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 ECGهای عددی برای تفسیر امواج به کارگیری روش

 
 

 ،2پرستو لشگری، 1,1 مولوی عربشاهی سیده محبوبه

 دانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران -1

 ایران، تهراندانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت  -2

 

 

 چکیده 

 

های یابی و درنتیجه تفسیر دادهکاهش نویز، دروندر این مقاله هدف اصلی معرفی روش محاسباتی کارآمد برای 

مورفولوژیکی تابع  تحلیلاز طریق  HRVهای استخراج ویژگیهای قلبی است. بطوریکه سیگنال مربوط به زمان و ارتفاع

استخراج روند تکراری در دادهو روش میانگین متحرک انتخاب مناسبی جهت  ایچند جمله تقریبمولد سیگنال انجام شود. 

را به چند ها ها آنتقسیم بدنه اصلی یک چرخه ضربان قلب به ریزموج باشد. روش تحقیق به این صورت است که بامی ها

ها اقدام به پرداخت. در نهایت با ترکیب آنیابی هر بخش خواهیم ( تقسیم کرده و مستقال به درونP, QRS ,Tکمپلکس )

 ،ایهای دورهبستگی متقابل جهت کاهش نویز موجود در سیگنالهمچنین از همبازسازی سیگنال کامل اولیه خواهیم نمود. 

لت اند زیرا حاهای موجود در مقاله برای بیان روش به کار گرفته شدهشده است که صرفا جنبه تئوری دارد. داده استفاده

با   HRVاز این مقاله آنالیز سیگنال  دستاورد حاصلنرمال برای ضربان قلب در افراد با سنین مختلف، منحصر به فرد است. 

 پارامتر مدت زمان پردازش الگوریتم، در نظر گرفته نشده است. الزم به ذکر است که های عددی بوده واستفاده از روش

 

 کلمات کلیدی: 

 ای، میانگین متحرکمتقابل، تقریب چند جمله بستگیهم، HRV، سیگنالECGامواج 

 

 

 مقدمه   .1

   [1] .ددهبیشتری را به خود اختصاص می های قلبی، آمارهای جهان، بیماریاز میان علل مرگ و میر در بین کشور

دهد. بنابراین قرار می الشعاعتحت را انسانهایی است که هرگونه ناهنجاری در ریتم رفتاری آن، سالمت ترین اندامقلب از مهم
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ها، همواره مورد توجه بسیاری از محققان رفتار، با استفاده از آنالیز دادهرفتار سیگنال قلبی به عنوان یک تابع خوش تحلیل

همهای طبیعی ها و سیستمیکی سیگنالی عالوه بر قلب، در بسیاری از اندامژهای بیولوواکنش در سراسر جهان بوده است.

ضربان قلبی  [2] .دهندشود که به طور کلی رفتاری منظم و تکراری از خود نشان میهای سلولی دیده میچون مغز و پوشش

یی را هااند روشکه اندکی از مسیر خود منحرف شود، عامل احتمالی بروز بیماری قلبی است. بنابراین پژوهشگران در تالش

چنین های تولیدشده توسط پتانسیل الکتریکی قلب هستند، بیابند. همها، که همان سیگنالبرای تحلیل الکتروکاردیوگرام

ای که تحلیل رفتار قلب، بر ای را بازسازی نمایند. به گونههای پایها تدوین کنند که این ویژگیهای ریاضی رسعی دارند مدل

ه به از تابع ضربان قلب به ما بدهد. های تابع نظیر آن میسر شود و امکان تشخیص نوع بیماری را تنها با استفاداساس ویژگی

این، برعالوه [3] ی.های قلبگنالیس یبیو ترک یآمار یسازمدل یاهیژگیقلب با استفاده از و یتمیآر یبندطبقهطور مثال 

بندی افراد براساس میزان استرس ذهنی با استفاده از روش های قلبی در جهت طبقهبه تازگی اطالعات مربوط به سیگنال

 [4] .فازی مورد بررسی قرار گرفته است

امواج ضربان قلب هستند. در بسیاری از تحقیقات شاهد ارائه های دیگری برای تفسیر امروزه محققان به دنبال راه

های قلب و محاسبه میزان پایداری سیستم برای مبتالیان به نارسایی قلبی های جدید برای تولید مصنوعی سیگنالمدل

 حتی [6] .داده شدهش قرار مورد آزمای نیز از طریق حیوانات نه تنها در انسان بلکه های قلبینظمیهمچنین بی [5] .هستیم

