf tot f+df tot het totale
vermogen van het signaal wordt teruggevonden in de waarde van
het onnervlak onder het autosnektrum tussen f en f+df (figuur
3.7.1).
P(f)

f

f+df
figuur 3.7.1

het autosnektrurn

per).
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Uit de Fourier-spektra van twee stochastische signalen x(t)
en··y(t) kan een kruisspektrum C

(f) worden berekend. De modu-

lus van het kruissnektrum ICxy(~)1 is een maat voor de aktiviteit die de twee signalen gemeenschappelijk hebben als funktie

van de frekwentie. Uit dit kruisspektrum, dat zelf voor analysedoeleinden weinig gebruikt wordt, en de afzonderlijke autosnektra kan een zogenaamd coherentiespektrum ref) worden bereken d. Di t s p ek t rum is r e eel. V 0 0 r 0( f) gel d t :
2
r(f)= \C xy (f)1
"Px(f).Py(f)

(3.7.1)

Hierin zijn Px(f) en Py(f) de autospektra van de afzonderlijke
signalen en C (f) is het kruissnektrum tussen beide signalen.
xy
Voor
(f) geldt:

'0

Als 02(f):0 dan zijn de 2 signalen ongecorreleerd bij de frekwentie f. Als
2(f)=1 dan zijn de 2 signalen bij de frekwen-

r

tie f volledig gecorreleerd. Als hij een bepaalde frekwentie
de conerentie hoog is,dat wil zeggen in de buurt van 1, dan
houdt dit in dat het vermogen bij deze frekwentie

in het ene

p.ignaal grotendeels is toe te schrijven aan dezelfde frekwentiekomnonent in het andere signaal of omgekeerd. Een andere
internret~tie

is dat de vermogens in beide signalen bij deze

frekwentie geheel of gedeeltelijk veroorzaakt worden door een
derde procca dat invloed heeft op beide signalen. Hierbij wordt
wel steeds van de veronderstelling uitgegaan dat de beschouwde
systemen lineairzijn.

3.8 Betrouwbaarheid van berekende spektra.
Om de stabiliteit van berekende spektra te verhogen wordt
in de literatuur aangeraden am in het frekwentiedomein te smoothen.Bet begrip smoothen wordt nu nader uiteengezet.
Stel een snektrum bestaat uit n frekwentiekomnonenten.De
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betrouwbaarheid van een be-raalde frekwentiekomnonent kan verhoogd worden door de som van 1 komponenten links en 1 komponenten rechts van die frekwentie te nemen plus de frekwentiekomponent zelf en deze som te delen door 21+1. Dit heeft uiteraard
weI tot gevolg dat de resolutie-bandbreedte toeneemt. Indien
Is de smoothlengte is, xi de i-e komponent van het snektrum
voor het smoothen en Yj de j-e komponent van het spektrum na
het smoothen en wordt verder gesteld dat p=(1-1 )/2, dan gelden
de formules
j+p

1
y.= ,
J J+P

x.

~

j=1 ,2, ... p

1

i=1
j+p

Yj=

1

2:

-1

x.

j=p+1, ... n-(p+1)

1

(3.8.1)

i=j-p
n

1
Yj
p+n-j+1

L

x.

1

j=n-n, ... n

i=j-p

Een andere manier om de stabiliteit van de berekende snektra te verhogen is om de spektra te middelen over meerdere segmenten. Indien namelijk een lange opname van een proces beschikbaar is, dan kan deze opname in een aantal stukken (=segmenten)
gesplitst worden en kunnen de spektra van deze verschillende
segmenten vervolgens worden gemiddeld. Ook deze operatie heeft
tot gevolg dat de resolutiebandbreedte toeneemt.
Het aantal vrijheidsgraden, dat een direkte maat is voor
de stabiliteit van de berekende spektra wordt bepaald door de
formule
n=2.1.q

(3.8.2)

waarin n het aantal vrijheidsgraden, 1 de smoothlengte en q
het aantal segmenten is. De resolutiebandbreedte wordt bepaald
door de formule :
w~8rin

Be = l.q/T
T de lengte van de opname is.

