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Summary

In many practical settings it is desirable to describe the essence of a system by a model

in a simplified, yet accurate way. Model complexity reduction can be achieved in

many ways, for instance by determining if the value of a model parameter is signifi-

cantly different from zero or not. In this thesis the notion of sparsity is employed as

an underlying property of a system that is to be estimated, in the presence of insuffi-

cient amounts of available measurement data. Sparsity is defined here as the (relative)

number of nonzero parameters within a system. Part I of this work is dedicated to

the development of a sparse system identification framework and applications in two

model classes, linear regression models and state-space models. In Chapter 2 a gen-

eral framework for sparse identification of linear time-invariant (LTI) models is pro-

posed that constitutes a hybrid approach to sparse parameter estimation. Minimizing

a least-squares (`2) prediction error criterion ensures the quality of the overall fit of

the model to the data. Minimizing the absolute value (`1-norm) of the parameter vec-

tor within the model equivalence space aims to maximize parameter vector sparsity.

This mixed `2/`1 optimization framework is subsequently applied to the class of lin-

ear regression models (Chapter 3) and the class of state-space models (Chapter 4), in

an underdetermined setting where the number of parameters to be estimated is typ-

ically (much) larger than the available measurements. In the setting of linear regres-

sion models, a sparse solution can be found in the space of models with an equivalent

minimal prediction error criterion value (Section 3.2). Experiments indicate that in a

noiseless setting, the minimal amount of input-output (i/o) data needed to correctly

estimate the data generating model parameters is much lower on average than stated

by a theoretical (worst case) lower limit (Section 3.3).

An iterative version of the mixed `2/`1 optimization algorithm is applied to the

general class of state-space models in innovations form (Section 4.5). Here, model

equivalence is intrinsically present by the existence of a (non-singular) state-space

transformation matrix that leads to equivalent i/o behaviour. After initial minimiza-

tion of the prediction error criterion, the `1-norm of the parameter vector is minimized

in the space formed by the linear approximation of this equivalence space. The opti-

mal solution is then taken as a direction in which a step is made to improve parameter

vector sparsity. This `2/`1 minimization procedure is repeated to traverse along the

manifold of increasingly sparse i/o equivalent state-space models. Experiments show
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SUMMARY

that this iterative version of mixed `2/`1 optimization is capable of increasing model

sparsity while retaining an optimal fit to the data. The choice of the size of the step

in the sparse search direction is however critical for the convergent properties of this

algorithm. In a fully parameterized setting a connection with data driven local coordi-

nates (DDLC) can be made, achieving fast convergence to a sparse solution.

The special subclass of state-space models describing (sparse) network interac-

tions is studied in more detail in Sections 4.6-4.8. These networks have a ring-like in-

teraction structure, which makes large-scale generation of sparse, stable and minimal

networks more feasible than for instance in the case of a random interaction structure.

In sparse networks with interactions in discrete time (Section 4.6), the results obtained

from the linear regression setting in Chapter 3 are directly transferrable, since a sparse

linear regression problem can be solved for each state separately. Moving to networks

with a sparse interaction matrix structure in continuous time introduces the compli-

cating factor of the sampling period that determines the level of sparsity present in

the discrete-time representation of the interaction matrix and the duration of the ob-

served time interval. Estimating a sparse discrete-time interaction matrix, followed by

transformation to continuous time is possible, but only for a narrow range of sampling

times (Section 4.7). The continuous-time interactions can be estimated directly using

the iterative `2/`1 optimization algorithm and some experiments show that it is in-

deed feasible to find a correct sparse solution in an underdetermined setting (Section

4.8), but the applicability of this technique is limited in this case due to the tendency

of the algorithm to converge to a solution that corresponds to an unstable state-space

model.

The notion of sparsity is investigated in the field of atrial fibrillation analysis. Atrial

fibrillation (AF) is a common arrhythmia in which the normal, synchronized contrac-

tion of the atria is disturbed and multiple waves of electrical activations propagate over

the atria. Invasive, high-density measurements of AF allow for a detailed description

of the number and behaviour of fibrillation waves. In Chapter 6 an automated prob-

abilistic approach to AF electrogram annotation and fibrillation wave construction

is described that is shown to correspond well to manual pattern assessment in sev-

eral recordings of human AF. An alternative approach to propagation pattern analysis

is developed that is based on a sparse multivariate autoregressive model of electro-

gram interactions (Chapter 7), extending the work in Chapters 3 and 4 to time-delayed

sparse linear regression. This technique enables identification of recurring propaga-