ضربان قلب مطالعات ارزشمندی صورت گرفته  سیستم در کردن حمالت قلبی با استفاده از نظریه آشوب بینیپیشروی 

بندی به دسته خطی برای ضربان قلب ارائه دادند کهسازی غیرریزی پویا، مدلدر ادامه راه، با استفاده از برنامه [7] .است

های هایی برای گسترش دادن مفاهیم مربوط به سیگنالبسیاری از محققان به روش [9 ,8] .شودمیمنجر های قلبی آریتمی

های قلب انسان را از طریق د. آنان توانستند سیگنالنمواودین اشاره  -توان به زاهورمی هااز جمله آن اند کهقلبی پرداخته

های مختلفی همچون فیلتر کالمن و اسپیالین مکعب معرفی الگوریتمیابی به الگوریتم صعودی شیب و مقایسه نتایج دست

  [10] .کنند

 هایانت های قلب، که از طریق انبساط و انقباض خود باعث بوجود آمدن جریان الکتریکی در سطح پوست وماهیچه

ها و ماشین داده در کامپیوتر سازی این حجم ازکنند. عمال ذخیرهها را تولید میشوند، حجم زیادی از سیگنالها میاندام

نیاز داریم که قابلیت بازیابی اطالعات را با کمترین میزان  سازیکاری غیر منطقی و نشدنی است. پس به روشی در ذخیره

کنیم. از طرفی نویز برای رسیدن به هدف مورد نظر استفاده می ایتقریب چندجمله خطا داشته باشد. در این مقاله از روش

..  . تواند ما را از آنالیز دقیق رفتار قلب باز دارد. که دالیل مختلفی از قبیل سابقه پزشکی و حاالت روانی وها، میالسیگن

های قلبی به عنوان بستگی متقابل برای سیگنالبنابراین استفاده از روش هم [11] .کنندمسیر سیگنال اصلی را منحرف می

 .کندمورد نظر نزدیک می ساختار کلی سیگنالموج دیجیتال، بیش از پیش ما را به 

سازی و انتقال اطالعات ها موضوعی حیاتی برای ذخیرهسازی سیگنالهمانطور که گفته شد بازسازی و فشرده 

و  (FT)توان به انتقال فوریه ها میمله آنهای بسیاری در این زمینه پیشنهاد شده است که از جشود. تکنیکمحسوب می

ای به کار گرفته شده، اختالف اصلی میان این تابع پایه [12] .و تبدیل موجک اشاره نمود( DCT)تبدیل کسینوسی گسسته 

توابع شود. علت انتخاب ها یک وجه اشتراک مهم محسوب میای در همه روشای بودن توابع پایهها است. اما چند جملهروش

توان به کمک آنای است که میبودن عملیات محاسبه ضرایب چند جمله ساده قطعایاب، به عنوان تابع درون ایچندجمله

با توجه به غیر خطی بودن  های غیر خطی را دارند کهکه قابلیت تولید رابطهتر اینکرد. مهم های قلبی را بازسازیها سیگنال

 شود .الخصوص در حاالت غیر طبیعی، گزینه مناسبی محسوب میهای زیستی، علیاکثر سیستم
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پردازیم. در بخش می ECGای مورد نیاز پزشکی و همچنین خصایص امواج به معرفی مفاهیم پایه 2لذا در بخش 

ای را جمله های سیگنالی پرداخته و الگوریتم میانگین متحرک ، تقریب چند، با استناد به ساز و کار قلب، به آنالیز داده 3

ای از و در پایان هم نتیجه های مربوط به تفسیر ضربان قلب اختصاص دادهرا به جداول و شکل 4دهیم. بخش ارائه می

 ایم.مطالعات را ضمیمه مقاله کرده دستاورد

 

 

 های قلبیسیگنال  .2

عروقی، بررسی نوار  قلبی و هایهای غیر تهاجمی تشخیص بیماریترین روشساده ترین ویکی از اولین، قدیمی

میالدی تا کنون  19قرن  از گویند،میEKG یا   ECGکه به آن  دستگاه الکتروکاردیوگراف قلب یا الکتروکاردیوگرافی است.

