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Summary
In the group Medical Electrical Engineering of the Eindhoven University of Technology
one tries to develop a method to measure the anaesthetic depth of a patient undergoing a
clinical operation to give the anaesthetist objective information. For this purpose one
hopes to use the auditory evoked potential (AEP). This is the response within the brain by
activating the brain with a auditory click. The AEP is superimposed on the electroencephalogram and will arise above this by averaging many of this AEP's. The system which
generates the auditory evoked potential is a non-linear system. To gain insight in the
frequency properties of this system one tries to model the output with an analytic model.
To design such a model it is necessary to find an accurate description of the output. In
this report some methods to describe a non-linear system are evaluated and the frequencyanalysis method of Korenberg seems to be a good method to gain insight in the frequency
properties of the auditory evoked potential signals. To test its properties, the method is
tested on signals with noise on it or with data lost with the frequency-analysis method of
Korenberg. The method seems to be a good candidate to examen the signal of the auditory
evoked potential.

Samenvatting
In de vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven wordt
een meetmethode ontwikkeld die een anesthesist bij een chirurgische operatie van objectieve informatie moet voorzien over de anesthesiediepte van de patient. Hiervoor maakt men
gebruik van de auditieve evoked potential (AEP). Dit is een respons van de hersenen die
wordt opgewekt tengevolge van een auditieve zintuigprikkkeJ. Deze signalen zijn gesuperponeerd op het spontane electroencephalogram (EEG) en worden door vele middelingen te
nemen hier boven uitgetild. Het systeem van de auditieve evoked potential is een nietlineair systeem. Om meer inzicht te verkrijgen in de frequentie-eigenschappen van het
outputsignaal van dit systeem is er behoefte aan analytische modellen van het outputsignaaJ. Om te komen tot een analytisch model is het nodig om een accurate wijze te vinden
om het signaal te beschrijven. In dit rapport zijn een aantal methoden om niet-lineaire
systemen te beschrijven naast elkaar gezet en er is gekeken welke methode het meest
geschikt is om het signaal van de auditieve evoked potential te onderzoeken. De frequentie-analyse volgens de methode van Korenberg Iijkt hiervoor het meest geschikt. Om de
eigenschappen te testen van deze methode op signalen die verminkt door ruis of door dat
er data in het signaal is weggelaten, zijn een aantal simulaties verricht met behulp van de
frequentie-analyse. Hieruit blijkt dat de methode een geschikte kandidaat is om het signaal
van de evoked potential te onderzoeken.
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1

INLEIDING

Reeds in de vorige eeuw trachtte men patienten die een chirurgische operatie moesten
ondergaan te verlichten van de pijn die gepaard ging met een operatie. De kennis was
destijds zeer beperkt over hoe men dat het beste kon doen. Men maakte gebruik van
middelen die de patient kalmeerde en voor een deel bewusteloos maakte. Deze middelen
werden toegediend aan de patient als men dacht dat de patient pijn had. Het kon dan
gebeuren dat de toegediende dosis te groot was en dat de patient verlammingsverschijnselen opliep of zelfs ergere gevolgen. Als echter de dosis te laag was, dan kwam de patient
bij bewustzijn.
In de loop van de jaren is er veel veranderd, ook op dit vlak. Nu is bij elke medische
operatie een anesthesist aanwezig. De anesthesist bepaalt aan de hand van fysiologische
signalen en tekenen zoals de hartslag of de bloeddruk, de kleur van de patient, de grootte
van de pupillen en de transpiratie de anesthesiediepte. Met de anesthesiediepte wordt een
complexe combinatie van verlaging van de volgende functies van het centrale zenuwstelsel
bedoeld:

1. motorieke functies (ontspanning, relaxatie)
2. pijnreflexen (analgesie)
3. autonome reflexen (b.v. ademhaling en bloedcirculatie)
4. bewustzijn en geheugen
Als een patient een operatie ondergaat is het gewenst dat er een adequate verlaging is van
de bovengenoemde aspecten. Dit is nodig am de patient te beschermen tegen fysiologische
beschadigingen. Te veel veri aging kan hersenbeschadiging of geheugenverlies tot gevolg
hebben. Is de verlaging te weinig kan het gebeuren dat de patient tijdens de operatie bij
bewustzijn komt en dat kan leiden tot traumatische herinneringen.
De anesthesist verschaft zich uit fysiologische signalen en waarnemingen een indruk van
de anesthesiediepte. Deze methode is niet accuraat, zelfs niet indien men slechts een
verdovingsmiddel gebruikt. Tegenwoordig worden bij een opera tie meerdere drugs
gebruikt am verlaging van de verschillende functies afzonderlijk te controleren.
Om de anesthesist van meer objectieve informatie te voorzien wordt binnen de vakgroep
Medische Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven een meetmethode
ontworpen om automatisch de anesthesiediepte te bepalen. Een probleem hierbij is dat de
'monitor' niet afhankelijk mag zijn van de gebruikte drugs omdat men vaak meerdere
drugs gebruikt. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is het bepalen van de anesthe-
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siediepte aan de hand van de zogenaamde auditieve evoked potentials (AEP)[Cluitmans,
1990]. Een AEP is de respons van het centrale zenuwstelsel op een akoestische stimulus
[Jansen, 1990]. Een AEP is gesuperponeerd op het electroencephalogram (BEG) en geeft
een indicatie van de geleiding van de stimulusoverdracht in de gehoorgang en het
auditieve zenuwpad. Het wordt gemeten door de perioden van het EEG na elke van vele
stimuli te middelen. Onderzoek heeft aangetoond dat er een mogelijk verband bestaat
tussen de veranderingen in de AEP patronen en de anesthesiediepte [Cluitmans, 1990].
We kunnen ons nu een voorstelling maken van een systeem dat de akoestische klik als
input heeft en de auditieve evoked potential als uitgang. In figuur 1.1 is dit grafisch
weergegeven.

yet)
E.E.G.-meting

t----tI

middeling
A.E.P.

xU)

s

Figuur 1.1: Het systeem van de evoked potentials.
Van het systeem (hier S genoemd) dat de zenuwbaan beschrijft van het oar naar de
hersenen is weinig bekend. WeI is bekend dat het systeem niet-lineair is. Het is mogelijk
om niet-lineariteiten van een niet-lineair systeem te karakteriseren met behulp van de nietJineaire analyse. Met deze analyse is men in staat een niet-Iineair systeem te beschrijven.
Om meer inzicht in de frequentie eigenschappen en resuHaten van deze techniek in
samenhang met het systeem van de auditieve evoked potentials te verkrijgen is er behoefte
aan analytische modeJlen van een niet-Iineair systeem. Om tot deze analytische modeJlen
te komen is het nodig om een goede beschrijvingsmethoden te vinden. In dit rapport zijn
een aantal beschrijvingsmethoden vergeleken en er is bekeken welke van deze methoden
het meest geschikt is om de eigenschappen te bepalen.
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In hoofdstuk 2 wordt een aantal beschrijvingsmethoden voor niet-lineaire systemen
uiteengezet. In een beschrijving van een aantal klassieke methoden wordt eerst beschreven
waarom de differentie- of differentiaalvergelijking in het geval van de evoked potentials
niet toepasbaar is. Dan volgen er een drietal beschrijvingsmethoden welke gebruikt worden
in algemene gevallen, indien men de opbouw van het systeem niet kent. Deze methoden,
genoemd naar de auteurs van de artikelen of boeken waarin de methoden worden
beschreven of naar diegene die ze algemeen toegepast heeft, worden reeds langere tijd
gebruikt. Dit zijn de methoden van Volterra (Volterra, 1930], Wiener (Wiener, 1958] en
van Krausz (Krausz, 1974]. De genoemde methoden vormen klassieke theorieen am een
niet-lineair systeem te beschrijven.

In het tweede deel van hoofdstuk 2 worden een tweetal nieuwe beschrijvingsmethoden
uiteengezet. Dit zijn de methoden van Korenberg [Korenberg, 1988-1] en een methode die
gebruik maakt van clustering of classificatie.

In hoofdstuk 3 wordt de theorie van de methode van Korenberg in detail uitgelegd. De
methode van Korenberg is op verschillende wijzen toepasbaar. Het is mogelijk om een
identificatie te verrichten met de beschrijving volgens Volterra. Oak is het mogelijk om de
systeem structuur te identificeren. Tevens is het mogelijk am de frequentie eigenschappen
van de output van het systeem te identificeren met behulp van de frequentie-analyse. De
verschillende toepassingen worden theoretisch toegelicht.
In hoofdstuk 4 volgt de implementatie van de frequentie-analyse methode van Korenberg.
Ook worden in dit hoofdstuk de programma's die nodig zijn voor het testen van deze
analyse beschreven samen met de onderlinge structuur van deze programma's.
Er zijn verschillende simulaties met de frequentie-analyse verricht met behulp van testdata.
Deze testdata zijn samengestelde functies van cosinus en sinustermen. De bevindingen van
deze testen van de frequentie-analyse staan in hoofdstuk 5.
Tenslotte zijn in hoofdstuk 6 een aantal conc1usies en aanbevelingen opgenomen ten
aanzien van de methode van Korenberg in het algemeen en de frequentie-analyse in het
bijzonder.