tion patterns in fibrillation waves, without manual or automated annotation. Example

analyses in high-density mapping in a goat model of AF illustrate the ability of this

application of sparse estimation to capture recurring patterns like wave trains, break-

through waves and rotating wave fronts. Another application of sparse estimation is in

the noninvasive analysis of AF (Chapter 8). Identification of the dominant predictors

of successful pharmacological cardioversion (i.e. restoration of regular sinus rhythm)

of AF is achieved using elastic net logistic regression, a shrinkage estimator employing

a mixed regularization of the prediction error criterion by the `2- and `1-norm of the

predictor coefficients. Here, sparse estimation is employed to select features (ECG-

based complexity parameters and clinical features) in an overdetermined setting.
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Samenvatting

In de praktijk is het vaak wenselijk om de essentie van een systeem te beschrijven met

behulp van een model op een vereenvoudigde, maar toepasselijke manier. Het ver-

minderen van de complexiteit van een model kan op aantal verschillende manieren,

bijvoorbeeld door te bepalen of de waarde van een modelparameter significant ver-

schilt van nul of niet. In dit proefschrift wordt het begrip sparsity (dungezaaidheid of

ijlheid zijn equivalente begrippen in de Nederlandse taal) gebruikt als een onderlig-

gende eigenschap van een te schatten systeem, waarbij het aantal beschikbare waar-

nemingen onvoldoende is om de modelparameters uniek te kunnen schatten. Spar-

sity wordt hier gedefiniëerd als het (relatieve) aantal niet-nul parameters in een sys-

teem. Deel I van dit proefschrift is gewijd aan de ontwikkeling van een raamwerk voor

systeemidentificatie van dergelijke sparse systemen en de toepassing van dit raam-

werk in een tweetal modelklassen, namelijk de klasse van lineaire regressiemodellen

en de klasse van toestandsruimtemodellen. In Hoofdstuk 2 wordt dit algemene raam-

werk voor sparse systeemidentificatie van lineaire, tijdsinvariante modellen geïntro-

duceerd, bestaande uit een hybride aanpak van sparse parameterschatting. Het mi-

nimaliseren van een kleinste kwadraten (`2) predictie-errorcriterium zorgt voor een

goede overeenkomst tussen het model en de beschikbare meetgegevens. Het minima-

liseren van de absolute waarde (`1-norm) van de parameter vector in de ruimte van

gelijkwaardige modellen, heeft als doel de sparsity van de parameter vector te maxima-

liseren. Dit gecombineerde `2/`1 optimalisatieraamwerk wordt vervolgens toegepast

in de klasse van lineaire regressiemodellen (Hoofdstuk 3) en de klasse van toestands-

ruimtemodellen (Hoofdstuk 4), in beide gevallen in een onderbepaalde situatie waarin

het aantal parameters dat geschat dient te worden gewoonlijk (veel) groter is dan het

beschikbare aantal waarnemingen. In het geval van lineaire regressie modellen kan

een sparse oplossing worden gevonden in de ruimte van modellen met een gelijke mi-

nimale waarde van het predictie-errorcriterium (Sectie 3.2). Experimenten laten zien

dat in een situatie zonder ruis, de minimale hoeveelheid input-output (i/o) gegevens

die nodig is om de parameters die de gegevens hebben gegenereerd, correct terug te

schatten, gemiddeld veel lager is dan afgaande op een theoretische (worst case) on-

dergrens (Sectie 3.3).

Een iteratieve versie van het gecombineerde `2/`1 optimalisatiealgoritme wordt

toegepast op de klasse van toestandsruimtemodellen in vernieuwingsvorm (Sectie 4.5).
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SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH)

Modelequivalentie is hier ingebakken in de beschrijving van het model, door het be-

staan van een (niet-singuliere) toestandsruimte-transformatiematrix die leidt tot equi-

valent i/o gedrag. Na initiële minimalisatie van het predictie-errorcriterium wordt ver-

volgens de `1-norm van de parameter vector geminimaliseerd in de ruimte beschre-

ven door een lineaire benadering van deze equivalentieruimte. De optimale oplos-

sing wordt dan gebruikt als een richting waarin een stap wordt genomen om de spar-

sity van de parameter vector te verbeteren. Deze `2/`1 minimalisatieprocedure wordt

herhaald om een pad te volgen over de topologische ruimte van steeds sparsere i/o-

equivalente toestandsruimtemodellen. Uit experimenten blijkt dat deze iteratieve ver-

sie van gecombineerde `2/`1 optimalisatie in staat is om de sparsity van een model

te vergroten, terwijl de overeenkomst tussen het model en de waarnemingen gewaar-

borgd blijft. De grootte van de stap in de zoekrichting naar sparsity is echter cruciaal

voor de convergentie van het algoritme. In een situatie waarin het toestandsruimte-

model volledig geparameteriseerd is, kan een link worden gelegd naar de techniek data

driven local coordinates (DDLC), waardoor een snellere convergentie naar een sparse

oplossing kan worden bereikt.