 طور خالصه نوار قلب وقایع الکتریکی و مکانیکی حاصلبه [13] . رودهای قلبی بشمار میترین ابزار تشخیص بیماریجزو مهم

ها های دستگاه الکتروکاردیوگراف در سطح سینه و انتهای اندامدهد. اتصال الکترودجا به جایی محور قلب را نشان می از

نوار  گذارد.ها، گزارشی از فعالیت عضالت قلبی را در اختیار ما میاندام به ای و اشتقاق مربوطهای سینهجهت ثبت اشتقاق

توان می عبارتی دارد و به بسزاییهای ضربان قلب ارزش نظمیبی براینعالوهو 1قلبی های و سکتهگرفتگی  شناساییقلب در 

 شود.های قلبی و عروقی پیگیری میجوی بیماریوترین اقدامات جهت جستابتدایی عنوان به گفت

داده شده در  کند و الکترودهای قرارالکتریکی قلب، مسیر متوالی و منظمی را طی می جریانر یک فرد سالم، د

عالیت نظمی در ریتم فکنند. هر نوع آریتمی )بیثبت می نوار قلبرا در  جریان از طریق مانیتورینگهای مختلف بدن، قسمت

به بیان دیگر، رابطه  .است های غیر معمول، مسیرهای انحرافی و اختالل در کار گره سینوسیایمپالس ناشی ازقلبی( 

های ماریگزارشی از سوابق بی الوه براین، نوار قلبمستحکمی بین نارسایی قلبی و ساختارشناسی ضربان قلب برقرار است. ع

دهد، که علت آن از متفاوت بودن نحوه عبور در اختیار ما قرار می ،هاای در ریزموجدوره قلبی را بصورت رفتار غیر نرمال

ها و تحت تاثیر بیماری 2HRVگیرد. بنابراین های آسیب دیده، در مقایسه با بافت سالم نشات میکی از بافتجریان الکتری

حاالت سایکولوژیکی، احتیاج به مدت زمان بیشتری جهت هولترینگ قلبی دارند و این کار تاثیر نویز روی نوسانات قلبی را 

در افراد و یا پایین بودن  3ب، که بعضا ناشی از افت فشار خونحاد قلبرد. بطور مثال گرفتگی سینوسی آنفارکتوس باال می

شود، نیاز به می HRVنظمی در که ضربان قلب بیماران را از حالت نرمال خارج و باعث ایجاد بی بوده سطح ایزوپرنالین

 [14] . تری داردمانیتورینگ طوالنی

سیگنالی  لوکاردیوگرام یا نوار قلب و تطبیق حالت نرمامتخصصان قلب تفسیر ضربان قلب را با بررسی کاغذ الکتر

های برند. کاغذ الکتروکاردیوگرام کاغذی شطرنجی است که هر ضلع مربعهای مختلف، با وضعیت فعلی بیمار پیش میدر لید

 عمودیی زمان و محور بر روی کاغذ الکتروکاردیوگرام، محور افقی نشان دهنده. متر طول داردکوچک در این کاغذ، یک میلی

ه به ارتفاع موج را دارد. بنابراین ارتفاع کاغذ ب شدن ی شدت جریان الکتریکی است که به راحتی قابلیت تبدیلنشان دهنده

الکتروکاردیوگراف به طور استاندارد با  دستگاهشود. می نمایش داده( ms)ثانیه و پهنای آن بر حسب میلی (mm)متر میلی

ور افقی، متری بر روی محهر مربع یک میلی پیمودن کند. پسالکتریکی قلب را ثبت می عملکرد متر در ثانیهمیلی 25سرعت 

                                                 
1 Myocardial Infarction 

Heat Rate Variability 2 
3 Ischemia 



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         157 

ت ولمیلی 0.1همچنین یک جریان الکتریکی با شدت باشد. ثانیه می 0.20متری معادل میلی 5ثانیه و هر مربع  0.04معادل 

های دیواره قلب هیچ انرژی الکتریکی تولید متری را بر روی کاغذ الکتروکاردیوگرام نمایش خواهد داد. اگر سلولمیلی 1موج 

. امواج مثبت به شکل نامندمیخط ایزوالکتریک  که آن راکند، نکنند، دستگاه الکتروکاردیوگراف یک خط صاف را ترسیم می

  شوند.خط ایزوالکتریک نمایش داده می نسبت بهبرجستگی رو به باال و امواج منفی به شکل فرورفتگی رو به پایین 

ECG نمودار جریان هستند.  انساننواحی مختلف بدن  شاخص سالمتی دارای قطعاتی است که هر کدام نمایانگر

همچنین  Tو  Rو  Pهای ین با درنظر گرفتن یک دوره از آن، به ترتیب برآمدگیالکتریکی ضربان قلب، متناوب است بنابرا