-3 -

2

Beschrijvingsmethoden voor niet-lineaire systemen

De auditieve evoked potentials (AEP's) zijn gesuperponeerd op het Electroencephalogram
(EEG). Het AEP-signaal is aanwezig na een stimulus die via het oar wordt aangeboden.
Deze informatie is echter veeI te klein om waargenomen te worden in verband met het
EEG. Het EEG vormt, in het geval men gernteresseerd is in de AEP, de ruis. Nadat er een
stimulus via het oor is gegeven wordt het EEG gemeten, dit noemt men een sweep. Door
vele van deze sweeps te nemen wordt de ruis uitgemiddeld en blijft de AEP over.
Om meer inzicht te verkrijgen in eigenschappen van het niet-lineaire systeem, dat het pad
van het oor via de auditieve zenuwbaan naar de hersenen beschrijft, zijn er modellen van
het systeem nodig. Om een goed model van een niet-lineair systeem te vinden is de eerste
stap, een goede methode te vinden om het systeem te beschrijven. Heeft men een goede
beschrijvingsmethode dan kan men een analytisch model apzetten van het systeem met
behulp van deze beschrijvingsmethode. Met dit model heeft men een gereedschap in
handen om bepaalde eigenschappen van het relatief onbekende systeem te analyseren.
Er zijn verschillende methoden om een niet-lineair systeem te beschrijven. Een overzicht
van de methoden om een systeem te beschrijven is gegeven door Hung en Stark [Hung,
1977]. Zij geven een overzicht van de theorie, berekeningen, toepassingen en de interpretatie van de kernel identificatie van niet-lineaire systemen. Oak wordt er een zeer uitgebreide literatuurverwijzing door hen gegeven. Een aantal van deze methaden worden in dit
hoofdstuk kart beschreven. Eerst volgen een aantal klassieke methoden daama volgen een
aantal nieuwe methoden.

2.1

De klassieke methoden voor systeembeschrijving

De nu volgende methoden om een niet-lineair systeem te beschrijven zijn reeds langere
tijd bekend en worden in meerdere toepassingen gebruikt. Een aantal van deze beschrijvingsmethoden worden ook gebruikt in de biomedische (elektro)techniek.
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2.1.1 De niet-Iineaire differentie- of differentiaalvergeIijking
De eerste methode, die in dit rapport besproken wordt om een niet-lineair systeem te
beschrijven is de niet-lineaire differentievergelijking of de niet-lineaire differentiaalvergelijking. Het verschil tussen deze twee is dat de ene een beschrijving van een tijdcontinu
systeem is en de andere van een tijddiscreet systeem. In het geval van de tijdcontinue
beschrijving spreekt men van differentiaalvergelijkingen en in het andere van een
differentievergelijking.
Een algemene lineaire differentievergelijking ziet er als voigt uit:

Waarin x(n) de ingang van het systeem is en yen) de uitgang. De coefficienten
a j (1 sis k) en bj (0 s j s f) met k s I bepalen de specifieke eigenschappen van het
systeem. Met behulp van de vergelijking van (2.1) is het mogelijk om een I-de orde lineair
systeem te beschrijven.
In het geval van een I-de orde niet-lineair systeem wordt het systeem beschreven met
behulp van de volgende niet-lineaire differentievergelijking.

y(n) = F[y(n-1),y(n-2), ... ,y(n-k),x(n),x(n-1) ... ,x(n-f)]

(2.2)

In deze beschrijving is F een I-de orde polynoom, x(n) de input en yen) de output van het

systeem. In F mogen aIle combinaties van yen-i) en x(n-j) (1 sis k en 0 s j s I en k s f)
voorkomen. In de lineaire vergelijking komen deze termen slechts gei'soleerd voor, zie
formule 2.1. In F wordt zowel de structuur als de parameters van het systeem beschreven.
De structuur door middel van de combinaties die in F voorkomen. De parameters door
middel van de variabelen behorende bij de afzonderlijke combinaties.
Wil men een systeem op de wijze van forrnule 2.2 beschrijven dan moet de structuur van
het systeem bekend zijn. Met andere woorden: Men moet weten welke combinaties van
yen-i) en x(n-j) (1 s i s k en 0 s j s f) in formule 2.2 voorkomen. De combinaties die
gebruikt worden, bepalen de structuur van het systeem. In het geval van de auditieve
evoked potentials is de structuur niet bekend. Vandaar dat de methode die gebruik maakt
van de differentievergelijking niet toepasbaar is. In de volgende paragrafen worden
methoden beschreven welke dit probleem niet hebben. Voor de tijdcontinue beschrijving
met de differentiaalvergelijking geldt een analoog verhaai.
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2.1.2 De methode van Volterra
Een andere algemene beschrijvingswijze voor niet-lineaire systemen is ontwikkeld in het
begin van deze eeuw door Frechet [Frechet, 1910]. Frechet toonde aan dat elke willekeurige continue functie F, die afhankelijk is van een functie x(t), en continu is op het interval
(a,b), geschreven kan worden in de volgende vorm:
F(x)

=

ko

00

00

+ J J ki't l''t~x('tl)x('[~d't1 d't 2

(2.4)

_OCi_QC

+ J J

Jki't1''t2,'t3)X('tl)X('t~X('t3)d'tld't2d't3

_OCi_QC._OC

+ ...

Volterra bestudeerde deze vergelijkingsreeks en zette deze om in een beschrijving van een
output van een willekeurig systeem [Volterra, 1930]. Vanwege het vele werk dat Volterra
op dit gebied heeft verricht wordt deze vergelijkingsreeks de Volterra-reeks genoemd en
ziet er als voigt uit:

yet) = ko
+

J k1('t)x(t-'t)d't
_00

+

00

00

J

Jki't1''t~x(t-'tl)X(t-'t2)d'tld't2

(2.4)

_00_00

+

J J J k 3('t 1''t 2,'t 3)X(t-'t 1)X(t-'t~X(t-'t3)d't1d't 2d't 3
_oc_oc_oo

+

In deze vergelijking is x(t) de input en yet) de output van het systeem en zijn
kJ't 1,'t2,

••.

,'t) met 0 s i s N de karakteristieke functies welke het systeem beschrijven. N

is de graad van de vergelijkingsreeks (N ->

00,

of in de praktijk zo groot mogeIijk). In

termen van vergelijkingen van een systeem wordt de graad gedefinieerd als de hoogste
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macht van de termen en orde als de hoogste afgeleide. Bijvoorbeeld: X
en orde 2 en (xl

= ay

= ay

heeft graad 1

heeft graad 2 en orde 1. Deze beschrijvingswijze vormt de basis

van de algemene beschrijvingswijze voor systemen waarvan de structuur onbekend is.
Bekijkt men de vergelijkingsreeks goed, dan ziet men dat de eerste twee termen overeenkomen met de beschrijvingswijze van een lineair systeem met behulp van een impulsrespons hlr).

YL(t) = ho +

f"" hlr )x(t-1:)d'r

(2.5)

-""
Hierin is x(t) eveneens de input en YLCt) de output. h o is de gelijkspanningscomponent van
het uitgangssignaal en hlr) de impulsrespons. De functies h o en hI(r) beschrijven het
systeem volledig, onafhankelijk van de input.
Het beschrijven van een niet-lineair systeem met de methode van Volterra is een uitbreiding van de linea ire beschrijving. Deze beschrijvingswijze is ook onafhankelijk van de
input van het systeem. In de vergelijkingsreeks vormen kiC't 1,1:2,

.. , ,

1: j ) voor (0 s i s N)

de karakteristieke functies. Ze beschrijven het systeem op eenduidige wijze. De componenten k j worden de Volterra-kernels genoemd. Het beschrijven van een systeem komt neer op
bet bepalen van deze Volterra-kernels. Hoe verder de reeks wordt uitgebreid, des te beter
wordt de beschrijving van het systeem.
In de beschrijvingsmethode van Volterra is het mogelijk dat in kj('t1 ,'t 2 , ... , 't j ) voor
(i ~ 1) informatie bevat die ook in kj('t1,'t 2, ... , 't) voor (0 S j < i) zit. Men wil dus de
reeks uitbreidden en daarmee zoveel mogelijk informatie toevoegen. De methode die in de
volgende paragraaf wordt beschreven heeft deze eigenschap.

2.1.3 De methode van Wiener
Het nadeel van de Volterra-reeks is dat informatie van de n-de graad niet-lineariteiten
terug kan komen in de m-de graad kernel (m > n). Een methode die dit probleem niet
heeft is ontwikkeld door Wiener [Wiener, 1958]. Hij heeft de Volterra-reeks georthogonaliseerd zodat de ene kernel geen informatie bevat die ook in de andere zit. Hiervoor
gebruikte Wiener de eigenschappen van witte gaussische ruis als input van het onbekende
systeem. Met behulp van de kennis van de statistische eigenschappen van deze input was
Wiener in staat om de Volterra-reeks te orthogonaliseren volgens het Gram-Schmidt
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procede. Door deze ofthogonalisatie toe te passen ontstaat de Wiener-reeks die er als voIgt
uit ziet:
N

yet) =

E GJh",x(t)]

(2.6)

" = 0

Ook hier is x(t) de input van het systeem en yet) de output en vormen h o voor (0 s n s N)
de Wiener-kernels. De termen Gn[hn,x(t)] in de Wiener-reeks hebben de eigenschap dat

Gnlh",x(t)] Gmlhm,x(t») = 0 indien n

JI!

m. Het tijdgemiddelde is over het interval (-00,00).

Het bepalen van een systeembeschrijving komt dus neer op het bepalen van de Wienerkernels. De afleiding van de eerste drie termen van de Wiener-reeks is beschreven in
bijlage 1. De eerste vier termen zijn hier weergegeven:

Go[ho,x(t)] =

ho
00

GJhl'x(t)] =

I hlr:)x(t-l:)dr:
-00

00

G2 [h 2 ,x(t)] =

00

I I hzCl: 1,l:~X(t-l: l)x(t-"C z)d"C 1 d"C 2
_00_00

(2.7)

00

- P I h 2("C ,l:)d"C
-00

G3 [h 3 ,x(t)] =

I I I h3("C 1'' C 2 ,''( 3 )X(t-''C 1)X(t-"C 2)X(t-"C 3)d"C 1 dl: 2 d"C 3
_00_00_00

00

00

-3P I I hl"C l'''Cz,''Cz}x(t-t:z}dt: 1 dl: 2
_00_00

Waarin P het vermogensdichtheidsspectrum van de input is.
De eerste component in de Go voldoet steeds aan :
00

00

00

I I··· Ih"(t:l't: z .., ,"C")x(t-"C1)x(t-"Cz} ... x(t-t:")d"C1dt: z .•. dt:
_00 _00