(3.8.3)
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Ben andere maat voor de betrouwbaarheid van de berekende
snektra is de genormaliseerde standaardfout t r
E. r
1/(1.q)

:

=J

(r geeft

aan de verhouding van de standaardafwijking van de

schatter tot de geschatte grootheid. In het geval slechts een
segment beschikbaar is en er niet gesmoothed wordt, is

c r ge-

lijk aan 1.
Verhoging van het aantal vrijheidsgraden door in segmenten
te splitsen of een langere smoothlengte te nemen heeft dus tot
gcvolg dat

e r kleiner wordt. Een nadeel is echter de toename

van de resolutiebandbreedte. In de praktijk zal dus steeds gezocbt I:1oeten worden naar een compromis tussen hoge betrouwbaarheid en kleine resolutiebandbreedte.
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4.

lrnTllerlientatie van de signaalbewerking.

4.1 Time Spries Language (TSL).
TIe ontwikkelde programmatuur is geschreven in

~SL

onder

het orerating-system RT-11 op een PTIP11-10 comnuter met 28k
geheugen. TIeze taal is ontwikkeld voor het uitvoeren van srektrqrrlanalyses. Omdat TS1 een weinig gebruikte taal is, wordt
in dit rapport op de

rrogr~atuur

zelf niet ingegaan. WeI

worden hier enkele nroblemen aangestipt die het implementeren
van de
voerige

geko~en

verwerkingsmethode hebben bemoeilijkt. Een uit-

besc~rijving

van de programmatuur kan men verkrijgen

bij de vakgroep Fysiologische Psychologie van de Katholie"te
Hogeschool Tilburg.
Ben van de benerkingen van TSL is, dat het niet mogelijk
is gedurende lange tijd en met een hoge bemonsteringsfrekwentie kontinu te bemonsteren, omdat er gedurende de tijd dat de
data naar disk worden weggeschreven, hetgeen nodig is om het
vollonen van het geheugen te voorkomen, niet bemonsterd kan
worden.
Een andere henerking is, dat slechts een file On disk tegelilk opengehouden kan worden voor het lezen of schrijven
van dat8. Bovendien zijn onder TSL gecreerde files niet random access-toegankelijk. TIit beperkt in aanzienlijke mate de
mogelijkheden om flexibele nrogrammatuur te ontwikkelen.
~angezien

de verschillende TSL-operaties, die or TS1-array's,

de ~ogenaamde blokken (zie appendix 2 ), worden ujtgevoerd,
vaak een verandering van de format-code tot gevolg hebben, hetgeen vaak neerkomt

On verandering van de benodigde hoeveelheid

geheugenruimte ner blok, is het noodzakelijk om tijdens het
SC[lrilVen van de nrograrnma's de plaats van de verschillende
hlokken in het geheugen bij te houden en indien nodig, zelf
te veranderen. TIoet men dit niet, dan treedt indien met grote
r;cJ(;V(;;

e l.h eden data gewerkt word t, al gauw de fou tme ld ing op

dat llet geheugen vol is. Om deze reden was het ook noodzakelijk om de signaalhewerking zoals deze in hoofdstuk 4.2 be-
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schreven wordt, in een aantal stukken te splitsen, waarbij tussentijdse resultaten telkens weer op disk gezet moeten worden.
Elernentaire bewerkingen zoals optellen en aftrekken van getallen kosten relatief veel tijd. Daarom is TSL niet erg geschikt voor uitgebreide rekenkundige bewerkingen, welke dan ook
bp.ter onder Assembler of Fortran uitgevoerd kunnen worden.
4.2 De signaalverwerking.
De verwerking van de on magneetband ongeslagen reflexpotentialp.n geschiedt met behulp van een PDP11-10 comnuter onder TSL.
Alle bewerkingen die na het filteren en de AD-conversie van de
signaJen worden uitgevoerd zijn software-bewerkingen. Bet filteren en de AD-conversie van de signalen zijn hardware-operRties, die via TSL-prograrnma's aanstuurbaar zijn. De meeste nrogrq,rnma's zijn interaktief omdat voor de verwerking van verschillende experimenten ook verschillende gegevens noodzakelijk waren.
Voor de AD-conversie worden drie kanalen van de recorder
aangesloten on de analoge ingangen van de comnuter. Kanaal 1 bevat de opgenomen Hoffmann-reflexen en, indien deze opgewekt konden worden, de M-resnonsen. Kanaal 2 bevat de opgenomen Achillesnees-reflexen. Vlak voor het opwekken van elk naar reflexen is
op kanaal 3 een negatieve triggerpuls opgenomen. Deze triggernuls dient voor het sturen van de AD-conversie. In figuur 4.2.1
zlJn enkele opnamen weergegeven. On de kanalen 1 en 2 zijn de
stirnulus-artefakten vlak na de triggerpuls te zien. Deze stimulus--artefakten zijn beide afkomstig van de elektrische stimulus.
De AD-conversie van de reflexen van een experiment vindt
plaats in het nrogramma ADS. Dit programma start met een initialisatiefase, waarin de AD-conversie-parameters zoals het aantal samDles, de afsnijfrekwentie van het laagdoorlaatfilter en
het ingangsniveau worden ingesteld. De