امواج  شود. بحث اصلی بررسی ضربان قلب، بر روی مقدار صعود و نزولبه صورت نرمال مشاهده می Sو  Qهای فرورفتگی

دهنده بیماری ها نشانامواج یا قطعهتغییرات هر یک از ای که گیرد. به گونهصورت می QRSالکتریکی و همچنین کمپلکس 

توان از اختالل ، بصورت قطعی مشخص نیست ولی می1، به عنوان مثال عامل بروز سندرم ولف پارکینسون وایتخاصی است

توان از وجود این بیماری با خبر هایی از این بیماری دست پیدا کرد. با تفسیر عددی نیز میبه نشانه PRسیگنالی بخش 

بیشتر از  QRSثانیه و کمپلکس  0.12کمتر از  PRین صورت که بعد از تقریب تابع مولد سیگنال، فاصله بخش شد، به ا

شود برخی اختالالت قلبی موجب دپالریزه شدن قلب و در نتیجه تولید جریان ضایعه می [15]د. نثانیه مشاهده شو 0.11

به اختالف  QRSبه طور کلی پهنای کمپلکس  کند.پیدا می نفوذ QRSاز جمله کمپلکس  های سیگنالیکه به سایر بخش

گیرد. جریان ضایعه با شیوع های قلب سرچشمه میه از پالریزه و دپالریزه شدن بخشپتانسیل الکتریکی قلب بستگی دارد ک

دهیم تشخیص بنابراین در ادامه نشان می [16] .گذاردهای مختلف قلب روی غشا عضله و پالریزاسیون آن تاثیر میدر بخش

 باشد.های عددی نیز قابل پیگیری میهای قلبی از طریق روشبیماری

 

 

 سازی عددیمدل  .3

نظر پزشکی اطالعات ارزشمندی را در های بسیاری برخوردار است که از نقطهامواج الکتروکاردیوگرام از پیچیدگی

کنند. ایجاد مشکل می و تشخیص بیماری های ظاهری در فرآیند پردازش اطالعاتپیچیدگیگذارند اما اختیار پزشکان می

های عددی سیستم است. به عنوان مثال سازی ریاضی از بین بردن اطالعات اضافی و افزایش تمرکز بر ویژگیهدف از مدل

و این تنها با  کاهدرا میحجم محاسبات  یک دوره امواج الکتروکاردیوگرام، دهنده تشکیل هایبخش و استفاده از شناسایی

های مورفولوژیکی آن نحوه مدلباشد و ویژگیدهنده نوسانات عملکردی قلب می، نشان HRVسازی میسر خواهد شد. مدل

 کند.سازی را منحصر به فرد می

متر( یک حسب میلیهای مربوط به زمان )بر حسب ثانیه( و ارتفاع امواج الکتریکی قلب )بر ، داده1نمودار شکل 

. الزم به  اند(ثانیه از هم داده شده 0.05های زمانی به فاصله )بازهاند ثانیه اخذ شده 1تا  0ها در بازه زمانی باشد. دادهفرد می

 است. 2دهد و شامل کلیه امواج گفته شده در بخش در حالت نرمال را نشان می ECGنمودار زیر ساختار سیگنال  ذکر است

                                                 
1White syndrome-Parkinson-Wolff 



 

 

 
I4C.iust.ac.ir         158 

            
    بندی شده نرخ ضربان قلب بر حسب زمان و ارتفاعنمودار بخش – 1شکل                                   

 

کند. با توجه به این پیدا می افزایشثانیه، مقدار تابع )طول موج شدت جریان الکتریکی( به شدت  0.64در لحظه 

 ی پرت حسابناگهانی، کم است به اصطالح آماری، این نقطه به عنوان دادهنکته که تعداد نقاط در حد فاصل این تغییر 

اند. کنندة برد تابع تقریب زده نشدهآید، به غیر از بدنة اصلی تابع، دو نقطة مشخصبرمی 2طور که از شکل شود و همانمی

ای، سیگنال را به رای تقریب چند جملهترین درجه بترین مقدار خطا و در عین حال بهینهیابی به کماز این رو برای دست

یابی کرده و در نهایت به بازسازی سیگنال بندی و به صورت جداگانه درونگذاری شده است، بخشنام 1نواحی که در شکل 

 .پردازیماولیه می

  

 
      9و  5، 2درجه های از اییابی امواج الکتریکی قلب با استفاده از چند جملهدرون -2شکل                     
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توان بعد از پیدا کردن دو نقطة مشخص کنندة برد نمودار، با توجه به خاصیت ضربان قلب و ویژگی امواج آن، می

ترین تقریب ها صرف نظر کرد و بدنة تابع را با دقت بیشتری تقریب زد و در پایان با اضافه کردن این دو نقطه، به نزدیکاز آن

شاید توجه به این نکته خالی از لطف نباشد که با در دست داشتن ضربان قلب فرد در دو بازه زمانی  تابع دست پیدا کرد.

