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  آشوب و كاربرد آن به منظور جداسازي سيگنال فيبريالسيون بطني
 

  محمدرضا نوروزي، محمدجواد يزدان پناه
   دانشكده مهندسي پزشكي‐ دانشگاه اميركبير

noruzi@cic.aut.ac.ir 
  

  چکيده
اليت هاي اصلي قلب ابتدا سه دسته از فع.آنچه که در ادامه مي آيد بررسي رفتار نوساني قلب به عنوان يک پديده آشوبي است

شامل رفتار نرمال و دو بيماري تاکيکاردي و فيبريالسيون بطني مورد بررسي قرار مي گيرد سپس خالصه اي از فرکتال ها و 
مفهوم آشوب و ويژگيهاي متمايز کننده آن، مطلب مورد .ابعاد ناصحيح به عنوان يک مفهوم اصلي در آشوب ذکر مي گردد

 در جهت جدا نمودن سيگنال مربوط به MLPنتها نتايج شبيه سازي به وسيله يک شبکه عصبي در ا.بررسي بعدي مي باشد
فيبريالسيون بطني از ساير سيگنالهاي قلب ذکر مي گرددکه نتيجه مهم آن بهبود کارآيي شبکه عصبي با استفاده از داده هاي 

surrogate است .  
 

  :واژه هاي كليدي
Chaos, Chaotic Behavior, ECG, Fibrillation 

  
 
   مقدمه‐۱

قلب به عنوان يک عضو منظم و دقيق از ديرباز مورد   
مطالعاتي که در سالهاي اخير برروي آن انجام .توجه بوده است

گرفته نشان مي دهد که داخل اين پديده منظم يک بينظمي 
پيچيده وجود دارد به طوري که مي توان آن را در دسته فعاليت 

اصوال پديده آشوب در دو حالت به صورت .د قرار دا١هاي آشوبگون
در پديده تپشهاي عادي وتغييرات نرخ ضربان : بارز رخ مي دهد

قلب در درازمدت  و همچنين در هنگام بروز فيبريالسيون بطني 
  . كه يک نوع خاص از بي نظمي درسيستم ضربان قلب ميباشد

يي قلب هرانسان از چهار حفره تشکيل مي گردد که دو حفره باال
وجود يک توالي و .دهليز و دو حفره پاييني بطن خوانده مي شوند

زمانبندي مشخص در انقباض عضالت اين قسمتها باعث گردش 
اين زمانبندي توسط يک منبع توليد .خون در بدن مي گردد

اين گره .دهليزي برقرار مي شود‐ضربان به نام گره سينوسي
 به طور خودکار درحقيقت يک بافت کوچک از دهليز مي باشد که

اين سيگنال تحريک ابتدا . سيگنال تحريک را توليد مي کند

                                                 
                                                

١ Chaotic 

دهليزها را تحريک کرده و سپس توسط يک سري کانالهاي 
بايد دقت شود که فرکانس .عصبي بطنها را تحريک مي نمايد

دهليزي تحت تاثير مواد شيميايي موجود ‐ضربان گره سينوسي
  .تغيير مي کنددر خون و همچنين فرمانهاي عصبي مغز 

   
   بينظمي در فعاليت قلب‐۲

در اثر فعاليت ماهيچه هاي قلب، يک سيگنال الکتريکي توليد 
هر موج .  گفته ميشودQRSمي شود که به آن کمپلکس 

داراي يک قله تيز مي باشد که  فاصله بين اين دو قله  بيانگر 
  .ضربان قلب ميباشد  ٢تناوب

ضربان قلب در طي زمان  همانگونه که ذکر شد نحوه تغيير 
طبق .  از يک فريند آشوب گون تبعيت مينمايد٣هاي طوالني 

مشاهدات اين موضوع از جهتي ميتواند يک معيار تشخيصي 
باشد به نحوي که فقدان اين خاصيت آشوبي مي تواند مويد 

  .وجود بيماري باشد

 
٢ Period 

   دقيقه۶بيش از  ٣

 ٢٧٣
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 دو نوع (VT)٥ و تاکيکاردي بطني4(VF)فيبريالسيون بطني 
 مشاهده شده در ضربان قلب مي  ٦نظميهاي مهم از بي 