De subklasse van toestandsruimtemodellen die een (sparse) interactienetwerk be-

schrijven, wordt verder onderzocht in Secties 4.6-4.8. De onderzochte netwerken be-

zitten een ringvormige interactiestructuur die het beter mogelijk maakt om op grote(re)

schaal sparse, stabiele en minimale netwerken te creëren, vergeleken met bijvoorbeeld

netwerken met een willekeurige interactiestructuur. In het geval van sparse netwerken

met interacties in discrete tijd (Sectie 4.6) zijn de resultaten verkregen bij lineaire re-

gressiemodellen direct overdraagbaar, aangezien een sparse lineair regressieprobleem

kan worden opgelost voor elke afzonderlijke toestand. Het schatten van netwerken

met een sparse interactiematrix in continue tijd brengt de complicerende factor met

zich mee van de wijze van bemonstering. Het bemonsteringsinterval bepaalt namelijk

zowel de mate van sparsity van de interactiematrix in discrete tijd, als de totale duur

van het interval dat kan worden waargenomen. Het schatten van een sparse interactie-

matrix in discrete tijd, gevolgd door een transformatie naar continue tijd, is mogelijk,

maar alleen voor een beperkt bereik van bemonsteringsintervallen (Sectie 4.7). De in-

teracties in continue tijd kunnen direct worden geschat met behulp van het iteratieve

`2/`1 optimalisatiealgoritme, en enkele experimenten bevestigen ook dat het moge-

lijk is om de correcte sparse oplossing te bepalen in een onderbepaalde situatie (Sectie

4.8), maar de praktische toepassing van deze techniek is beperkt in dit geval vanwege

de neiging van het algoritme om naar een oplossing te convergeren die overeenkomt

met een instabiel toestandsruimtemodel.

Het begrip sparsity wordt verder onderzocht in de analyse van atriumfibrilleren.

Atriumfibrilleren (AF) is een veelvoorkomende hartritmestoornis waarbij de normale,

gelijktijdige samentrekking van de atria is verstoord en in plaats daarvan meerdere gol-

ven de atria activeren. Invasieve metingen van AF met een hoge dichtheid van elektro-

des maken een gedetailleerde beschrijving mogelijk van het aantal fibrillatiegolven en

hun gedrag. In Hoofdstuk 6 wordt een geautomatiseerde, probabilistische aanpak van

de annotatie van electrogrammen en de constructie van fibrillatiegolven beschreven,

die goed blijkt overeen te komen met handmatige analyse van golfpatronen in ver-
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scheidene patiënten. Een alternatieve manier om golfpatronen te analyseren is ont-

wikkeld, die gebaseerd is op een sparse multivariaat autoregressiemodel van interac-

ties tussen electrogrammen (Hoofdstuk 7), waarbij de technieken uit Hoofdstuk 3 en 4

verder worden uitgebreid naar lineaire regressiemodellen met verschoven versies van

de gegevens in de tijd. Deze techniek maakt het mogelijk om terugkerende patronen

te identificeren in fibrillatiegolven, zonder handmatige of geautomatiseerde annota-

tie van electrogrammen. Voorbeeldanalyses van opnames in een geitenmodel van AF

laten zien dat de toepassing van een sparse schattingsmethode het mogelijk maakt

terugkerende patronen te onderscheiden, zoals golftreinen, doorbrekende golven en

ronddraaiende golffronten. Het idee van een sparse schattingsmethode heeft ook een

toepassing in de niet-invasieve analyse van AF (Hoofdstuk 8). De identificatie van be-

langrijke voorspellers van succesvolle farmacologische cardioversie (het herstellen van

het normale patroon van sinusritme) van AF kan worden bereikt door elastic net logis-

tische regressie toe te passen. De elastic net techniek is een shrinkage estimator die

het predictie-errorcriterium regulariseert met een gecombineerde `2- en `1-norm van

de coëfficiënten van de voorspellers. Hier wordt de sparse schattingsmethode inge-

zet om de belangrijkste kenmerken (complexiteitsparameters bepaald uit een ECG en

klinische kenmerken) te selecteren in een overbepaalde situatie.
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