کند که تعداد امواجی تری از عملکرد قلبی برسیم. معموال این موضوع زمانی اهمیت پیدا میتوانیم به تفسیر دقیقمتفاوت می

به تک امواج دشوار و در مواقعی غیر ممکن است. استفاده از روش هم یابی تککه در اختیار داریم زیاد باشد. بنایراین درون

 در زمان کمی تواند راه حل مناسبی باشد کههای دیجیتال میبستگی متقابل برای امواج ضربان قلب به عنوان سیگنال

 نوسانات حاصل از نویز در امواج را کاهش دهد و ساختار موج را هر چه بیشتر حفظ نماید. 

 بستگی متقابل بین دو موجبستگی متقابل بین دو سیگنال قلبی را محاسبه کنیم. همخواهیم همکنید میفرض 

 x n  و y nشود:به فرم زیر تعریف می 

     xy )r   l x n l (y n   1
n





 
 

     xy )r l x n 1 y n      (              2
n





 
 

 دهد.متقابل را برای دو سیگنال دیجیتال نشان میبستگی ای از همنمونه  3شکل 

 

 ستگی متقابل بین دو موج الکتروکادیوگرامبهم - 3شکل        

 
 

کنیم تا بستگی استفاده میهم های مربوط به ضربان قلب همراه با نویز است. بنابراین از تعریف خوددر مواقعی داده

بستگی متقابل یک سیگنال دیجیتال با خودش است. بطور مثال خود همان همبستگی، هم درواقع خود .نرم خطا کاهش یابد

بستگی موج هم x n  است : برقرار زیر در این موردکنید. همچنین روابط مشاهده می 4شکل  دررا 

      )rxx  l x n+1 x n          3    (     
n





 
  

      )rxx  l x n-1 x n         4    (     
n
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      موج الکتروکادیوگرام با خودشستگی متقابل همب - 4شکل

در اغلب موارد شدید و ناهموار است که این موضوع  HRVطور که ذکر کردیم تغییرات نرخ ضربان قلب یا همان

یابد. در تفسیر  یابی کاهشهای نمودار اصلی افزایش و در نتیجه دقت درونیابیشود تا خطای محاسباتی برای درونباعث می

 (5)ها یا نوسانات غیر عادی ضربان قلب است.  رابطه زیرموج دیداری، مقدار نرم خطا همان میزان تاخیر نوار قلب بصورت

 توان تا حدودی متوجه کیفیت عملکرد قلبی شد.شناسی سیگنال، میدهد که بدون ریختدقت تقریب سیگنال را نشان می

)       1       0 (5     n

i iX x  

های درونی دادهدهندهنمایش ix های ضربان قلب در حالت نرمال و همچنیننشان دهنده داده iX آندر که  

 یاب است.ای دروندرجه چند جمله n باشد. ام می 𝑖یابی شده در ریز موج 

کار این یک راههمانطور که گفته شد باشند. تغییرات نموداری امواج ضربان قلب میمشکالت قلبی همواره ناشی از 

هایی از نمودار که مشکوک به اختالل یاب بخشای درونزمان تمامی نقاط، از چند جملهیابی هماست که به جای درون

 قرار دهیم. داز وضعیت استاندار یابای درونرا میزان خطای چندجمله تقریبمعیار اصلی و  استفاده کنیمهستند 

 
 

 1روش میانگین متحرک .4

های خام عددی، روش میانگین متحرک است که معموال جهت ها برای کار کردن با دادهترین روشیکی از کارآمد

از نقاط به برای یک مجموعه  )پاسخ قطعی محدود( FIRشود. استفاده از فیلتر ها استفاده میاستخراج روند تکراری در داده

آید. این یک روش بهینه برای های متفاوت همان مجموعه بدست میشود که با استفاده از میانگین زیرمجموعهکاربرده می

این حفظ تمامی اطالعات از اهمیت باالیی برخوردار است. بنابر هایی کهکاهش نویز در اطالعات است به خصوص در زمان