در تاکيکاردي قلب با سرعت بااليي پمپاژ مي کند وبا . باشند
توجه به تحريک سريع و متناوب ماهيچه هاي قلب ، شکل 
 ٧موج حاصل از فعاليت ماهيچه هاي قلب از حالت عادي

خارج گشته و تقريبا فقط پيک هاي متوالي قابل مشاهده 
 ۳ تا ۲ نرخ ضربان قلب ممکن است به در اين حالت.است

  .برابر حالت عادي برسد
در فيبريالسيون بطني ساختار ضرباني قلب به هم مي ريزد 
و ديگر گره سينوسي  راهبر و هدايت کننده انقباض قلب 

در اين حالت چندين کانون توليد ضربان در بافت . نيست
 قلب ايجادمي شود که مستقل از يکديگربه توليد ضربان

نتيجه کار روشن . تحريکي براي عضالت قلب مي پردازند
ماهيچه هاي قلب در زمانهاي مختلف ، فرمان هاي .است

اين پديده منجر به آن مي . تحريک متفاوت دريافت ميکنند 
شود که انقباض کامل و به موقع در دهليز و بطن اتفاق 

در اين شرايط پمپاژ قلب از کار افتاده، شکل سيگنال .نيفتد
 ۱در شکل ].۱[قلبي به هم ريخته و شبيه به نويز مي شود

تغيير سيگنال طبيعي قلب به دو حالت تاکيکاردي و 
در فيبريالسيون . فيبريالسيون بطني نمايش داده شده است

بطني پديده آشوب يک فرآيند غالب مي باشد که در ادامه 
در تاکيکاردي نيز فرآيند آشوب . به اين موضوع مي پردازيم

 صورت خفيف مشاهده مي شود ولي دليل مطرح شدن به
آن، وجود مولفه هاي فرکانس باال در سيگنال تاکيکاردي مي 
. باشد که با طيف فيبريالسيون همپوشاني پيدا مي کند

آناليز هاي مورد استفاده بايد بتوانند آندو را از يکديگر تميز 
  ].۲[ دهند

  
  رفتارهاي آشوب گون‐۳

ده هايي هستند که ظاهراً رفتاري پديده هاي آشوبي پدي
نويز گونه دارند در حالي که در ذات خود از يک قاعده و 

                                                 

1 . (1t ty a y+ = −3.57a >

                                                
٤ Ventricular Fibrillation 
٥ Ventricular Tachycardia 
٦ Arrhythmia 
٧ QRS Complex 

  به طور خالصه مي توان گفت که.قانون پيروي مي کنند
 و ٨رفتار سيستم هاي آشوبي  بين سيستم هاي معين

دو خاصيت مهم، يک پديده . سيستم هاي نويزي قرار دارد
اوال آنکه دامنه .ا مي کندآشوبي را از يک پديده نويزي جد

پديده آشوبي بين دو مقدا مشخص مي باشد و مي توان براي 
ثانيا آنکه در پديده هاي آشوبي، در بازه . آن مرز تعيين نمود

هاي کوچک زماني امکان پيش بيني سيگنال وجود دارد 
درحاليکه در پديده هاي نويزي چنين خصوصيتي مشاهده 

ند هاي آشوبي پديد آمدن يکي از مشخصات فرآي.نمي شود
 در منحني هاي مربوط به فضاي  ٩پديده دوشاخه شدن

  .حالت به ازاي بعضي مقادير پارامترها مي باشد
پديده آشوب در فرآيند هاي زمان گسسته وزمان پيوسته 

براي مثال فرآيندگسسته  .ميشود مشاهده
 از خود  به ازاي مقادير 

در فرآيند هاي زمان پيوسته، . رفتاري آشوبي نشان ميدهد
پيچيدگي سيستم يکي از الزمه هاي وجود پديده آشوب 
است به طوريکه حد اقل سه متغيرحالت در يک سيستم 

سيستمهايي که يک .آشوبي مي بايست وجود داشته باشد
 اوليه فرآيند آشوبي را توليد مي کنند بسيار به شرايط

حساس هستند به طوريکه به ازاي تغيير بسيار کوچکي در 
  .شرايط اوليه، خروجي آنها بسيار تغيير مي کند