afsnijfre~wentie

van het

filter is steeds ingesteld on 500 Hz, omdat het frekwentiegehied van elektromyografische aktiviteit, welke met behuln van
opnervlakte-elektroden geregistreerd is, ligt tussen 30 en 250
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Hz. De triggering geschiedt op de opgaande flank van de triggernuls. Gedurende

65

msec. wordt met een bemonsteringsfrekwen-

tie van 2048 Hz bemonsterd. Vervolgens wordt, voordat de vol-

_ - - - - - kan . 1

kan.2

r-~-_-_-'2_0-_-_-_-J-4;....0--6-0.,----8-,O--1-0"T"0--l--,2r-0- -...... t
~

figuur 4.2.1

( ms . )

kan. 3

opname van een M-H(kanaal 1)~ A(kanaal 2),
en een triggerpuls (kanaal 3).

gende triggerp~ls komt, dat gedeelte van het bemonsterde signaal dat voor de verdere verwerking nodig is, op disk gezet (figu.ur 4.2.2). Deze bewerking wordt uitgevoerd uit oogpunt van
efficiency: uitsluitend de relevante data wegschrijven, zodat
de wegschrijfoperatie relatief weinig tijd in beslag neemt en

pr zo weinig mogelijk ruimte op disk wordt gebruikt.

~

figuur 4.2.2

t

de gesamplede data, die op disk worden gezet.
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De experimenten die biJ stimulatie-frekwenties groter dan
2 Hz zijn geregistreerd, moesten real-time worden verwerkt. Dit
werd veroorzaakt door het feit dat het wegschrijven van data
naar disk juist kon plaatsvinden tussen het beeindigen van het
bemonsteren en de volgende triggerpuls. Bij stimulatie-frekwenties kleiner dan 2 Hz kon de magneetband versneld worden afgesneeld, uiteraard na wijziging van de afsnijfrekwentie van het
filter en de bemonsteringsfrekwentie. De oorspronkelijke TSLprogramma's voer het schrijven van data naar disk waren vrij
traag, zodat pas bij stimulatie-frekwenties kleiner dan 1 Hz
versneld afspelen mogelijk was. Deze programma's zijn echter
zodanig gemodificeerd dat efficienter ingelezen kon worden (apnendix 2).
In het programma VSUB10 worden de reflexen, die met ADS op
disk zijn gezet, weer ingelezen. Indien op kanaal 1 zowel een
M-respons als een H-reflex staat, worden allereerst de samplewaarden, die bij de M-respons horen, gescheiden van de samplewaarden die bij de H-reflex horen (figuu~ 4.2.3).

figuur 4.2.3

M-respons en H-reflex gescheiden.
(vergelijk met figuur 4.2.2)

Elke reflex/respons wordt vervolgens omgezet in een enkele
waarde die een maat is voor de intensite~i van de reflex/respons. Daarvoor wordt vaak de top-top-waarde van de reflex gebruikt en soms de oppervlakte onder de reflex-kromme (zie ook
hoofdstuk 2.4). Wanneer deze bewerkingen worden toegenast op

.

de reeks M-resp~nsen, de reeks H-reflexen en de reeks A-reflexen, ontstaan 3 diskrete tijdreeksen. De afstand tussen opeenvolgende waarden is gelijk aan 1/f st ' waarbij fst de stimulatiefrekwentie is (figuur 4.2.4). Na het uitvoeren van een visuele kontrole worden deze reeksen op disk geschreven. Deze vi-

-35-

suele kontrole wordt uitgevoerd om onregelmatigheden in de reflexreeksen te kunnen opsporen .