باشد. یک زیر مجموعه با اندازه ثابت از محاسبه میانگین مقادیر ها میرمزگذاری سیگنالها برای این یکی از نخستین روش

                                                 
 [10]مراجعه شود به 1 
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کند. با آید. سپس این زیر مجموعه به سوی یک داده خاص در سیگنال انتقال پیدا مینمونه سیگنال داده شده بدست می

شود. اندازه مجموعه جدید نیز با جموعه اضافه مییافته به انتهای ماین زیرمجموعه حذف و داده انتقالاین کار اولین داده 

  .اندازه مجموعه ابتدایی یکسان است. این مراحل برای تمامی نقاط سیگنال تکرار خواهد شد

فرض کنید 
  1 1

, ,  ,m m m N m
s x x x  

  از مقادیر نمونه سیگنال  ایزیر مجموعه

 1 2, , , ,mS x x x    و از اندازه ثابتN  باشد. سپس یک مجموعه جدید به نام میانگین متحرک ازS  مثل

 1 2, , , ,mA A A   آید:  بدست می 

1 ( 1)...
(6)              

m m N m

m

x x x
A

N

    


 

 

 کنیم:های زیر را دنبال میجهت استفاده از این روش گام

را از زیرمجموعه N: اندازه مناسب 1گام 
  1 1

, , ,   i m m N m
s x x x  
   در سیگنال داده شدهS  انتخاب

 کنید.

 مقدار نمونه را برای بدست آوردن میانگین متحرک محاسبه کنید. N: میانگین هر 2گام 

داشتن همان طول، مجموعه : با ثابت نگه3گام  1 2, , , ,mA A A  را از سیگنال S کنیم.تولید می 

 
 

 ایروش تقریب چندجمله .5

نقطه  1nمجموعه با  ,i ix y  که هیچ دوix  یکسانی نداشته باشد داده شده است. برای چندجمله ایP 

 داریم: nاز درجه حداکثر 

  )   , 0, ,   (7.i i iyp x i n  

 

 ای به شکل زیر باشد:یابی چندجملهفرض کنید درون

  1

1 0 (8)  n n

n nx a x xp a a

   

این بدان معناست که برای هر  0,1, ,i n  :داشته باشیم 

  )  (9iixp y 

بردار به -کنیم. دستگاه ماتریسدست پیدا می kaبه دستگاه معادالت خطی با ضرایب  )6(با جایگذاری معادله 

 نویسیم:شکل زیر می
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2

0 0 0 1 0

2

1 1 1 2 1

2
2 11 1 1

2
1

1

1

  )  (1 

1

1

0

n

n

n
n nn n n

n
n nn n n

x x x a y

x x x a y

a yx x x

a yx x x

   



    
    
    
    
    
    
    

    

 

 

رافسون، ... را به کار گرفت اما باید به خطای -های تکراری مانند نیوتنتوان روشخطی باال میبرای حل دستگاه غیر 

ای تشکیل دهیم تا چند جمله kaما باید این دستگاه را برایترین تقریب تابع توجه داشت. ها جهت رسیدن به دقیقروش

یاب درون p x  را بسازیم. ماتریس سمت چپ در رابطه باال معروف به ماتریس واندرموند است که دترمینان آن غیر صفر

 است.

خواهد بود که ماتریس  کارامدیابی به ضرایب مجهول دستگاه تنها زمانی استفاده از ماتریس واندرموند جهت دست

باشد یا قابلیت تبدیل شدن به ماتریس خاص دیگری را داشته باشد زیرا بسیار بد وضع بوده و برای  شدنیضرایب قطری

  [17] .( و کوشی داریمDFTهای تبدیل گسسته فوریه )محاسبه عدد حالت آن نیاز به ماتریس

 پذیر وبار مشتق 1nبه طور پیوسته  Iدر فاصله بسته fاگر  np x ای حداکثر از درجه جمله چندn  باشد

 نقطه گسسته 1n را در f که ix ، 0,1, ,i n ، پس برای هر  کند،یابی در فاصله داده شده درونx  در این

 را برقرار کند: )11(وجود دارد که رابطه  μفاصله 

   
   

 
 

1

0

)   
1 !

(11

n n

n i

i

f
f x p x x x

n






  



 

 کنیم:های زیر را دنبال میجهت استفاده از این روش گام

: ساختن ضابطه 1گام  p x  برایN های سیگنال قلبی.نمونه از بخش 

: تعیین مرتبه تقریب چندجمله ای 2گام  n . 