)ty

  
   و هندسه فرکتالي١٠ ابعاد فرکتال‐۴

  هندسه Mandelbrot فردي به نام ۱۹۶۰در سال 
غيراقليدسي جديدي را پايه گذاري نمود که ميتوانست 

اساس اين کار .ن کنداشکال نامنظم را به شکل خوبي بيا
وجود تقارن وتکرار در المان هاي مورد استفاده در اين 
هندسه است به طوريکه با تعريف يک المان اوليه و توليد 
فرزنداني مشابه با آن ولي کوچکتر، يک سري ابزار در جهت 

درهر مرحله از هر فرزند .تجزيه يک شکل به دست مي آوريم
وچکتربوده ولي کامال يک فرزند جديد توليد ميشودکه ک

مي توان اين فرآيند را با يک .شبيه به والد خود ميباشد

 
٨ Deterministic 
٩ Bifurcation 

  . به معنی شکستن آمده استFractus از لغت يونانی Fractal کلمه ١٠

 ٢٧٤
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عملگر نمايش داد که به طور متوالي به يک ورودي اعمال 
 ).۲شكل (ميشود

برخالف اشکال اقليدسي، اشکال فرکتالي داري 
  (D)شکل ازنظررياضي بعد يک.بعدغيرصحيح مي باشند

:    شکل مي باشد(L)طول  آن با(S)بيانگر رابطه مساحت

( )( )
( )

Log S
Log L∝

                                                

D به عنوان مثال با دوبرابر شدن ،  

 برابر مي گردد در حاليکه در ۴ضلع يک مربع، مساحت آن 
اشکال فرکتالي هر بار که عملگر فرکتال اعمال مي گردد 

 حالت اول مي گردد و با تکرار عملگرطول ۳/۴طول شکل 
احت آن به يک مقدار منحني بينهايت مي شود ولي مس

مفهوم  فرکتال در بحث آشوب .مشخص محدود مي گردد
 يک پديده  ١١براي مثال بستر جذب.جايگاه خاصي دارد

آشوبي مي تواند يک شکل فرکتالي باشد و همچنين براي 
توليد يک شکل فرکتالي مي بايست که از يک ديناميک 

  ].۳[آشوبي استفاده نمود
  
  خواص سيستم هاي آشوبي‐۵
 ويژگي مي باشند که مي توانند ۵ستم هاي آشوبي داراي سي

الزم به ذکر است که .به عنوان معيار تشخيصي استفاده شوند
هر يک از اين ويژگيها داراي دقت مربوط به خود بوده و 
اصوال براي اظهار نظر کلي ،يک معيار لزوماً کافي 

نکته مهم و قابل ذکر آن است که هرچه طول .نميباشد
زماني مورد بحث بيشتر باشد دقت نتايج نيز بيشتر سيگنال 
  : مشخصه  به شرح زير مي باشند۵اين . مي باشد

  
  طيف فرکانسي‐۱‐۵

تحقيقات نشان داده که مولفه هاي فرکانسي يک سيگنال 
منحني .آشوبي به طيف مربوط به نويز صورتي نزديک است

 ۳اين طيف در شکل . ميباشدf/1نويز صورتي به صورت تابع 
 .نمايش داده شده است

اگرچه اين ويژگي ، يک معيار قوي براي تخيص خاصيت 
براي .آشوبي نمي باشد ولي از جهاتي هم ارزشمند مي باشد

مثال مي توان گفت که فقدان اين ويژگي در منحني 
تغييرات ضربان قلب در طول زمان ميتواند گوياي يک 

 

τ

                                                

١١ Domain of Attraction 

بوط به  منحني مر۴در شکل .ناهنجاري در کارکرد قلب باشد
يک بيمار و يک فرد سالم رسم شده است و همانگونه که 
مشاهده ميشود منحني فرد بيمار از شکل موج مربوط به 

 .طيف نويز صورتي خارج شده است
 
   ساختارهاي منحني هاي فضاي حالت‐۲‐۵

بسترجذب يک سيستم آشوبي با منحني مربوط به سيکل 
اراي سه درسيستمهاي غيرآشوبي که د. حدي متفاوت است