(2.8)
1I

_00

dit is een functie van de graad n is. De andere termen van Go zijn van een lagere graad.
Door deze termen geschikt te kiezen komt Go orthogonaal op G m (m < n) (Zie bijlage 1).
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De kernels beschrijven het systeem. De Wiener-kernel van graad nul is een constante. De
hit) is de lineaire kernel. Stelt men van een onbekend systeem de eerste twee Wienerkernels op dan vormen ho en h l[) de beste linea ire beschrijving van het systeem volgens
de gemiddelde kwadratische fout van het verschil tussen de gemeten uitgang van het
systeem en de uitgang van het lineaire model. De tweede graad Wiener-kernel, ofwel de
kwadratische kernel is hit 1,'t:0 en de kernel van graad n is h n('t 1;t2, ••• ,'tn). Door de
orthogonalisatie bevat geen enkele kernel informatie van de andere kernels. Bij het
toevoegen van een kernel aan de systeembeschrijving komt er honderd procent nieuwe
informatie bij.
Een voordeel van de Wiener-kernels is dat ze te bepalen zijn met behulp van een relatief
eenvoudige methode. Dit is de methode van Lee en Schetzen [Lee, 1965]. Zij ontwikkelden een manier om de Wiener-kernels te bepalen met behulp van een aantal parallel aan
het onbekende systeem geplaatste tijdvertragers. In figuur 2.1 zijn twee schema's weergegeven van n-dimensionale tijdvertragingscircuits (n = 1, 2). De input in elk schema is x(t).

delay

x(t)

delay

YI (t)

°1

X(t)

(1

delay
0,

a:

h:

Figuur 2.1: n-dimensionale tijdvertragingscircuits.
Output Yl(t), van het een-dimensionale tijdvertragingscircuit met instelbare tijdvertraging a
(Figuur 2.1 a) is te schrijven als:
(2.9)

Door ytCt) te herschrijven verkrijgt men dezelfde vorm als G 1[h 1,x(t)] in (2.7).
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y1(t) =

J

(2.10)

o(r)x(t-1:)dr

_ClO

Output yit) van het 2-dimensionale tijdvertragingscircuit (Figuur 2.1b) is het produkt van
twee onafhankelijk instelbare tijdvertragers. Dit kan op analoge wijze als (2.10) herschreven worden.

=

JJO(1:1-01)0(1:2-0~X(t-1:1)X(t-1:~drld1:2

(2.11)

_lXl_QC.

Voor het algemene n-dimensionale tijdvertragingscircuit is de vergelijking:

ClO

ClO

= J J ... JO(1:1-al)0(1:2-0~ ... o(1: -o)

(2.12)

n

_Q;_c:r;

_a:.

Men ziet dat de deze uitdrukkingen veel overeenkomst vertonen met de eerste component
van G n van de Wiener-reeks, (2.8). De Wiener-kernels kunnen op de volgende wijze
worden bepaald. De Wiener-kernel van graad nul is yti), het gemiddelde van output yet)
bij een input x(t). De eerste graad Wiener-kernel kan worden berekend met behulp het
circuit van Figuur 2.2. De input x(t) wordt aangeboden aan het onbekende systeem S en
aan de instelbare tijdvertrager. De outputs van beide circuit worden met elkaar vermenigvuldigd en de output van de vermenigvuldiger wordt gemiddeld.
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yet)

S

y(t)Yj(l)

xCt)
middeling
delay
0

y JCt)

Figuur 2.2: Circuit veer het meten van de eerste graad Wiener-kernel.
De output van het geheel y(t)y let) is te schrijven als:

j\

y(l)Yl(l)

L

=
n

(2.13)

Go[hn,x(t)]x(t-o)

=0

Omdat x(t-a) een functie is van de eerste graad is, zie (2.10), staat x(t-o) orthegonaal op
aile Go veer n .., 1. Voar witte gaussische ruis geldt dat x(t)x(t-o) = Pb(O-T). Kiest men
x(t) witte gaussische ruis dan geldt met G j uit (2.7):

Y(l)Yl(l)

=

Jh1(T)X(t-T)dt (t-a)
-"'-

= Jh j(T )x(t -T )x(t -0) dT

(2.14)

-"'-

= P Jhj(T)b(O-T)dT

-'"

Door nu witte gaussische ruis aan te bieden aan het onbekende systeem en een eendimensionaal tijdvertragingscircuit en de outputs te vermenigvuldigen en te middelen,
vindt men de eerste graad Wiener-kernel van het niet-lineaire systeem als voigt:
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(2.15)

Om de tweede graad Wiener-kernel te meten maakt men gebruik van het circuit van
Figuur 2.3 met het onbekende systeem parallel aan een 2-dimensionaal tijdvertragingscircuit. De outputs worden vermeninigvuldigd en gemiddeld.

yet)

s
x(t)

middeling

delay

delay

Figuur 2.3, Circuit voor het meten van de tweede graad Wiener-kernel.
Op een analoge wijze als de afleiding van de eerste graad Wiener-kernel kan de tweede
graad Wiener-kernel gevonden worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat het
gemiddelde van het produkt, van een even aantal gaussische variabelen met gemiddelde
nul, 0 is [Schetzen, 1961]. Deze eigenschap is te gebruiken in de afleiding van de kernels.
De complete afleiding van deze kernels is te vinden in het artikel van Lee en Schetzen
[Lee, 1965]. Hier is aileen het resultaat weergegeven:

h~(01'0~'
-

V

1
= -y(t)y.,(t)
2p:!
-

voor

OJ

;II!

O2
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(2.16)

De algemene n-de graad Wiener-kernel is op een analoge wijze te vinden.

h,,(0l'0Z .., ,0,,)

1
= __
y(t)y (t)

n!P n

voor 0;

;oe OJ

als

i

;oe

j

(2.17)

"

Lee en Schetzen geven ook een algemene oplossing die geldt zonder beperkingen voor
Deze wordt in de praktijk vanwege de complexiteit weinig gebruikt. De
oplossing ziet er als voIgt uit:

01' 0z, ... ,

h,,(0l' ...

On'

,0,,)

1

n! P n

,,-1

yet) -

L

Gm[h",x(t)] y,,(t)

(2.18)

meO

Met behulp van de methode van Wiener is een systeem te beschrijven met de Wienerreeks. Deze reeks bevatten de Wiener-kernels die zodanig zijn gekozen dat de reeks
orthogonaal is. Lee en Schetzen ontwikkelden een methode om deze Wiener-kernels te
berekenen. Een andere methode om de Wiener-kernels te bepalen is analoog aan de
methode van Lee en Schetzen. Deze methode is ontwikkeld door French en Butz [French,
1972]. Zij ontwikkelden een methode die via het frequentiedomein de kernels bepaald.
Deze methode wordt in dit verslag niet beschreven.
Een nadeel van beide methoden is dat er witte gaussische ruis als input gebruikt dient te
worden en die is in de praktijk niet realiseerbaar. Tevens is het gemiddelde in de circuits
van figuur 2.2 en 2.3 een gemiddelde over oneindige tijd. Dat is eveneens in de praktijk
niet te realiseren en slechts te benaderen met een gemiddelde over eindige tijd. De fouten
die optreden bij deze methoden kunnen groot worden.

2.1.4 De methode van Krausz
De laatste klassieke methode, voor het bepalen van kernels van niet-lineaire systemen die
in dit rapport wordt beschreven, is de methode van Krausz [Krausz, 1974]. Deze methode
is analoog aan de Wiener-methode. De berekeningen van de Krausz-kernels gaat dan oak
analoog aan de methode van Lee en Schetzen. In plaats van gebruik te maken van de
eigenschappen van de witte gaussische ruis, zoals Wiener deed, worden bij de Krausz
methode de eigenschappen van een Poisson impuls-reeks gebruikt. Deze Poisson impulsreeks is als voIgt gedefinieerd:
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x(rl:11)

=

1
I:1T

1
met p(_)
I:1T

-"A
1-"AI:1T

-"A
met p( 1-AI:1T)

= "AI:1T

voor n :s r :s n+1,

= 1-"A1:1 T

(2.19)

en n EN

Voor een binaire input x(rI:1T) in de Poisson reeks geldt dat de amplitude gedurende een
tijdsinterval 1:1T constant is, (Figuur 2.4a). De kans dat de amplitude

is, is gelijk aan

_1

t.T

MT. De kans dat de amplitude ~ is, is dus 1-MT. Hierin is "A een constante.
l-)"H

Voor de limiet van I:1T naar nul geldt dat de input x(rI:1T) een impuls-reeks benadert die
gesuperponeerd is op de constante -"A (Figuur 2Ab). Deze Iimiet wordt x(t) genoemd. De
pulsen hebben een oppervlak gelijk aan 1 en zijn dus dirac delta-impulsen. De impulsreeks z(t) = x(t) + A (Figuur 2Ac) dient als input van het onbekende systeem, om de
Krausz-kernels te bepalen. De functie z(t) wordt gebruikt in plaats van x(t), omdat deze
input geen dc.baseline heeft.

x(r~n
f

1

r"

~T

_

0

-I\,

'--

1 -I.~ T

---

"-

'--

'--

r~

T

""---

x(t )

t

_t

0

-"A
z(t)

t

-

o
Figuur 2.4: De Poisson impuls-reeks.
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t

Gebruik makend van de statistische eigenschappen van de impuls-reeks is het mogelijk om
de Volterra-reeks te orthogonaliseren. Dit gebeurt op een analoge wijze als de Wiener
orthogonalisatie. In bijlage 2 wordt de afleiding beschreven van de eerste drie term en van
de orthogonale tijddiscrete reeks (2.20). De hogere graad termeD van de reeks vallen
buiten de beschouwing van dit rapport.
De reeks volgens Krausz is geheel analoog aan de Wiener-reeks. De Krausz-reeks is als
voigt gedefinieerd:
N

E Gn[h",x(n)]

y(n) =
"

e

(2.20)

0

In (2.21) zijn deze eerste drie termen van deze reeks weergegeven:
G o[ ho,x(n)]

=

Gj[hl'x(n)]

=

h0
fhlt)x(n-'t)dt
_00

(2.21)

"" ""

G 2[h 2,x(n)]