•

figuur 4.2.4

reeks ton-ton-waarden.

De reeksen top-top-waarden of geintegreerde waarden worden
vervolgens in het programma TREND weeringelezen vanaf disk. De
reeksen worden nn eerst in segmenten gesplitst, om het aantal
vrijheidsgraden en dus ook de betrouwbaarheid van de te berekenen spektra te verhogen (zie hoofdstuk 3.8). Of schoon deze betrouwbaarhe1d ook te verhogen is door bij het smoothen een grotere smoothlengte te nemen, is gekozen voor het splitsen in segmenten en het gebruiken van een kleinere smoothlengte, omdat deze laatste verwerkingsmethode sneller is en geheugenruimte snaart.
Uit de reeksen worden nu per segment het DC-niveau en de
lineaire en kwadratische trends verwijderd volgens de in hoofdstuk 3.6 beschreven kleinste kwadratenmethode. Het bleek echter
met het oog on under- of overflow niet mogelijk de vergelijkin8en 3.6.7 zonder meer te programmeren. Daarom zijn de formules
zodanig herschreven dat bij een bepaalde volgorde van uitvoeren
van de deelbewerkingen er geen extreem grote of kleine getallen
in voor konden komen. Na het verwijderen van de trends vondt wederom opslag op disk plaats.
In het programma MADFT worden de reeksen weer ingelezen. Elk
se8ment van deze reeksen wordt nu met een cosinusvenster vermenigvuldigd om leakage to verminderen (zie hoofdstuk 3.2). Vervolgens wordt elk segment genormaliseerd, dat wil zeggen: aIle
reflexwaarden van een segment worden met eenzelfde getal ver-
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menigvuldigd, zodanig dat het totale vermogen in aIle segmenten
even groot is. Dit is gedaan om bij het middelen over de verscllillende segmenten van eenzelfde reeks, elk segment even
zwaar te laten meetellen. Hierna worden de Fourier-Transformaties van de verschillende segmenten berekend en o~ disk gezet.
In het programma AUTO worden de Fourier-reeksen weer ingele7Jen. Uit elke Fourier-reeks,dat wil zeggen uit de FourierTransformatie van ieder segment wordt nu een autosnektrum berekend. Ieder autospektrum wordt vervolgens gesmoothed met een
on even smoothlengte (zie hoofdstuk 3.8). De gesmoothede autospektra'worden nu gemiddeld over de verschillende segmenten,
waarn3 de gesmoothede, gemiddelde autospektra worden weggeschreven naar disk.
Voor het underzoeken van mogelijk aanwezige coherenties tussen verschillende reflexreeksen, worden coherentiesnektra berekend. Daarvoor is het nodig dat eerst de verschillende kruisspektra berekend worden. Dit gebeurt in het programma KRJ~S.
~=i ()rin worden weer de Fourier-reeksen ui t het nrogramma MADFT
ingelezen. Tussen de Fourier-spektra van de overeenkomstige
segmenten van de verschillende kanalen , worden de kruisspektra
berekend. De reele en imaginaire delen van de kruisspektra worden afzonderlijk gesmoothed, waarna de kruissnektra van de verAchillende segmenten gemiddeld worden. De gesmoothede, gemiddelde kruisspektra worden weggeschreven naar disk.
Hierna kunnen met behulp van het programma CORER de coherentiespektra berekend worden. Dit gebeurt volgens formule 3.7.1
uit hoofdstuk 3.7. De hele verwerkingslijn vanaf de AD-conversie tot en met de berekening van de coherentiespektra is in
figUllr 4.2.5 weergegeven.
Gedurende de exnerimenten, waarbij met een frekwentie van
3 Hz reflexen zijn opgewekt, is ook het ECG van de nroefnersonen
geregistreerd. Dit is gedaan om na te gaan of de hartfrekwentie in de autospektra van de reflexreeksen terug te vinden zou
zijn. De hartfrekwentie is daarbij op de volgende manier uit
het ECG-signaal bepaald. Ret ECG-signaal wordt door een laagdoorlaatfilter met een afsnijfrekwentie van 5 Hz gestuurd en
vervolgens met een frekwentie van 25.6 Hz bemonsterd. Het aan-