متغيرحالت مي باشند، اين منحني در يک صفحه قرار مي 
گيرد اما وقتي ديناميک آشوبي باشد اين منحني بعد 
بزرگتري به خود گرفته و ديگر داخل يک صفحه باقي نمي 
ماند لذا يکي از روشهاي مناسب براي تعيين ديناميک 
آشوبي در يک سيگنال زماني ، بررسي منحني فضاي حالت 

اما اولين مشکلي که در اين زمينه به چشم مي . تآن اس
خورد آن است که يک سيگنال زماني ، يک بعدي است و 
متغير حالت اضافي براي رسم نمودار فضاي حالت وجود 

براي حل اين مشکل از مقادير گذشته سيگنال زماني .ندارد
 استفاده نموده وسه محور فضاي حالت را به سه مقدار

 تاخير زماني بين  اختصاص مي دهيم که 
 انتخاب مي ۲ يا ۱دو نمونه متوالي است ومعموال آن را بين 

 بر روي نمونه هاي ورودي و tسپس با حرکت انديس .کنند 
استخراج و رسم اين سه تايي هاي مرتب در فضاي سه بعدي 

ميگردد، نمودار فضاي حالت توليد 

, ,t t tn n nτ τ− −

اين نمودار . ١٢
ساختارهاي مشابه ومحلي را در سيگنال زماني آشکار مي 

الزم به ذکراست که اين روش به سه بعد محدود نمي .کند
باشد ولي از آنجا که در سه بعد امکان نمايش فيزيکي وجود 

موشکافي اين منحني سه .دارد از آن استفاده شده است
ا با مطابق با  بعدي ر۲بعدي مشکل است لذا يک صفحه 

 با آن تقاطع داده و نقاط تقاطع را بررسي ميکنند به ۵شکل 
درحالتي که .  مي گويند١٣نتيجه حاصل ، برش پوينکاره

سيگنال زماني، مربوط به يک فرآيند نويزي باشد برش 
پوينکاره به صورت يک توده ابر مانند و نامشخص در مي آيد 

 
به وسيله رسم اشتقاق های مختلف قلبی نسبت به  در يک روش،  ١٢

  ].۵[يکديگر، فضا ی حالت مربوط به سيگنال قلبی تشکيل میشود 
١٣ Poincare Section  

 ٢٧٥
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رآيند آشوبي درمقابل اگرسيگنال زماني مربوط به يک ف
  .باشد، نقشه استخراج شده داراي ساختاري معين ميگردد

روش ديگري که مي توان در مورد آشوبي بودن پديده نظر 
 نقاط ۵مطابق شکل . است ١٤داد استفاده از نگاشت بازگشتي

برخورد منحني با صفحه پوينکاره بر اساس زمان و ترتيب 
قاط تا مبدا برخورد، شماره گذاري شده و سپس فاصله اين ن

هر فاصله به همراه فاصله اندازه گيري .اندازه گيري مي شود
شده مربوط به تقاطع ماقبل، در يک صفحه جديد رسم مي 

درصورتي سيگنال مورد بررسي، آشوبي باشد درمحل .گردد
سوم،  منحني داراي شيب منفي ‐تقاطع  با نيمساز ربع اول

  .زيادي مي باشد
 گونه سيگنال مختلف ٤براي  منحني فضاي حالت ٦درشكل 

اين سيگنالها همان سيگنالهايي هستند كه . رسم شده است
  .در قسمت شبيه سازي مورد استفاده قرارگرفته اند

  
   بعد ديناميک ‐۳‐۵

بستر جذبي که در اثر يک ديناميک آشوبي ايجاد مي شود 
با توجه به آنکه اين .اوال پيچيده است و ثانياً محدود ميباشد

 محدود مي باشد تمام فضا توسط آن پوشانده بسترجذب
نميشود و از طرفي اين منحني در يک صفحه نيز قرار نمي 
گيرد از اين جهت بعد ديناميک مربوطه صحيح نبوده که آن 

بعد ديناميک بر اساس .  مينامند Strange Attractorرا 
روشهاي مختلفي اندازه گيري مي شودکه يکي از آنها روش 

در اين روش با فرض داشتن نقاط .  است١٥بعد همبستگي
مربوط به بسترجذب، يک نقطه را به عنوان کانون در اين 