=

f f hi'tI''t)x(n-'t)x(n-'tJd't jd't 2
_oc_oc
00

- fhi't,'t)x(n-'t)d't - fhi't,'t)d't
_00

_00

De Krausz-kernels, hi' zijn op analoge wijze als de methode van Lee en Schetzen te
bepalen met behulp van een n-dimensionaal tijdvertragingscircuit. De output van het totale
circuit voor de berekening van h)('t) is y(n)x(n-a). Er geldt datx(n-'t)x(n-a) = AO('t -a).
Omdat bovendien x(n-a) een functie van graad 1 is en dus orthogonaal staat op aile G j
met i ~ 1, kan het volgende worden afgeleid [Krausz, 1974]:
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Y(I1)x(n-o) = G 1x(n -0)
=

fhlt)x(n-'t)x(n-o)dt
_00

(2.22)

= f h1 ('t)i(n-'t)x(n-O)d't
-0:>

=

A fhlt)O('t -o)d't
_00

I

Zodat:

(2.23)

Voor het bepalen van de tweede graad kernel wordt de output van een twee-dimensionaal
tijdvertragingscircuit vermenigvuldigd met de output van het onbekende systeem en daarna
gemiddeld. Er geldt dan dat:

(2.24)
voor

0

1

¢

Oz

en omdat x(n-01)x(n-o z) een functie van graad twee is geldt [Krausz, 1974]:

- 16 -

= f fhltl''t:Jx(n-Ol)X(n-o2)X(n-'tl)X(n-'t2)d'tld'r2
"t J-'"t 2

(2.25)

= ).2 f fhi't 1''t:J [b ('t1-o1)b ('t 2 -0:J
"'t 1-"t 2

De kernels zijn symmetrisch [Krausz, 1974] zodat geldt:

(2.26)

Samengevat geldt voor de drie eerste termen:

= ~YC1t)xCn-'t)
).

(2.27)

= _l_ YCn )xCn-'t l)x(n-'t2)
2).2

De formules van (2.27) zijn geschreven met behulp van de input x(n). Voor de bepaling
van de kernels wordt echter zen) gebruikt. Hierdoor is (2.27) te herschrijven zodat er een
beschrijving van de kernels ontstaat die afuankelijk is van zen):

=YCn)
= ~ Y-C"""n"""")z"7Cn---'t~)
).

- ho

(2.28)
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Met behulp van de vergelijkingen van (2.28) is het mogelijk om de Krausz-kernels van
een onbekend niet-lineair systeem te bepalen.

In (2.28) is hlr1,t'2) een symmetrische functie. Vanwege die symmetrie is het aIleen nodig
om een van de kwadranten van t'l en t'2 te beschouwen. Vanwege dit feit is hit'1,t'2) te
herschrijven door gebruik te maken van de volgende definities [Cluitmans, 1990]:
l}

= t'l - t'2 en t' = 't'2'

1
= _y(n)z(n-'t')
- ha

(2.29)

A

hil},'t')

=

~ (~2y(n)Z(n-6 -t')z(n-'t')

- h1(l} +'t') - h1('t') - hal

voor l}

~

0

Met behulp van de methode van Krausz is een beschrijving te geven van een niet-lineair
systeem volgens een Krausz-reeks die analoog is aan de Wiener-reeks. De Krausz-kernels
in deze reeks zijn zodanig gekozen dat deze reeks orthogonaal is indien voor de input een
Poisson pulsreeks gekozen is. De Krausz-kernels geven dan de beschrijving van het
systeem.
De formules van de Krausz-kernels zijn gegeven in formule (2.29). De afleiding van de
formule is gedaan met behulp van een n-dimensionaal tijdvertragingscircuit parallel aan
het onbekende systeem. In de praktijk wordt deze tijdvertragers niet gebruikt om de
kernels te bepalen. Dit gebeurt aan de hand van een rechtstreekse interpretatie van (2.29).
Dit gebeurt op de wijze volgens [Cluitmans, 1990]. De eerste graad kernel ha is de
dc.component, welke rechtstreeks uit de output berekend kan worden. Daarna wordt h1('t')
bepaald. Om h1('t') te bepalen moet y(n)z(n-'t') berekend worden. Hiervoor voert men aan
het te identificeren systeem een input zen), een Poisson pulsreeks, toe. Direct na elke puIs
in zen) wordt output yen) van het onbekende systeem gemeten. Een groot aantal van deze
delen van de output, sweeps genaamd, worden gemiddeld. Omdat zen) een Poisson
pulsreeks is, met varierende tijden tussen twee opeenvolgende pulsen zal het voorkomen
dat de verschillende sweeps elkaar overlappen (Figuur 2.5).
Met dit middelingsproces is y(n)z(n-t') te berekenen en daarmee h1('t').

• 18 •

•

yet)

f

z(t)

-

f

Figuur 2.5: De respons voor bepating van de eerste graad kernel.

yet)

t

z(t)
t

-

Figuur 2.6: De respons \loor bepaling van de tweede graad kernel.
De berekeningen van hlt j ,1'2) gnan op een gelijke manier als de berekening van de h j (1').
Vom de berekening van h2(1'l,1'2) is Y(I1)=(n -1' 1)=(11-1' 2) nodig. Nu worden die sweeps in
de output genomen, waarvoor geldt dat het tijdverschil tussen de twee bijbehorende
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inputpulsen () is. De twee impulsen die hiervoor in aanmerking komen hoeven niet
noodzakelijk opeenvolgende pu]sen te zijn. In Figuur 2.6 is dit weergegeven.
Het is dus mogelijk om met behulp van de output van het onbekende systeem, samen met
de statistische eigenschappen van een Poisson pulsreeks als input, de kernels te bepalen
van een Krausz-reeks welke ana]oog is aan de Wiener-reeks. Op deze wijze heeft men een
beschrijvingsmethode van een niet-lineair systeem. Voor verdere details wordt verwezen
naar [Cluitmans, 1990], [Cluitmans, 1991].

2.2

Nieuwe beschrijvingsmethoden

Zoals al eerder vermeld, zijn er verschillende methoden om niet-lineaire systemen te
identificeren of te beschrijven. In de voorgaande paragrafen zijn een aantal klassieke
methoden beschreven. In de volgende paragrafen zullen een tweetal nieuwe methoden
worden beschreven. De eerste methode is ontwikkeld door Korenberg. De andere methode
maakt gebruik van patroonherkenning om de kernels te bepalen.

2.2.1

De methode van Korenberg

In deze paragraaf wordt de methode beschreven die ontwikkeld is door Korenberg
[Korenberg, 1988-1], [Korenberg, 1988-2]. De methode gaat uit van een tijddiscrete
beschrijving van het systeem en is op meerdere manieren te gebruiken. Zo is het niet
aileen mogelijk om met deze methode een systeem-identificatie te verrichten. Het is oak
mogelijk om een frequentie-analyse te verrichten of om een beschrijving volgens Volterra
of Wiener te verkrijgen. De methode maakt gebruik van de output van het te identificeren
systeem. Aan de input van het systeem worden bij deze methode geen extra eisen gesteld.
Bij de methode van Korenberg wordt het systeem op de volgende wijze beschreven:
M

yen)

=

L

(2.30)

amPm(n)

m .0
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In deze systeembeschrijving is Yen) de output van het onbekende systeem. De termen
Pm(n) zijn (niet-lineaire) functies. De keuze van deze Pm(n) hangt af van de identificatie
men wil verrichtten. De coefficienten am behoren bij Pm(n). De term Pm(n) is afhankelijk
van de toepassing die men wi!. Zo zal, om een systeem-identificatie te verrichten, Pm(n)
als voIgt gekozen moeten worden:

p (n)
m

={

=0

1

voor m

y(n-1)y(n-2) ... y(n-k)x(n)x(n-1) ... x(n-l)

voor 1 s m s M

(2.31)

Voar een frequentie-analyse kiest men Pm(n) volgens:

Pm(n)

=

0

1

voor

cos(w;n)

voor 1 s m s M en m

sin(w;n)

voor 1 s m s M en m

In =

= 2i + 1
= 2i

(2.32)

Terwijl de beschrijving met behulp van de Volterra-reeks voor Pm(n) geldt:

p",(n) =

=0

1

voor

x(n-m+1)

voor 1 s m s R

x(n-j)x(n-j~

voorR+1 s m sM en 0 sjl sj2 sR-1

In

(2.33)

In het laatste geval stelt R het aantal term en in de eerste graad kernel van de Volterrareeks voor en daarmee de lengte van het geheugen van het systeem.
Door Pm(n) te arthogonaliseren over m kan

yen)

herschreven worden met behulp van een

nieuwe orthogonale set wm(n) en bijbehorende weegfactoren gm:
M

yen) =

:E gmWm(n)

(2.34)

mRO

De termen wm(n) zijn met behulp van het Gram-Schmidt procede te arthogonaliseren over

=

=

0 tot en met n N. Dit is in tegenstelling tot de orthogonalisatie van
het tijdsinterval n
Wiener, waarbij dat gebeurt over het interval (-00,00):
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vaar m

=0

m-1

- :E Umrwr(n)
r

K

vaar 1 s m s M

(2.35)

0

Hierin geldt:

pmCn)w.(n)

=

Umr

--r-

voar 0 s m s M, 0 s r s m-1

(2.36)

w;(n)

Ter bepaling van het tijdgemiddelde wordt gemiddeld over n = 0 tot en met n = N.

In (2.34) geldt voor gm:

g",

=

yen )wmCn)

voor 0

~

~ In

s M

(2.37)

wm(n)

De systeemidentificatie komt dus neer op het zoeken naar de coefficienten am bij de keuze
van Pm(n). De termen am (0 ~ m ~ M) van (2.30) zijn met behulp van gm (0 ~ m ~ M) en
U mr (0 s m s M, 0 s r s m-1) te berekenen door gebruik te maken van de volgende
vergelijking:
M

am

=

:E

(2.38)

giVj

i • m

Waarin:

voor i

1
vi --

=m

(2.39)

i-1

- ~ U.V

L.J

Ir

r

vaor m + 1 sis M

r" m

Het bewijs van de bovenstaande vergelijkingen wordt gegeven in [Korenberg, 1988-2] op
pagina 206, 207.
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In hoofdstuk 3 wordt de theorie van de methode van Korenberg voor de verschillende
toepassingen verder uiteengezet. Hier is het aileen nodig te weten dat de termen gm voor
(0 :s m :s M) en a rnr voor (0 s m s M, 0 s r s m-1) te bepalen zijn aan de hand van
fysieke signalen. Deze fysieke signalen kunnen de input of de output of beide zijn.