-37-

tal samples bedraagt vier maal 2048. Van elk van deze vier segmenten wordt een autospektrum berekend. Elk autospektrum wordt
gesmoothed met smoothlengte 3, waarna de 4 spektra gemiddeld
worden. De plaats van de piek in dit spektrum komt dan overeen
met de gemiddelde hartfrekwentie gedurende het exneriment. Figuur

5.4 is een voorbeeld van een op deze manier berekend EOG-

snektrum.
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) Analyse van de experimenten.
De uitgevoerde experimenten kunnen in drie

groe~en

worden

verdeeld naargelang de frekwentie, waarmee de reflexen zijn ongewekt.
Bij de eerste serie experimenten (91 proefpersonen) is een
stimulatie-irekwentie van 1/6 Hz gebruikt. Per experiment ziin
cteeds 384 reflexcn ongewekt. Dit aantal kon niet veel hoger
worden eenomen,
(~enzelfde

omd~t

in dat geval de proefpersonen t8 lang in

houding zouden moeten zitten. Sen experiment-duur van

10 minuten is als grens aangehouden. Bij

45

van de 91 proefper-

soDen kon geen M-respons worden opgewekt. De reflexreeksen zijn
in 3 segmenten verdeeld van elk 128 reflexen. Bij berekening
van de spektra is een smoothlengte van 3 gebruikt, zodat het
aantal vrijheidsgraden 18 bedroeg. De spektra bestreken een frekwentiegebied van 0 tot 1/12 Hz.
Bij de tweede serie experimenten (37 proefuersonen) is een
stimulatie-frekwentie van 1 Hz gebruikt. Het aantal reflexen
bedroeg oteeds 1024. Bij 19 van de 37 proefpersonen kon geen
M-reopons worden opgewekt. Ret aantal segmenten waarin de reflexreeksen verdeeld zijn bedroeg 4, zodat elk segment 256 reflexwa~rden

bevatte. Bij 26 van de 37 proefpersonen was het

nodig de Achillespeesreflex te integreren (zie hoofdstuk 2.4).
AI:] :JIrloothlenete is weer 3 gebruikt, zodat het aantal vrijhcidsgraden 24 was. Deze snektra bestreken een frekwentiegebied van 0 tot 0.5 Hz.
Bij de derde serie experimenten (17 proefpersonen) zijn
de refl exen met een stirnulatiefrekwentie van 3 Hz opgewekt.
Bet aantal reflexen bedroeg weer 1024, zodat ook hier de reflexreeksen in 4 segmenten konden worden verdeeld. Bij 3 proef-personen kon geen M-respons worden opgewekt. Bij

5

proefperso-

nen rnoest de A-reflex geintegreerd worden. De gebruikte srnootl1len~te

was 3, zodat het aantal vrijheidsgraden 24 bedroeg. Het

frekwentiegebied, dat
van 0 tot

1.5

do~r

deze spektra bestreken wordt, loopt

Hz. Deze experimenten zijn onder andere llitge-

voerd om na te gaan of de hartfrekwentie in de spektra van de

- L./O-

reflexreeksen te vinden zou zijn. Daartoe is gedurende deze
experimenten het ECG van de proefpersonen geregistreerd en
verwerkt volgens de methode die in hoofdstuk 4.2 beschreven
is.

""--__-or-----r---.-__--r-,..---r---.--+-f
o
0.5

figuur 5.1

spektrum A-reflex-reeks van een 1
riment.