]ودهبستر جذب اختيار نم ]Cxو يک کره به شعاع r  حول 
اين مرکز رسم مي کنيم و سپس تعداد نقاطي ازبستر 

]جذب ]ixدارند را مشخص مي  که در اين دايره قرار 
،  اين نقاط به صورت اتفاقي انتخاب مي [ N(r) ]نماييم
 ، مجدداً نقاط داخل r/2با کاهش شعاع به مقدارجديد . شوند

بديهي است که اين تعداد نقاط . کره  شمارش ميگردند
به طور خالصه مي توان  گفت که اين تعداد . کاهش مي يابد

 بعد همبستگي خوانده مي DrD مي باشد که متناسب با 

                                                 

( )

١٤ Return Map 
١٥ Correlation Dimention 

DNبا گرفتن لگاريتم از دو طرف رابطه.شود، r c r=

0d

 و 
D  . محاسبه ميگردداعمال تقريب خطي در نمودار حاصله ، 

 بعد يکي از مشکالت اين روش آن است  که در حالت کلي
کره  مورد نظر مشخص نبوده وتغيير آن بر روي نتايج اثر 

 براي يک مجموعه از کره Dدر اين شرايط مقدار . مي گذارد
با بعدهاي مختلف محاسبه مي شود و در اين حالت اميد بر 

در نهايت . اين است  جوابها همگرا شوند که غالبا هم ميشوند
 رسم مي شود  بر اساس بعد کره مورد استفادهDتغييرات 

در فرآيندهاي آشوبي اين منحني سريعاً به حالت اشباع مي .
رسد در حالي که در فرآيند هاي نويزي اين منحني به 

  .صورت مداوم افزايش مي يابد
  
  حساسيت به شرايط اوليه‐۴‐۵

يکي از طرقي که مي توان آشوبي بودن يک سيستم را 
يلي کم و آزمايش نمود تغيير شريط اوليه آن به مقدار خ

در صورتي که تغييرات خروجي .بررسي خروجي آن است 
.  شديد باشد مي توان گفت که سيستم مربوطه آشوبي است

ويژگيهايي که در اين زمينه براي آناليز يک سيگنال زماني 
  و امکان  ١٦مورد استفاده قرار مي گيرد مولفه هاي لياپانوف

  . مي باشند ١٧پيشگويي شدن 
  
 ي لياپانوف مولفه ها‐۱‐۴‐۵

در اين روش نرخ همگرايي يا واگرايي دونقطه در فضاي 
حالت نسبت به يکديگر اندازه گيري مي شود بدين صورت 

 از يکديگر به عنوان شرايط اوليه که دونقطه را به فاصله 
سيستم در نظر گرفته و با گذشت زمان روند همگرايي آندو 

اين سنجش توسط رابطه .مي سنجندرا نسبت به هم 
)0 مدل مي شود که  ) td t d eλ=λ را مولفه لياپانوف 

 باشد سيستم نسبت به شرايط درصورتي که. مينامند
  .اوليه حساس مي باشد

0λ >

                                                

  

 
١٦ Lyapunov Exponents 
١٧ Predictive Ability 
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   امکان پيشگويي شدن‐۲‐۴‐۵
وبي در دل خود از يک قانون طبق تعريف يک سيستم آش

اين ويژگي بايد به ما اجازه پيشگويي سيگنال .تبعيت ميکند
از طرفي به خاطر حساسيت نسبت به شرايط اوليه . را بدهد

هرچه که نقطه دورتري را بخواهيم که پيشگويي نماييم ، 
در مقابل يک سيستم نويزي .دقت درجوابها کمتر مي شود

  .ني نيستبه هيچ عنوان قابل پيش بي
  
   کنترل پذيري‐۵‐۵

با توجه به وجود يک ساختار قانونمند در داخل يک پديده 
آشوبي، مي توان سيستم را کنترل نمود در حقيقت کنترل 

  .پذيري با امکان پيشگويي سيگنال ارتباط مستقيم دارد
هنگام استخراج نگاشت بازگشتي مربوط به يک سيستم هاي 

 صورت يک سري الگوهاي آشوبي ، منحني فضاي حالت به
سوم نوسان مي ‐تکراري در مي آيد که حول نيمساز ربع اول