2.2.2 Clustering of c1assificatie
De laatste methoden die in dit rapport behandeld wordt, om niet-lineaire systemen te
beschrijven, maakt gebruik van patroonherkenning. Het probleem bij de identificatie van
niet-lineaire system en is het vinden van de kernels. Dit kunnen de Volterra-, Wiener- of de
Krausz-kernels zijn. Dit probleem kan worden opgevat als een patroonherkenningsprobJeem.
£en patroon wordt gekarakteriseerd door een aantal patrooneigenschappen. Op grond van
deze eigenschappen kunnen de patronen in categorieen ingedeeld worden. Het doel van
patroonherkenning is om patronen in te delen in de juiste categorie op grand van bepaalde
eigenschappen.
Door middel van een zogenaamd leerproces [Hung, 1977], waarbij men gebruik maakt van
bekende inputs en de bijbehorende bekende categorieen, is men in staat een aantal
parameters te bepalen. Deze parameters kunnen dan worden gebruikt om de onbekende
inputs te herkennen en in te delen in de juiste categorie.
£en soortgelijk verhaal kan men houden voor de output van het niet-lineaire systeem. In
dat gevaJ komen de te bepalen parameters overeen met de kernels van de Volterra-reeks.
In Hung en Stark [Hung, 1977][Roy, 1967] wordt hierap verder ingegaan. Het gaat buiten
de doelsteIJing van dit rapport om dit verder te behandelen.
Het is dus mogelijk om met behulp van patroonherkenning de kernels te vinden en
daarmee een niet-lineair systeem te beschrijven. De patraonherkenning kan op vele
manieren worden toegepast. Een momenteel zeer populaire manier van patroonherkenning
is die manier die gebruik maakt van neurale netten.
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2.3

Welke methode toepassen?

Om meer inzicht te verkrijgen in de eigenschappen van een niet-Iineair systeem is de
methode van Korenberg bijzonder geschikt. Dit omdat de methode geen speciale eisen stelt
aan de input van het systeem. Bij de Wiener methode is gaussische witte ruis nodig, welke
in de praktijk niet realiseerbaar is. Ret feit dat het middelingsproces over oneindige tijd
slechts te benaderen is met een tijdgemiddelde over eindige tijd maakt de Wiener methode
minder bruikbaar. De methode van Krausz is zeer rekenintensief en minder geschikt voor
het verkrijgen van inzicht.

Daarom is gekozen voor de methode van Korenberg. Met behulp van de methode van
Korenberg is men in staat een niet-lineair systeem te identificeren of te beschrijven. In het
volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe dat moet gebeuren. De drie eerder genoemde
toepassingen worden verder uitgelegd. Achtereenvolgens komen de Volterra identificatie,
de systeem-identificatie en de frequentie-analyse aan bod.
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3

De methode van Korenberg

In hoofdstuk 2 werd de theorie van de verschillende methoden om niet-lineaire system en
te beschrijven behandeld. De methoden zijn naast elkaar gezet en er is bekeken welke
methoden bruikbaar zijn om analytische modellen van een niet-Iineair systeem te maken
om zodoende te trachtten meer inzicht te verkrijgen in de eigenschappen van dat systeem.
De Korenberg methode lijkt voor deze toepassing het meest geschikt. Dit vanwege het feit
dat de methode op verschillende manieren toepasbaar is. Welke manier wordt toegepast is
afhankelijk van wat voor soort identificatie men wil verrichten. In dit hoofdstuk worden de
drie mogelijkheden beschreven. Eerst de analyse naar de Volterra-reeks met behulp van de
Korenberg methode. Daama volgen de systeem-identificatie en de frequentie-analyse. In de
volgende paragrafen wordt de theorie van de methode van Korenberg voor de verschillende toepassingen beschreven aan de hand van de Iiteratuur hierover.

3.1

Volterra identificatie met behulp van de methode van Korenberg

Zoals in paragraaf 2.2.1 werd gesteld is de systeembeschrijving van het onbekende nietIineaire systeem volgens Korenberg [Korenberg, 1988-1], [Korenberg, 1988-2]:
M

yen) =

:E

an.Pm(n)

(3.1)

voor 0 s n s N

m,. 0

Hierin is M het aantal termen Pm(n). In de toepassing van de Korenberg methode die in
deze paragraaf wordt beschreven wil men dat de beschrijving overeenkomt met de discrete
2" graad Volterra-reeks. Dit vanwege de betrekkelijke eenvoud van de Volterra-reeks. De
discrete Volterra-reeks van tweede graad ziet er als voIgt uit:

R-l

+

:E k1x(n-j)
i '"

R-l

+

(3.2)

0

R-l

:E i,:E• kijlj~x(n-jl)x(n-j.J

i, •

0

0
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Hierin is x(n) de input, yen) de output van het model, en zijn de termen ho, hlG) en
hzGI,jz) de Volterra-kernels. R geeft het aantal termen in de kernels en daarmee de Iengte
van het geheugen van het systeem aan.
Korenberg [Korenberg, 1988-1] heeft aangetoond, dat indien Pm(n) volgens de onderstaande vergelijking gekozen wordt, (3.1) en (3.2) identiek zijn.

=

Pm(n)

=0

1

voor m

x(n-m+1)

voor 1 s m s R

x(n -jl)x(n -jz}

voor R+1 s m s M en 0 s jl S j2 s R-l

(3.3)

Het verband tussen (3.1) en (3.2) is niet moeilijk in te zien omdat po(n) = 1, (m = 0), en
Pm(n) = x(n-j) (1 s m s R, j = m - 1). Er geldt dat Pm(n) = x(n-jl)x(n+!) voor
R+l s m s M volgens het onderstaande schema:
m=R

for j 1

= 0 to R-1
for j2 =jj to R-1
m=m+1
Pm(n) = x(n-j j)x(n-j2)

Op deze manier is de Volterra-reeks herschreven in de Korenberg notatie, waarbij gebruik
is gemaakt van de symmetrie van de tweede graad Volterra-kernel beschrijving. De
bedoeling is om de coefficienten am behorend bij de karakteristieke functies Pm(n) te
bepalen. Vanwege de symmetrie kan men volstaan met de coefficienten op en onder de
diagonaal in het jJz-vlak. Als de coefficienten bekend zijn kan men de kernels berekenen.
De coefficienten am komen namelijk overeen met de kernels van de Volterra-reeks. Voor
m = 0 geldt dat ko = ao en voor 1 s m s R geldt dat klG) = aj +l. Voor de tweede graad
kernels gebruikt men, aansluitend bij de bovenstaande keuze voor Pm(n) voor
R+ 1 s m s M, het volgende schema:

- 26 -

m=R
for jl = 0 to R-l
for j2 = jl to R-l

m=m+1

=

k 201,j2) am
if j 1 ;of j2 then h 201,j2) = 0,5

* k201,h)

next j2
next jl

3.1.2 Bepaling van de Volterra-kernels
De keuze van de set Pm(n) ligt dus vast en de coefficienten am komen overeen met de
Volterra-kernels. Om deze coefficienten te bepalen wordt de set Pm(n) georthogonaliseerd,
zodat de nieuwe set wm(n) ontstaat. Met deze nieuwe set kan de systeembeschrijving van

(3.1) herschreven worden.
M

yen) =

:E gm w",(n)

(3.4)

voor 0 s n s N

m : 0

Hierin is wm(n) volgens het Gram-Schmidt orthogonalisatieproces verkregen:

voor m

=0

voor 1 s m s M

(3.5)

hierin is:

a mr

=

pJn)wr(n)
---.,-:--:-

voor 0 s m s M en 0 s r s m-l

w;(n)
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(3.6)

Bovendien geldt:

y(n)wmC n)

voor 0 s m s M

(3.7)

~

w;(n)

Met behulp van

Q mr

(0 s m s M, 0 s r s rn-l) en gm (0 s m s M) is het mogelijk om am

(0 s rn s M) te berekenen aan de hand van de volgende vergelijkingen:
M

am

L

=:

i •

(3.8)

gjV j

m

waarin:

voor i

1

,

=:

m
(3.9)

i-I

V. =:
-

' " Q.Jr V r
L..,
,

'='

voor m + 1 sis M

m

Ter bepaling van de coefficienten am en dus de discrete kernels van de Volterra-reeks is
het is dus nu zaak om

Q mr

en gm te bepalen. Hiertoe worden een tweetal hulpvariabelen

gedefinieerd. Door gebruik te maken van deze hulpvariabelen D(m,r) en C(m) hoeven niet
aIle termen wm(n) bepaald te worden, maar slechts het gemiddelde over n
n

= N, voor de verschillende waarden

D(m,r)

=:

pJn)wJn)

C(m) = y(n)wJn)

=0

tot en met

van m.

voor 0 s m s M en 0 s r s m-l

(3.10)

(3.11)

voor 0 s m s M

Substitutie van deze hulpvariabelen in (3.6) en (3.7) levert:

a mr

gm

=:

=

D(m,r)
D(r,r)

(3.12)

C(rn)
D(m,m)

(3.13)
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Gebruik makend van (3.5) en van de orthogonaliteit van wm(n) kunnen voor D(m,r) en

cern) recursieve betrekkingen

worden

afgeleid.