 .ix: پیدا کردن نقاط چبیشف 3گام 

 ایدستگاه و ساختن چند جمله: محاسبه ضرایب 4گام  p x. 

 : محاسبه حداقل خطا5گام 

   کنیم.های سیگنال قلبی را بازسازی میدر انتها نیز بخش

 
 

 روش چبیشف  .6

ای چبیشف است. چبیشف از نوع اول یابی نقاط، چند جملههای شناخته شده در زمینه دروناییکی از چند جمله

 ام بصورت زیر تعریف شده است.nو از درجه 

    1 )  cos    ,   0 (12nT x ncos x n  
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 شوند:ای چبیشف از رابطه بازگشتی زیر محاسبه میجمالت چند جمله

 0 )  31 1  (T x  

 1 )  (14T x x 

     1 1 )  2                   1  (15n n nT x xT x T x n    

n ،ای چبیشف از درجه چند جمله nT x  دارای ،n ی ریشه در بازه 1 ,1  است که از رابطه زیر بدست می

 آید:

)
2 1

  cos         1     (16
2

k

k
k n

n
x 

 
    

 

 

ای روی بازه ای ماکسیمم و مینیمم این چند جملهبدون در نظرگرفتن درجه چندجمله به این ترتیب 1 ,1  

امین درجه چندجملهnای ارزشمند است. در واقع تقریب هستند. این ویژگی برای تقریب چند جمله -1و  1دقیقا مساوی 

ای چبیشف در ام چند جمله1nهای ای که ریشهکردن چندجملهای روی یک بازه با پیدا     nc x f x  ،صدق کنند

 توان یافت.می  [12]ای چبیشف را در منبع های چند جملهسایر ویژگی آید.بدست می

یک کمپلکس  حداقلتنها یک دوره )سازی ذکر کردیم که به جای در نظر گرفتن همه سیگنال، در بخش مدل

 دهیم. بنابراین دامنه موج انتخابی راموجی( را مورد بررسی قرار می ,a b کنیم. این دامنه باید تحت یک نگاشت فرض می

ای چبیشف، یعنی به بازه مورد تایید چند جمله 1 ,1   رابطه زیر استفاده خواهیم کرد: انتقال پیدا کند. لذا از 

   
    

2

 

(17)
b a y b

x
a  

 

یابی تابع این نگاشت مسئله درون f x  را روی بازه ,a b یابی به مسئله درون    f x g x y وی ر

بازه  1,1y  ای چبیشف در فاصله بنابراین نقاط چند جملهکند. تبدیل می 1,1y  های گیرد و ریشهقرار می

 nT x کنیم:روز میرا به )16(باشد. حال رابطه می 

2 1
  cos               1   

2

 

(18)k

k
k

n
y n

 
    

 
 

 یابی شده در فاصلهنقاط متناظر با نقاط درون ,a b : 

   
 

2

 

(19)k

kb a y a
x

b  
 

 شود:یابی با استفاده از رابطه زیر محاسبه میبنابراین مقدار خطای درون

   
   

 
1

1

,

1 1
  max

22 1 !

 

(20)

n

n

n a b

b
f x p x f

n 









 



 

بنابراین در این روش نیاز داریم تا ضابطه  f x  را با استفاده از نقاط داده شده از سیگنال اصلی بسازیم. سپس

آوریم و اگر مقدار پردازیم. در مرحله بعد مقدار خطا را بدست مییاب چبیشف میای درونبه محاسبه نقاط و چند جمله

 کنیم. ای میعددی آن در محدوده مجاز تغییرات خطا نباشد، اقدام به افزایش درجه چند جمله
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 نتایج عددی  .7

های ها به تفسیر دادهایسازی امواج ضربان قلب و انطباق چند جملهخواهیم با استفاده از مدلدر این قسمت می

ها با نرم کنیم. تمامی محاسبات و شکلهایی که در بخش دوم به آن اشاره شد استفاده میبخش قبل بپردازیم. لذا از روش

 3ای از درجه های چند جملهتقریب و HRV، نمایش یک نمونه سیگنال 5انجام شده است. شکل  Matlab 2015aافزار 

سازی ضرایب جمالت با درجه باال، استفاده از این روش توصیه نمیآن است. با توجه به حجم باالی محاسباتی و ذخیره 8و 

ای درجه شود، چند جملههمانطور که درشکل دیده میشود، یابی به تقریب دقیق تنها با افرایش درجه میسر میشود. دست

، شدت تحدب سیگنال داده شده را رعایت نکرده Pدر بخش  3که درجه به سیگنال اصلی بسیار نزدیک است، حال آن 9

  است.