،کنترل يک پديده آشوبي يعني )C‐۶(مطابق با شکل. کند
نگه داشتن سيستم حول نقطه تفاطع منحني بازگشتي با 

  ] .۶[اين نيمساز 
  
  نتايج شبيه سازي‐۶

تهيه شده و ] ۷[داده هاي مورد آزمايش مطابق با مرجع 
نفر دچار ۳۰ نفر سالم ۳۱ نفر ميباشند که ۸۱مربوط به 

 نفر دچار فيبريالسيون ۲۰ و (VT)تاکيکاردي بطني
داده هاي مربوط به فيبريالسيون در .  ميباشند(VF)بطني
 نمونه ۵۰۰ نشان داده شده است اين داده ها با نرخ ۷شکل 

با توجه به .  ثانيه مباشند۲۰در ثانيه تهيه شده و مربوط به 
آنکه هدف از اين قسمت طراحي يک سيستم شبکه عصبي  
براي آناليز وجداسازي مي باشد لذا داده ها ابتدا نرماليزه 
شده و سپس قسمتهاي از آن  که مشکلي در داده گيري 
داشته اند حذف گرديده اند،اين نقاط با فلش بر روي شکل 

ه به  نمون۱۶نهايتا پس ازبازبيني داده ها . نشان داده شده اند
  از داده هاي اوليه استخراج گرديده است که ۵۰۰۰طول 

. داده هاي اخير درپردازشها مورد استفاده قرار گرفته اند
 داده از ۱۶ داده از افراد سالم و همچنين ۱۶متناسباً 
 داده به ۴۸هريک از اين .  نيز انتخاب شده استVTبيماري

ا  نقطه اي تقسيم گشته که نيمه اول ر۲۵۰۰ قسمت ۲

 ۲ و نيمه دوم را متعلق به مجموعه ۱متعلق به  مجموعه 
  . قرار  داده ايم

شبکه اي که استفاده شده يک شبکه جلوسو با يک اليه 
 نورون ميباشد که به طول سيگنال مورد ۴۰پنهان به تعداد
 گره ورودي داشته ويک خروجي جهت ۲۵۰۰استفاده، يعني 

ربوط به تصميم گيري در مورد وضعيت وکالس تعلق م
داده هاي آموزش و تست به دوصورت .ورودي دارا مي باشد

 ۱۲( داده آموزش۳۶ به تعداد ۱در روش .انتخاب شده اند
 VF,VT,Normal تايي ۱۶داده از هر يك از سه مجموعه 

 داده باقيمانده به عنوان داده تست مورد ۱۲انتخاب نموده و )
ونه مجموعه  نم۴۸در روش دوم تمام . استفاده قرار مي گيرد

 به ۲ نمونه مجموعه ۴۸وتمام   به عنوان داده آموزش۱
دقت شود که . عنوان داده تست مورد استفاده قرار مي گيرد

در روش اول از فرد مورد تست ، هيچگونه پيشينه اي درداده 
  .   هاي آموزش وجود ندارد

  :نتايج
در حالتي که سيگنالها به صورت سري زماني به شبکه داده 

ند، شبکه آموزش کامل مي بيند ولي در هنگام تست مي شو
به .درصد نمي رسد۵۰، درصد تشخيص شبکه به بيش از 

عنوان راه حل و همچنين با توجه به تفاوت منحني فرکانسي 
 ، طيف فرکانسي ECG با انواع ديگر VFسيگنال آشوبي 

سيگنالها به عنوان ورودي مورد استفاده قرار گرفته است که 
  :به شرح زير مي باشدنتايج آن 

در شرايطي که  داده ها به روش اول انتتخاب  ‐
 مورد اشتباه تخيص داده مي شود ۱۲شوند تنها يک مورد از 

  . مي باشدVTکه مورد خطا مربوط به يک داده 
در شرايطي که داده ها به روش دوم انتخاب شده  ‐

  VF مورد ۲ مورد درست تشخيص داده شده و ۴۶اند 
البته در يک آموزش جداگانه .زده شده انداشتباه برچسب 

 و يک مورد VF مورد اشتباه در ۱نتيجه تشخيص برابر با 
 . حاصل گرديدVTاشتباه در 

يکي از تکنيک هايي که در مبحث آشوب استفاده  ‐
 است در اين حالت از ١٨مي شود توليد داده هاي جايگزين