Deze recursieve betrekkingen zijn

[Korenberg, 1988-1]:

voor 0 :s m :s M en r = 0
D(m,r) =

(3.14)

m-l

pJn)Pr(n) -

E ~r'~~
D(m,i)
l,l

voor 2 :s m :s M en 1 :s r :s m-l

i .. 0

yen)

C(m)

vaar m = 0

=

(3.15)

m-l

y(n)p,Jn) -

E ~~~'.; cei )

i • 0

vaar 1 :s m :s M

l,l

Om de kernels te vinden moet men dus de tijdgemiddelde uit de recursieve betrekkingen
berekenen. Deze tijdgemiddelden zijn over n = 0 tot en met n

= N. Met deze

tijdgemiddel-

de is men in staat D(m,r) en C(m) op recursieve wijze te berekenen. Vit deze D(m,r) en

cern) volgen de

0mr

en gm en v m, voor 0 :s m :s M en 0 :s r :s mol. Vit deze variabelen

volgen de te bepalen coefficienten am (0 :s m :s M) en daarmee de Volterra-kernels van het
systeem. Het is mogelijk om, bij de berekeningen van deze gemiddelden, gebruik te maken
van de statistische eigenschappen van de input en de output, zoals het gemiddelde, en de
autocorrelatie van de input en de kruiscorrelatie van de input en de output. Hierdoor
worden een aantal berekeningen vereenvoudigd.
Vanwege de keuze van Pm(n) in (3.2) zijn de berekeningen van D(m,r) verschillend voor
de diverse waarden van m. Indien 0 :s m :s R geldt Pm(n)

= x(n-m+l), zodat:

.

pJn) = x(n-m+l)

~F

-

voor m = 1

1 m-2
-Ex(N-l)
N+l j.o

voor 2 :s m :s R

N

E

Hierin is lV = _1_
x(n) het tijdgemiddelde van het signaal x(n).
N+1 n" 0
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(3.16)

en:

p,,Xn)pJn) = x(n-m+l)x(n-r+l)
vaar r = 1

=

1 r-Z
<p.a(m-r) - - x(k+N-m+2)x(k+N-r+2)

N+l

I:

(3.17)

vaar 2 :s r :s m

k: 0

N

_I_I: x(n)x(n-t) de eerste orde autocorrelatie van de input.

Hierin is <p.a(i) =

N+l".,i

Indien Pm(n)

= x(n-L)x(n-j2) geldt:

vaar j1

=

=

0

(3.18)

j -I

t

CP xr(j;]-jJ) - _1_
x(k+N -i l +1)x(k+N-j;]+I)
N+lk:o

en als R+ 1

$

m :s M en 0 :s r :s R geldt:

vaar zi

<p;r;o;(z2,z3)

=

0

<P n ..(z2 -zi ,z3 -zi) 1

(3.19)

z]-1

--I:
x(k+N-zi +1)x(k+N-z2+1)x(k+N-z3+1)
N+l
k ..

vaar zi

~

1

o

Hierin zijn zl, z2 en z3 respectievelijk de kleinste, de middelste en de grootste van j1' jz
N

en r-l en is <P.a=(i,j) =

_1_ I:
N + I" ..

Indien R+1 :s m

$

x(n)x(n-t)x(n-j) de tweede orde auto-correlatie.

max(iJ)

M en R+ 1 :s r :s M wordt eerst de derde orde autocorrelatie berekend,

waarvan de producttermen in het somteken van (3.20) afgetrokken moeten worden. Er
geldt immers Prn(n) = x(n-jJ)x(n-h) en Pr(n)

= x(n-j/)x(n-jz')
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voor zl :: 0

cj> =(z2,z3,z4)

(3.20)

cj> rojz2 -zl,z3 -zl,z4 -zl) -

PmCn)p,(n) ::

zI -1

E x(k+N-zl +1)x(k+N-z2+1)

k.O

x(k+N-z3 +1)x(k+N-z4+ 1)

voor zl

~

1

In deze vergelijking komen z1, z2, z3 en z4 overeen met de j1' j2' j/ en j2' in opklimmende volgorde en is

1
cj>;rrxx(ij,k):: _ _
N + 1n

:EN

x(n)x(n-z)x(n-j)x(n-k) de derde orde

• max(i,j,k)

autocorrelatie van de input.
Gebruik makend van het gemiddelde en de autocorrelatie van de input zijn, met behulp
van (3.16) tot en met (3.20), de hulpvariabelen D(m,r) voor 0 s m s M en 0 s r s m-1 te
bepalen.
De berekeningen van de CCm) zijn vanwege de keuze van Pm(n) verschillend voor de
diverse waarden van m. Indien Pm(n) = x(n.m+1) geldt:
(3.21)

y(n )pmCn) :: cj> ~,(m -1)

Hierin is ...
't' .lj'(i)

1

N

:: --E
y(n)x(n -i)
N+1

de eerste orde kruiscorrelatie van de input en de

n • i

output.
Indien Pm(n) = x(n-j j )x(n-j2) geldt:
(3.22)

N

E

Waarin cj>.nv :: _1_
yen )x(n -i)x(n -j) de tweede orde kruiscorrelatie is.
.
N + 1 n:max(iJ)
Met de kruiscorrelaties van (3.21) en (3.22) is de hulpvariabele CCm) voor 0 s m s M, te
bepalen. Samen met de hulpvariabele D(m,r) voor 0 s m s M en 0 s r s m-1 k~nnen de
variabelen u mr en gm voor dezelfde waarden van m en r berekenend worden. Samen met de
v m uit (3.8) en (3.9) volgen uit deze variabelen de coefficienten am en daarmee de
- 31 -

Volterra-kernels. Gebruik makend van de statistische eigenschappen van de input en de
output kunnen op deze wijze de kernels worden berekend. Indien men de input van het
systeem zodanig kiest dat de statistische eigenschappen van de input bekend zijn worden
de berekeningen van de hulpvariabelen D(m,r) en C(m) aanmerkelijk vereenvoudigd.
Hierdoor is de Korenberg methode geschikt voor het vinden van de kernels van de
Volterra-reeks. Een geschikte input kan zijn witte gaussische ruis zoals bij de Wiener
methode of een Poisson pulsreeks zoals gebruikt wordt door Krausz. Het vereenvoudigen
van de berekeningen door een geschikte input te kiezen is in feite datgene wat Wiener en
Krausz ook tot doel hadden bij de ontwikkeling van hun methode om niet-lineaire
systemen te beschrijven. Het voordeel van de methode van Korenberg ten opzichte van de
methoden van Wiener en Krausz is dat de benodigde middelingen bij de methode van
Korenberg niet over oneindige tijd zijn, zonder dat de orthogonaliteit van de set woo(n)
wordt aangetast. Bij de methode van Wiener en Krausz wordt doordat de middelingen over
eindige tijd benaderingen zijn van de middelingen over oneindige tijd de orthogonaliteit
van de reeks weI aangetast.
Met de methode van Korenberg is het ook mogelijk om de kernels van hogere graad te
vinden. Daarvoor moet men de definitie van Pm(n) aanpassen, zodat ook de hogere graad
termen worden beschreven. Ook is het mogelijk om de Wiener- of de Krausz-kernels te
bepalen. Daarvoor moet ook de definitie van Pm(n) aangepast worden zodat die past bij de
beschrijving van desbetreffende reeks.

3.2

Systeem-identificatie met behulp van de methode van Korenberg

Met de methode van Korenberg is het ook mogelijk om een systeem-identificatie te
verrichten. De systeem-identificatie legt een input-output relatie vast voor het niet-lineaire
systeem. De keuze van Pm(n) van (3.1) dient hiervoor te worden aangepast. De keuze van
Pm(n) moet overeenkomen met de term en uit de discrete niet-lineaire differentievergelijking, zodat geldt:

p.(n) =

{~(n-l

voor m
)y(n-2) •.. y(n -k)x(n)x(n-l) ... x(n-I)

=0

voor 1 s m s M

(3.23)

In deze formule is de waarde m niet meer een vaste waarde, maar slechts een teller voar
de karakteristieke functies Pm(n). De karakteristieke functies Pm(n) liggen, bij deze
systeem-identificatie, niet op voorhand vast, maar warden tijdens het proces van systeem-
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identificatie gekozen. Als alle Pm(n) bepaald zijn, zijn de bijbehorende coefficienten te
berekenen. Er is een methode ontwikkeld door Korenberg [Korenberg, 1989-1], die de
'beste keuze' van Pm(n) kan bepalen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde
kwadratische fout (mse, mean square error) van de output van het model en de output van
te identificeren systeem. De definitie van de mse is:
(3.24)

mse = (y(n) - y(n)Y

In deze definitie kan (3.1) voor de output van het model gesubstitueerd worden zodat er
geldt:

~(n)

fise -

(3.25)

Jndien men de set Pm(n) orthogonaliseerd verkrijgt men de orthogonale set wm(n) (zie (3.4)
waardoor (3.25) herschreven kan worden:

fise =

~(n)

(3.26)

Gebruik makend van de orthogonaliteit van de set wm(n) kan bet tijdgemiddelde binnen het
somteken worden gebracht. Waardoor (3.26) over gaat in (3.27):
M

mse = yen) -

L g,: w;,(n)

(3.27)

",':1:0

De mse is een maat voer de kwaliteit van bet model van het systeem. Hoe kleiner de mse,
des te beter het model het werkelijke systeem beschrijft.
Bet doel van de methode is om deze mse te minimaliseren, door de beste keuze van Pm(n)
te rna ken. Daarvoor worden van alle mogelijkheden van Pm(n) (b.v. Pm(n) = y(n-3)x(n-5) of

Pm(n)

= y(n-3)x(n-5)x(n-7»

de kwaliteit, Oem), bepaald. De kwaliteit Oem) komt overeen

met een productterm binnen het somteken van (3.27). Voor de Oem) geldt:
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2

.!