Hz-ex~e

De snektra van deze drie series exnerimenten vertoonden
g~en

duidelijke pieken die bij meerdere proefpersonen voor-

kwamen. Als voorbeeld is in figuur 5.1 een spektrum van een
1 lIz A-reflexreeks weergegeven. Ook na middeling van de spektra van aIle proefpersonen per serie werden geen toppen gevonden. Een voorbeell is in figuur

5.2

weergegeven. Hoewel

er altijd interindividuele verschillen zijn, is dit middelen toch te rechtvaardigen, omdat verwacht mag worden dat
wanne8r in een bepaald frekwentiegebied bij meerdere proefpersonen een top optreedt, er na middeling toch nlg een topje in dit frekwentiegebied te zien zal zijn, ook al liggen
de

to~pen

bij de afzonderlijke proefpersonen niet op preies

dezelfde plaats'.Ook het zoeken naar 8ubgroepen die in een bepaald frekwentiegebied een duidelijke piek vertoonden had
eeen

re~ultaat

tot gevolg.

figuur

5.2

gemiddelde van 37 spektra van H-reflexreeksen.

Daar er in de spektra van de 3 Hz-experimenten geen duidelijke toppen te zien waren, was een vergelijking met de ECG~pektra

weinig zinvol. In figuur

5.0

is een spektrum getekcnd

van een reeks Hoffmannreflexen van een 3 Hz-experiment. In figuur

5.4 is het bijbehorende ECG-spektrum getekend.
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figuur 5.3

snektrum 3 Hz-Hoffmannreflexreeks.
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6 Conclusie.
Als voorlopige conclusie kan gesteld worden dat er in het
onderzochte frekwentiegebied (1/300-1 Hz) geen periodieke variaties in de amplitudo van Achillespees- en Hoffmannreflexen
voorkomen, die zo overheersend zijn dat ze bij het merendeel
van de proefpersonen voorkomen. Ook konden er geen subgroepen
worden gevonden, waarbij een duidelijke piek in een bepaald
gebied van het spektrum te zien was. Vanwege deze resultaten
konden geen vergelijkingen met reeds bekende ritmen worden uitcevoerd.
Twee verklaringen zijn mogelijk voor het niet optreden van
duideIijke pieken : 1) de voorkomende frekwenties in de spektra worden niet veroorzaakt door andere fysiologische nrocessen,
maar zijn toevallig van aard; 2) de frekwenties in de spektra
worden weI veroorzaakt door andere fysiologische ritmen, maar
er is geen proces dat een veel grotere invIoed heeft op de reflexkring dan de andere ritmische processen.
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8.1 ATpendix 1.
De spektra in de figuren 8.1.1 en 8.1.2 ZlJn beide berekend
uit de?elfde reeks van 1024 reflexen.Bij figuur 8.1.1 is de r8flexreeks in 4 segmenten verdeeld en is als smoothlengte 3 gebruikt, zodat het aantal vrijheidsgraden van dit snektrum 24
bedraagt. Figuur 8.1.1 is het resultaat van de middeling over
de 4 segmenten. In figuur 8.1.2 is de reflexreeks niet in segmenten verdeeld, maar is als smoothlengte 11 gebruikt, zodat
~et aantal vrijheidsgraden 22 bedraagt.
Een vergelijking tussen beide figuren,die bijna evenveel
vrijheidsgraden hebben, laat zien dat de toppen in de 8pektra
on dezelfde plaats liggen. In figuur 8.1.2 zijn weI 4 maal zo
veel frekwentiekomponenten in hetzelfde frekwentiegebied getekend als in figuur 8.1.1. Dit komt vanwege de aard van de Fast
Fourjer Tra~sformatie waardoor het aantal frekwentiekomponenten gelijk is aan de helft van het aantal reflexen (zie hoofdstuk 3.4). Bij figuur 8.1.1 was dit aantal reflexen 256 (per
segment) en bij figuur 8.1 .2 1024.

figuur 8.1.2

spektrum reflexreeks,4 segmenten en
smoothlengte 3.

f iguur 8. 'I . 2

spektrum reflexreeks,1 segment en
smoothlengte 11.

8.2 Arnendix 2

TSL-programma's voor het versneld wegschrijven van data naar disk.