ها با سیگنال و میزان اختالف آن 8و 3های از درجه ایتقریب یک دوره از سیگنال قلبی با چند جمله -5شکل 

 مرجع

به دلیل تغییرات شدیدی  QRS، کمپلکس 5بندی یک دوره از سیگنال ضربان قلب، شکل طبق بخش .به عنوان مثال

یاب است. پس برای تفسیر عملکرد قلب از ریز موج ای درونکند، عامل باال بردن درجه چند جملهکه در برد سیگنال ایجاد می

QRS کنیم. استفاده می 

ها را توسط یک فیلتر مناسب کاهش داد. یکی از شاخصیابی باید نویز دادهقبل از عملیات درونهمانطور که گفته شد 

 شود:است که از رابطه زیر محاسبه می  SNR2و شاخص   MSRE1 گیری شاخصهای سنجش عملکرد کاهش نویز، به کار

                                                 
 مربع میانگین خطای نسبی 1
 نسبت سیگنال به نویز 2
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2

10 10  10log 20l (og

 

21)
signal signal

noise noise

A A
SNR

A A

   
    

   

 

A مربع ریشه است.، دامنه میانگین 

دهیم. جدول یاب معیار قرار میای درون، نرم خطا را در انتخاب چند جمله (5)پس از کاهش نویز زیرموج ، با توجه به رابطه 

 دهد.نشان می ECGسیگنال از  نتایج بدست آمده را برای یک مثال 2و  1

 

 

 ECGهای یک دوره از سیگنال سگمنت اوجیابی نقاط درون -1جدول 

 x y Spline Nearest Cubic بخش

P 0.17 16 13.4623 12 13.3333 

Q 0.37 -30 -36.6040 0 -21.2500 

R 0.41 150 64.2027 -45 52.5000 

S 0.43 -45 -55.5049 -16 33.0778 

T 0.69 30 25.2459 20 25.8333 

 

 

 
 

 ECGهای یک دوره از سیگنال نقاط اکسترمم سگمنت  یابینرم خطا حاصل از درون -2جدول 

 

یابیدرون  Tبخش  Sبخش  Rبخش  Qبخش  Pبخش  

Spline 0.5377 6.6040 85.7973 10.5040 4.7541 

Nearest 2 30 195 29 10 

Cubic 0.6667 8.7500 97.5000 11.9222 4.1667 

 
 

نظر گرفتن درجه  ( بدون در QRS)نقطه اکسترمم کمپلکس Rشود که بخش ، مشاهده می2با بررسی جدول 

با در نظر گرفتن تحدب  Pدارد. این در حالی است که در سایر زیر موج ها مثل  ار انحراف سیگنالی بسیار زیادیتقریب، مقد

با سیگنال مرجع دارد. و گفتنی است  بهتری( مطابقت 5ای از درجه حداکثر کمتر، سیگنال تقریب زده شده ) با چند جمله

ه ب را مانتمرکز نهایتدر  .دانستتوان با خطای تفسیر غیرتهاجمی انسانی تقریبا معادل این درصد جزئی از اختالف را می

 توان به اطالعات دقیق از وضعیت قلبی رسید.کنیم که نرم خطای بیشتری دارد. با ادامه این روند میهایی معطوف میزیرموج
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توان نتیجه گرفت که استفاده از فیلتر میانگین متحرک این امکان را به ما میبا توجه به مطالعات انجام شده می

روشی بهینه برای کاهش نویز اطالعات به خصوص در زمان، هم ایرا کاهش دهیم. تقریب چند جمله HRVدهد که نویز 

بیولوژیکی سیگنال برای تشخیص بیماری از اهمیت باالیی برخوردار است. از این رو به عنوان حفظ ساختار  هایی است که

که  QRSسازی کمپلکس . برای مدلابزاری برای رمزنگاری سیگنال قلبی، از فیلتر میانگین متحرک استفاده کردیم

ی که شیب ثابت یا صفر دارند با چند جملهسازی استفاده شد. فواصلترین درجه فشردهها را دارد، بیششدیدترین ناهمواری

با توجه به در انتها . کردیمها به سیگنال اصلی دست پیدا ند. در انتها با ترکیب  این بخششدای از درجه پایین تقریب زده 

می پردازشهای مختلف های آن را در لیدعالئم بیمار، زیر موجی که مشکوک به ایمپالس ریتمیک است را شناسایی و داده

 کنیم.
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