0(112) = gm wm(n)

(3.28)

= g~D(m,m)

Vit (3.27) en (3.28) is te concluderen dat mse afneemt indien er meer termeng~w;;:(n)
worden meegenomen in de som. Elke term komt overeen met een bepaalde keuze van
Pm(n). De fout mse wordt optimaal geminimaliseerd indien voor die Pm(n) waarbij Oem)
maximaal is gekozen wordt. Het is dus belangrijk die termen Pm(n) te kiezen met
maximale Oem). De term Pm(n) met de grootste Oem) is dus de 'beste keuze' om mse te
verkleinen. Door de term met een kwaliteit Oem) onder een drempel T niet mee te nemen
in de systeembeschrijving wordt het toevoegen van onnodige termen die de fout nauwelijks verkleinen vermeden
Voor het bepalen van de Oem) maakt men wederom gebruik van de twee hulpvariabelen
D(m,r) en C(m), volgens (3.14) en (3.15). Met deze hulpvariabelen zijn de orthogonale
weegfactoren gm en de kwaliteit te berekenen van de term Pm(n).
Bij systeem-identificatie wil men met behulp van een minimaal aantal karakteristieke
functies, Pm(n) (zie (3.1», het systeem zo goed mogelijk beschrijven. Vit het bovenstaande
blijkt dat dit te realiseren is door het systeem op te bouwen uit die functies Pm(n) met
maximale kwaliteit Oem). Immers dan zal met een beperkt aantal functies Pm(n) de mse
geminimaliseerd worden. Systeem-identificatie is op deze manier niets anders als het
toevoegen van functies Pm(n) aan de systeembeschrijving, totdat mse voldoende klein is.
Stel namelijk dat men als laatste de term PM(n) aan de systeembeschrijving heeft toegevoegd en dat de fout van het model ten opzichte van het te identificeren systeem, niet
voldoende klein is. Door dan aIle mogelijkheden voor PM+ln), die niet gelijk zijn aan een
reeds gebruikte Pm(n) met (0 :s m :s M), de kwaliteit te berekenen kan men de 'beste'
PM+l(n) vinden. Door toevoeging van deze term PM+l(n) zal de systeembeschrijving
optimaal verbeterd worden.
Door het feit dat de recursieve betrekkingen gelden voor orthogonale functies is het niet
nodig om D(m,r) en C(m) voor (0 :s m :s M, 0 :s r :s m-1) telkens opnieuw te berekenen.
De uitkomsten van deze 'oude' berekeningen kunnen worden gebruikt bij de berekening
van D(M+l,M+1) en C(M+1).
Bij de berekeningen van D(m,r) en C(m) kan men net als bij de identificatie met de
Volterra-reeks gebruik maken van statistische eigenschappen zoals het gemiddelde en de
autocorrelatie van zowel de input als de output en de kruiscorrelatie van de input en de
output. Indien de statistische eigenschappen van de input bekend zijn, worden de bereke- 34 -

ningen van de hulpvariabelen D(m,r) en qm) vereenvoudigd. Dit kan men bereiken door
een geschikt inputsignaal te kiezen, zoals witte gaussische ruis of een Poisson pulsreeks.
Ais de mse voldoende klein is, heeft men een minimale set van karakteristieke functies
Pm(n) verkregen. Op analoge wijze als bij de Volterra-identificatie kan de variabele u mr
voor 0 s m s M, 0 s r s m-l bepaald worden. Samen met de variabelen gm en v m uit (3.8)
en (3.9) kunnen de coefficienten am' die bij de karakteristieke functies horen, berekend
worden. Deze coefficienten vormen samen met de karakteristieke functies de systeembeschrijving.

3.3

Frequentie-analyse met behulp van de methode van Korenberg

Naast de mogelijkheid om met behulp van de Korenberg methode een identificatie met de
Volterra-kernels en een systeem-identificatie te verrichten is er oak een mogelijkheid am
een frequentie-analyse te verrichten met deze methode. Het doel van deze frequentieanalyse is am frequentiecomponenten en de bijbehorende coefficienten te bepalen van het
outputsignaal van het te identificeren systeem. Bij een geschikte keuze van de input van
het systeem kan men met behulp van de frequentie-analyse het systeem identificeren in het
frequentiedomein. Hiervoor kiest men de karakteristieke functies Pm(n) zodanig dat er een
beschrijving in het frequentiedomein ontstaa1. Deze functies Pm(n) zien er als voigt uit:

Pm(n) =

1

voor m = 0

cos(wjn)

voor 0

SinS

M en

In

sin(w;n)

voor 0

SinS

M en

In

= 2i-l
= 2i

(3.29)

Bij de systeem-identificatie, zie §3.2, wordt de 'beste keuze' van de karakteristieke
functies bepaald aan de hand van de kwaliteit Oem). Op die manier kan men het model
opbouwen, door zolang karakteristieke functies toe te voegen aan de systeembeschrijving
dat de gemiddelde kwadratische fout tussen de output van het model en de output van het
te identificeren systeem voldoende klein is. Bij de frequentie-analyse gebeurt dit oak. De
keuze uit aIle mogelijkheden van de karakteristieke functies gebeurt door het frequentiegebied te doorlopen met kleine stappen. Bij elke frequentie wordt de kwaliteit berekend.
Zo kan men die frequenties vinden waarbij de kwaliteit maximaal is en dus de fout wordt
geminimaliseerd.
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£en verschil met de systeem-identificatie is dat bij de frequentie-analyse er telkens twee
karakteristieke functies worden toegevoegd aan de beschrijving van het model: een voor
de cosinus tenn en een voor de sinus term, zodat bij een frequentie de lcwaliteit wordt
berekend van de toevoeging van twee functies:

Ol(l)

==

gLl wLl(n) + gi. w;{n)

==

g;_lD(2i-l,2i-1) + g~D(2i,2l)

(3.25)

Net als bij de systeem-identificatie worden eerst de functies Pm(n) bepaald die nodig zijn
om het systeem adequaat te beschrijven. Als mse voldoende klein is, zijn de hulpvariabelen D(m,r) en cern) voor 0 :s; m :s; M, O:s; r :s; m-l en de belangrijkste frequenties bekend.
Daarrnee kunnen de coefficienten am bepaald worden met behulp van (3.8), (3.9), (3.12) en
(3.13).
Welke frequenties de grootste kwaliteit bezitten is het best in te zien aan de hand van het
volgende voorbeeld: Stel het discrete frequentie-spectrum van de output van het systeem
ziet er uit als in Figuur 3.1:

0.9
0.X6

0.7

0.66

0.5
0,46

0.42

0,58

0,40

0,39

0,41

0.60 0.62
0,59 0,61

Figuur 3.1; Een mogelijk frequentie-spectrum van een output.
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Met behulp van de methode van Rorenberg zulIen als eerste twee frequenties 0,60 en 0,40
gevonden worden. Dit in tegenstelIing tot de waarden die men zou vinden bij een Fourieranalyse. Bij de frequentie-analyse volgens Fourier domineren de frequenties random de top
bij 0,60 boven de top bij 0,40. De waarden van het spectrum bij 0,59 is namelijk grater
dan bij 0,40 (zie Figuur 3.1). De gemiddelde kwadratische fout zal echter bij 0,40 meer
afnemen dan bij 0,59.
Door de Rorenberg methode ontstaat een compacte, met minimaal aantal termen, beschrijving van het outputsignaal in het frequentie-domein. In tegensteIling tot de frequentieanalyse volgens Fourier kan de methode met goed resultaat worden toegepast op een
signaal met weinig samples. De methode werkt ook goed op korte data-segmenten. De
gevonden frequenties zijn niet afhankelijk van de sampleperiode, zoals bij Fourier weI het
geval is. De resolutie in het frequentie-domein kan veel groter zijn. Tevens zijn de
eigenschappen op een ruisachtig signaal beter dan Fourier-analyse [Rorenberg, 1989-2].
Om deze eigenschappen te testen zijn een aantal simulaties verricht met signalen die
opgebouwd zijn uit cosinus- en sinustermen.
Met behulp van de keuze van Pm(n) volgens (3.24) is men in staat een model van het
systeem construeren in het frequentie-gebied. De gevonden frequenties hoeven niet op
evenwijdige afstanden in het frequentie-gebied te liggen, en het aantal frequenties in het
model is beperkt. In samenhang met de input van het systeem ontstaat op deze wijze
ontstaat een compact model van het onbekende eventueel niet-lineaire systeem.
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4

Implementatie van de frequentie-analyse

Om meer inzicht te verkrijgen in bepaalde eigenschappen van het systeem, dat de
zenuwbaan beschrijft van het oor naar de hersenen, is men gei'nteresseerd in de belangrijkste frequenties in het spectrum van de output van het systeem met de bijbehorende
coefficienten. Een methode om deze frequentie eigenschappen te vinden is de frequentieanalyse volgens Korenberg, zoals beschreven in paragraaf 3.3. Met behulp van die
methode is men in staat om frequentie componenten met de bijbehorende coefficienten te
vinden van het outputsignaal. Zo heeft men een beschrijving van het outputsignaal, in het
frequentie-domein. Samen met de input heeft men dan een methode om de eigenschappen
van het systeem te verkrijgen in handen. De output van het systeem vormt de input voor
de frequentie-analyse.
Om deze frequentie-analyse te implementeren is een programma KORENBER geschreven
waarmee het mogelijk is om de belangrijkste frequentie componenten en de bijbehorende
coefficienten te bepalen van een outputsignaal van een systeem. Het te analyseren signaal
yen) wordt ingelezen voor 0 s n s N uit een file, welke gegeneerd is met behulp van een
aantal hulpprogramma's. Hierover later meer. De belangrijkste frequenties worden met
behulp van de Korenberg methoden gevonden. Daama worden de bijbehorende coefficienten berekend. De output van het programma is een file waarin de gevonden frequenties
en de bijbehorende coefficienten worden geschreven.
Het frequentie-gebied dat moet worden onderzocht is instelbaar, net als de drempel-waarde
T en de tolerantie van de gemiddelde kwadratische fout. Zijn deze parameters ingeven,
dan zal de eigenlijke analyse van het signaal starten. De frequentie-componenten worden
bepaald met behulp van de hulpvariabelen D(m,r) en cern) voor 0 s m s M en 0 s r s m1 en met behulp van de kwaliteit Oem). Dit gebeurt herhaaldelijk, waarbij de reeds
gekozen frequenties worden weggelaten. De frequentie-componenten met de maximale
kwaliteit worden onthouden, samen met de hulpvariabelen. De frequentiecomponenten
worden toegevoegd aan de systeembeschrijving. Als het systeem voldoende nauwkeurig is
benaderd, ofweI als de gemiddelde kwadratische fout kleiner is dan de opgegeven
tolerantie stopt het algoritme met het toevoegen van nieuwe componenten. Het is tevens
mogelijk om tussentijds handmatig te stoppen, zodat er geen componenten worden
toegevoegd.
Als de frequentie-componenten en de hulpvariabelen bekend zijn, is het mogelijk om de
bijbehorende coefficienten am te bepalen. Samen met de frequentie-componenten. vormen
deze coefficienten de beschrijving van het signaaI. Op deze wijze ontstaat een compacte
beschrijving van het signaal in het frequentie-domein. Met deze componenten kan men het
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outputsignaal

yen)

genereren volgens (3.1) en (3.29).