In de volgende beschrijving wordt steeds over hlokken gesnroken. Het is daarom zinvol om hier eerst enige aandacb t aail
te besteden.
Een blok is in feite niets anders dan een array.Maar aangezien TSL een taal is, die speciaal bedoeld is voor het uitvoeren van tijdreeksanalyses, hebben de elementen van een 1Jlck
vrijwel altijd betrekking on sample-waarden of op snektraalkomponenten. Voor de verwerking van zulke blokken zijn extra
gegeveno noedzakelijk. Deze gegevens worden in een zogenaamd
BIB (Block Identification Block) gezet. Dit is een stukje geheugen, waarin specifieke gegevens van de data in een b10k wor~
den geschreven. De BIB bestaat uit :
1) het geheugenadres van het eerste hlokelement,
2) de format-code, die aangeeft of een hlok integer-real of floating-real waarden bevat,
3) het aantal elementen van het blok,
4) de bemonsteringsfrekwentie,

5)

de domein-code,die aangeeft of het blok betrekking heeft On het tijddomein of het frekwentiedomein,

en

6) een block-exponent, die aIleen voor integer-real blokken van belang is en aangeeft met welke
faktor alle blokelementen vermenigvuldigd moeten worden.

Voor het wegschrijven van blokken naar disk en het inlezen
van blokken vanaf disk zijn de door Time-Data geleverde nrogramm8's BLKOUT en BLKIN beschikbaar. BLKOUT schrijft voor elk
blok achtereenvolgens On disk: de octale code 001 012, het
BIB van het blok, een in BLKOUT berekende checksum, de eigenlijke waarden van de blokelementen en tenslotte nog

50 nullen.

De elementwaarden worden door de subroutine FASOUT, die door
BtKOUT wordt aangeroepen, weggeschreven.
Aangezien het gewenst was om bij de AD-conversie van de on
T~~gneethand

opgeslagen experimenten een hogere snelheid te kun-
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neE Il'llen dan de snelheid waarmee de experiment en waren ongene~en (semmige exnerimenten duurden 40 minuten),

en de AD-cwr-

versie-snelheid nrincipieel benerkt werd door de tijd die now~s

ve.r het wegschrijven van de blekken naar disk, is uit
BLKOUT cen sneller wegschrijfprogramma ontwikkeld. Daartoe is
allereer~t het schrijven van 50 nullen tussen oneenvolgende
hlokken geschrapt, hetgeen waarschijnlijk n.g stamt uit de tijd
dat aIleen napertanes als extern geheugen gebruikt werden en
diende om de overgang tussen opeenvolgende blekken makkelijker
te kunnen vinden.
Vervelgens is het herhaaldelijk wegschrijven van het BIB
verwijderd, omdat de blokken die voor een en hetzelfde experiment in eenzelfde file worden weggeschreven immers allemaal
hetzelfde BIB hebben. Dit BIB wordt nu voor een gehele file nog
slechts 1 keer weggeschreven en weI aan het begin van de file
met hehuln van het programma UITBIB. Ook het wegschrijven van
de octale code 001 012 aan het begin van elk blok wordt in de
nieuwe nrogramma's achterwege gelaten. Het enige dat weI nog
weggeschreven moet w5rden behalve de waarden der blekelementen
is een checksum aan het begin van elk blek. On de aanwezigheid
van deze checksum wordt bij het inlezen in de door BLKIN aangeroepen suhreutine FASTIN gekontroleerd. Experimenteel is ge}'leken dat de waarde van de checksum niet van belang is.
Bij de AD-conversie van experimenten, waarin met een frekwentie van 1 Hz reflexen waren opgewekt, leverde de invoering
van deze nrogramma's een tijdwinst ep van 75%. Behalve deze
tijdwinst werd tevens een besnaring van de op disk benodigde
geheugenruimte hereikt ( ongeveer 60 % ).
Door de veranderde vorm van de file op disk moest •• k het
nrogramma BLKIN, dat het inlezen van blekken verzorgde, gewijzigd worden. Dit resulteerde in de nrogramma's INBIB en INBLK,
waarvan het eerste een blwk definieert velgens het ingelezen
BIB en het tweede de bl.kelernenten van het aldus gedefinieerde
vult met behulp van de subroutine FASTIN.
dig