هاي سيگنال زماني تبديل فوريه گرفته و فازهر يك ازنمونه 

                                                 
١٨ surrogate 
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سيگنال حاصل را به صورت رندم عوض ميکنند سپس از 
نتيجه اين .سيگنال حاصله تبديل فوريه معکوس مي گيرند

کار سيگنالي است که اندازه طيف فرکانسي آن مشابه 
در مرحله سوم از اين روش ].۸] [۷[سيگنال اوليه است 

استفاده شده و سيگنال آموزش را در حوزه زمان غني سازي 
به عبارتي هم سيگنال زماني اوليه و هم داده هاي .ممي نمايي

نتيجه حاصل . جايگزين براي آموزش استفاده مي شوند
نسبت به آزمايش اول بسيار بهبود پيدا ميکند به طوريکه 

 . درصد ميرسد۹۰نرخ شناسايي به چيزي حدود 
  
   بحث و نتيجه گيري‐۷

اير دسته بندي سيگنال مربوط به فيبريالسيون بطني از س
اگر . سيگنال هاي قلبي در حوزه زمان کار ساده اين نيست

بخواهيم آموزش را بر پايه يک شبکه عصبي بنا کنيم، اين 
شبکه بيشتز از آنکه بخواهد ويژگي استخراج نمايد، سعي 

در مورد فرآيند آشوب ياد . سيگنال را ياد بگيرد" خود"دارد 
 موج گيري خودسيگنال تقريبا بي معني است زيرا يک

آشوبي هيچوقت عيناً تکرار نميگردد از اين جهت کار آيي  
روش مولفه هاي فرکانسي و نحوه توزيع آنها، جواب هاي 
. بهتري نسبت به پردازش مستقيم سيگنال زماني داده است

با اعمال تکنيک داده هاي جايگزين  در حقيقت شبکه 
بيشتر به حالتي نزديک مي شود که مي خواهد محتواي 

انسي سيگنال هاي زماني را استخراج نمايد اگرچه فرک
  .سيگنال زماني را مورد استفاده قرار مي دهد

  
  تقدير وتشکر

 قدر Michael Smallجا دارد که از در اينجا از آقاي دکتر 
داني شود که ضمن صرف وقت، داده هاي مربوط به 

 . را ارسال نموده اندECGسيگنال
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                         قلب به طبيعي سيگنال  تغييرحالت‐١شکل

(a بطني فيبريالسيون    (bتاکيکاردي . 
 
 
 
 

  
    )ب(      )الف   (

يک عملگر ساده فرکتال و اثر متوالي آن بر يک پاره ) الف‐۲شکل 
  . يک شکل فرکتال مصنوعي)ب.  خط
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 Kf کالس نويز که براساس تابع ٤ طيف مربوط به ‐٣شکل 
 منحني ها به ترتيب حروف الفبا براي نويزهاي.بدست آمده است

    برابر باkسفيد،صورتي،قهوه اي،سياه و به ازاي مقادير
,3  .باشد مي 2, 1,0− − −

 

 
 aقسمت .طيف فرکانسي مربوط به تغييرات ضربان قلب‐٤شکل 

 . شد مربوط به فردبيمار مي باbمربوط يک فرد سالم و قست 
  

 
 نمودار فضاي حالت در سه بعد و وضعيت a)     ‐٥شکل 

  .  نگاشت پوينکاره بدست آمدهb).  قرارگيري صفحه پوينکاره
 (c نگاشت بازگشتي بر اساس برش پوينکاره . 
  

 
 

 
 

 
. وع سيگنال مختلف ن۴ دياگرام فضاي حالت مربرط به ‐۶شكل 

  :به ترتيب از راست به چپ و باال به پايين 
 .فردسالم، تاكيكاردي و فيبريالسيون بطنيECG نويزسفيد، 

 
  

  
 مورد فيبريالسيون بطني پس از ٢٠ داده هاي مربوط به ‐٧شکل 

نقاطي که با فلش نمايش داده شده اند مربوط به . نرماليزه شدن
  .يباشنداختالل در سيستم داده گيري م
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