Om de frequentie-analyse te testen zijn de signal en die geanalyseerd moeten worden
samengestelde functies van cosinus- en sinustermen. De coefficienten en de frequenties
van het signaal zijn dus bekend, zodat de berekende waarden te verifieren zijn met de
bekende waarden. Ret te analyseren signaal wordt verminkt met ruis of een aantal van de
data wordt weggelaten om te testen of het dan nog steeds mogelijk om de frequentieeigenschappen van het signaal te bepalen. De hier beschreven implementatie is analoog
aan deimplementatie die door Korenberg wordt gegeven [Korenberg, 1989-2]. Om de data
van het signaal yen) te genereren is een programma UITGANG geschreven. Met dit
programma is het mogelijk om een output-file met testdata te genereren. De data wordt
gegenereerd volgens de volgende formule:
21

yen) =

L

(4.1)

(bicos(wjn) + c;sin(w;n»)

m=O

Hierin is yen) de originele output van de systeem en zijn bi' en c j de coefficienten bij de
frequentie w j en 21 = M met M het aantal frequentie-componenten. Dit aantal is in het
programma op te geven. De componenten kunnen handmatig worden ingevoerd, maar het
is tevens mogelijk om de componenten gelijk te kiezen aan de waarden volgens [Korenberg, 1989-2]. De output yen) wordt geanalyseerd met behulp van het programma
KORENBER. Met behulp van dit programma worden de frequentie
coefficienten

hi

en

benaderde output

c
j

yen)

w en
j

de bijbehorende

berekend. Deze componenten dienen voor het genereren van de
van het model. Omdat het genereren van

yen)

op gelijke wijze

gebeurt als (4.1) kan men hiervoor UITGANG gebruiken. De benodigde componenten
worden dan ingelezen uit een file.
De volgorde waarin de programma's worden gebruikt is dus als voIgt:
Eerst wordt de data yen) gegenereerd met behulp van het programma UITGANG. De output
van dit programma is een file waarin de discrete output als functie van de tijd is weergegeven. Deze file dient als input voor het programma KORENBER, waarin de frequentiesw j
.en de bijbehorende coefficienten

b
j

en

c;

worden berekend. De output is een file met deze

componenten, welke als input kan dienen voor het programma UITGANG, waarmee de
benaderde

yen)

is te bepalen. In Figuur 4.1 is deze volgorde grafisch weergegeven:
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SCHERM

yen)
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UITGANG
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KORENBER

~

UITGANG
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kor
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.cof

yen)
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Figuur 4.1: Volgorde van de programma's.
Als de originele data yen) en de benaderde data yen) van de output bekend zijn kan men
deze twee outputs zichtbaar maken op het scherm, samen met een derde output (bv: ruissignaal) en bet absolute verschil e(n) van deze twee. Hiervoor is een programma SCHERM
geschreven, dat drie outputs inleest en deze zichtbaar maakt. Hiennee is men dan in staat
om de originele data en de benaderde output te bestuderen. Indien men de originele data
zonder ruis heeft geanalyseerd en men het resultaat op het scherm wil bestuderen, moet de
originele data twee maal ingelezen worden.
Om onderscheid te maken in de verschillende outputs van hetzelfde programma UITGANG
worden de namen van de files opgegeven zonder extensies. Deze extensies worden in het
programma zelf gedefinieerd. Op deze wijze is het mogelijk om aan de hand van de
extensie te zien om wat voor file het gaat en kunnen er geen verkeerde files ingelezen
worden. De extensie van de originele data, gegeneerd in UITGANG, hebben de extensie .uit,
en files met de benaderde uitgang hebben de extensie .kor. De extensie van de file waarin
de componenten zijn opgeslagen is .cof.
De eerste stap om de implementatie van de frequentie-analyse volgens de Korenberg
methode te testen is om simulaties uit te voeren op bekende system en. Van deze systemen
zijn de frequentie-componenten van het outputsignaal bekend. Deze componenten dienen
dus door de frequentie-analyse teruggevonden te worden. Het is dan ook mogelijk om
eigenschappen te testen, zoals de invloed van het toevoegen van ruis of bet weglaten van
een aantal datapunten in de output. Deze twee soorten van dataverminking zijn veel
voorkomende verminkingen die bij fysiologische signal en voorkomen. Vandam dat deze
twee soorten verminkingen worden getest.
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1: ruis r(n) die wordt toegevoegd aan het originele signaal yen), is ongecorreleerd met het
o sinele signaal, uniform verdeeld met het gemiddelde gelijk aan 0 en de variantie van de
n ~ var(r(n)) is gelijk aan de variantie van de originele data var(y(n)). Bij deze definitie

[J Jrenberg, 1989-2] van de ruis is de signaal-ruis verhouding gelijk aan 1 ofweI 0 dB.
De variantie van de ruis var(r(n)), waarbij r(n) uniform verdeeld is op het interval (-A,A).
is gelijk aan ~. Als de variantie van het originele signaal bekend is kan de amplitude A,
12

va;] het interval, bepaald worden aan de hand van de volgende formule:

P =

(4.2)

2{3 vvar(y(n))

In het programma RUIS wordt ruis, die aan de bovenstaande definitie voldoet, toegevoegd
aan de originele data van yen). De output van het programma is de data van de verruiste
oJ'put zR(n). De extensies van de files met de output zR(n) is ,rui.
D\: volgorde van de programma's indien men ruis wil toevoegen aan de originele data is
gLlfisch weergegeven in Figuur 4.2.
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SNR
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i

i
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I-I
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I
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Figuur 4.2: Volgorde van de programma's, met ruis.
Ais de frequentie-analyse wordt toegepast op de originele data yen) zal de benaderde
output gelijk zijn aan de originele data. Echter door het toevoegen van ruis of door het
w

glaten van data zal dit niet meer zo zijn. De signaal-ruis verhouding SNR van de
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benaderde output is gedefinieerd volgens [Korenberg, 1989-2]:

SNR

'=

(yen) - Yen)?

(4.3)

{Y(n) - zR(nW

Hierin is yen) de originele data, yen) de benaderde output en zR(n) de output met ruis of
waarin datapunten zijn weggelaten. Voor het berelcenen van de signaal-ruis verhouding is
een programma SNR geschreven. De benodigde data wordt ingelezen van de files, gebruik
makend van de verschilIende extensies, waarna de signaal-ruis verhouding wordt berekend
en zichtbaar wordt gemaakt in het aantal decibel.
Het weglaten van een aantal datapunten gebeurt random op het interval n = 0 tot en met
n = N. In het programma WEG wordt het aantal datapunten opgegeven in procenten van de
lengte van het interval. Deze datapunten van het originele outputsignaal yen) worden gelijk
aan 0 gemaakt. De output zv.{n) waarin een aantal datapunten 0 zijn is de output van het
programma. De files waarin zwCn) staat heeft extensie .mis. De weggelaten datapunten
worden eveneens in een file bewaard met extensie .weg. Bij de berekening van de signaalruis verhouding SNR geldt (4.3) met zwCn) in plaats van zR(n).
In Figuur 4.3 is de volgorde van de programma's weergegeven indien men een aantal
datapunten weg wil laten.
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Figuur 4.3: Volgorde van de programma's bij weglaten van data.
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In het volgende hoofdstuk worden de bevindingen van deze frequentie-analyse beschreven
op verschillende outputsignalen onder verschillende condities, zoals ruis en dataverlies.
Om de frequentie-analyse te testen zijn de sirnulaties niet op de data van de auditieve
evoked potentials uitgevoerd maar op samengestelde functie van cosinus en sinustermen.
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5

De frequentie-anal)'se toegepast op enkele signalen

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van de frequentie-analyse volgens Korenberg, uit
hoofdstuk 4, beschreven. Hiervoor zijn een aantal simulaties uitgevoerd op outputs yen) van
systemen waarvan de frequenties en de bijbehorende coefficienten bekend zijn. De opzet van de
simulaties is gelijk aan die van [Korenberg, 1989-2J. Er zijn simulaties verricht op een signaal
met een frequentie-component en op een signaal met meerdere componenten. Op die manier is
het mogelijk om de frequenties en bijbehorende coefficienten, die gevondep worden met de
frequenties-analyse te verifieren met de originele waarden. Deze outputs van de systemen worden
met behulp van het programma UITGANG gegenereerd, zoals in hoofdstuk 4 is beschreven. Tevens
is er een simulatie verricht op een signaal dat een zeer vereenvoudigde weergave is van het
outputsignaal van het auditieve evoked potential systeem.

5.1

Simulatie met een signaal met een frequentie-component

Allereerst is er een simulatie uitgevoerd op een output met slechts een frequentiecomponent. De
originele data, data met ruis en data waaruit enkele datapunten zijn weggelaten op het interval
a :!i n s N, met N = 50 en N = 100, zijn geanalyseerd. Yoor hetsignaal dat gegeneerd is met
UITGANG geldt:

yen)

sin(O,1n)

dus

00 1

me!

0

:!i

n

:!i

(5.1)

N

= 0,1

b1 = 0

c1 = 1
en de variantie van de output, var(y(n)) = 0,509
De eerste simulatie is met N = 50.

In Tabel 5.1 zijn de testresultaten weergegeven. Allereerst wordt de originele data voorzien van
mis, met behulp van het programma RUIS. De ruis is uniform verdeeld op het interval (-A,A)
waarbij A bepaald wordt aan de hand van formule 4.2. De variantie van de ruis, var(r(n)) wordt
berekend en is in de tweede kolom weergegeven. Yanwege het feit dat er slechts 50 datapunten
zijn zal de variantie van de ruis niet gelijk zijn aan de variantie van het outputsignaal. Nadat de
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