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   مقدمه‐۱

 مـيالدی   ۱۹۷۵در سـال    ) Fractal(فراکتـال تئوري  
او . نوشته شـد   Mandelbrot)(توسط بنوا مندلبرت  

که به معنـي    ) Fractus(کلمه فراکتال را از فرکتوس    
. گرفتـه اسـت   ) شـکن دار ونـا مـنظم      (سنگ شکسته   

كال فراكتال ها اشكال هندسي اي اند كه برخالف اشـ     
 اوال اين اشـكال تمامـاً     . اقليدسي، اصال منظم نيستند   

نامنظم اند و دوم اينكه در هـر مقياسـي  ميـزان بـي               
يك شي فراكتال را وقتي     . نظمي آنها يكسان مي ماند    
 شـيء   .كنيم مشابه اسـت    از دور و نزديك بررسي مي     

خـود  , است Self- similar) (فراكتالي خود همانند
كه هر زير سيستمي از يك      كند   همانندي ايجاب مي  

فراكتال ها .سيستم فراكتالي معادل كل  سيستم باشد
همچنين ما را بي واسطه با طبيعت مـرتبط ميكننـد           

هـا مـي     درخت ها و كوهها نمونـه هـايي از فراكتـال          
در اشکالي که فراکتالي مي باشند ما چيزی به         . باشند

اسم طول مشخصه نداريم يعني به دليل پيچيدگي ما         
توانيم کل شي را با يک چيـز معـين مثـل يـک              نمي  

بـرای طبقـه    .  کره يا مکعـب تخمـين بـزنيم        ,استوانه

معرفي کميتـي بنـام بعـد داريـم کـه بعـد فراکتـالي               
 معياری از پيچيدگي شکل فراکتال را به ما مي دهـد          

]۱[.  
معمو

 بندی و فرمول بندی فراکتال هـای مختلـف نيـاز بـه            

ي بـر اسـاس     الً بررسي آماري سـيگنالهاي حيـات      

 يستمهای خود تنظيمسي

 بود و تصور مي شـد کـه         … انحراف معيار و   ,متوسط
بسياری از نوسانات در سيگنالها نويز هستند و از آنها          

اما امروزه با روشهايي که     .يد گرد  نمي متصوراطالعاتي  
در فيزيک آماري مدرن و ديناميک غير خطـي آورده          

 که همين نوسـانات     مشخص گرديده است  شده است   
ندی غير منتظـره اي هـستند        مقياس ب  دارای خواص 

که در فهم اساس کار و مکانيسم توليد کننـده هـاي            
اين سيگنالها و استفاده عملی از آنها مي توانـد مفيـد    

بسياری از سيستمهای غير تعادلي غيـر خطـي         . باشد
نيز مـي باشـند و مـي تواننـد سـاختارهاي فراکتـالي         

  .جالبي از خود نشان دهند
سيگنالهاي حياتي بوسيله 

 که  اين سيستمها وروديهاييتوليد مي شوند که
باشند را پردازش مي مي مشخصه هاي مختلف دارای 
از آنجايي که قلب تحت تاثير مستقيم . ]۴‐۲[ کنند

  سيستم    اين  رفتارهای  پس درک اعصاب است

تحليل سيگنال ضربان قلب فرد سالم ومريض با استفاده از روشهاي 
  فراکتال

   ۲ مهران  جاهد,۱ ثمين روانشادي
  گروه مهندسي پزشکي,دانشکده برق,دانشگاه صنعتي شريف

edu.sharif.mehr@sravanshadi 
دهچکي  

روشهای خطي بسياری از خواص سيستمهای پيچيده را ناديده گرفته ويا حذف ميکنند که باعث 
 در اين بررسي از روشهای غير خطي برای تحليل .بوجود آمدن يک خطاي اضافی در مدل مي گردند

روی  تحليلی بر ,در اين کار با استفاده از روشهای فراکتال. سيگنال ضربان قلب استفاده گرديده است
با تحليل فراکتال روی سيگنال ضربان قلب .سيگنال ضربان قلب فرد سالم ومريض انجام شده است

 يک مشخصه غير خطي مي باشد در حاليکه مشخصه مدهفرد سالم مشخصه ای که برای آن بدست آ
درحالت غير خطي سيگنال ضربان قلب خواص مولتي . فراکتال برای يک فرد مريض خطي است

  .د در حاليکه در حالت خطي سيگنال ضربان قلب خواص منوفراکتال داردفراکتال دار
   سيگنال ضربان قلب‐ نقاط تکين‐ منو فراکتال‐ مولتي فراکتال‐فراکتال :واژه هاي کليدی
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مي تواند در فهم و مدل سازي سيستم عصبي به ما 
 تحليل اين رفتار مي تواند ,ن عالوه بر اي,کمک کند

  .استفاده عملي در پزشکی نيز داشته باشد
خواص فراکتالي يک سيگنال را در نقاط 

سيگنال مي توان ) Singularponits(تکين
هر نقطه تکين توسط يک مشخصه . تشخيص داد

تيزی در آن نقطه تعيين مي شود که آن را نمای 
سط ب. ندمي نام) Singularity exponent(تکين

يک تابع در نقطه تکين بصورت زير مي باشد که 
مي ) transform Wavelet (توسط تبديل موجک

  . را محاسبه نمودαتوان 
) ۱                      (  α)()( 0tttf −≅

0

 ,باشد) Monofractal(اگر يک سيگنال منوفراکتال
ياس بندی هموژن است به اين مفهوم که خواص مق

يکساني در تمام زمانها دارد وتنها توسط يک نماي 
 که 0α≅H مشخص مي شود يعنيαتکين 

Hنمای هارست)Hurst exponent ( مي
ولي يک سيگنال مولتی . ]۵[باشد

کين زيادی توسط نماهای ت) Multifractal(فراکتال
معين مي شود که نشان دهنده اين است که توزيع  و  
ميزان تکينگي نقاط تکين متفاوت در جاهای مختلف 

بنابراين سيگنال . سيگنال از انواع مختلف مي باشد
مولتي فراکتال برای اينکه خصوصيات مقياس بندی 

 αسيگنال را نشان دهد نياز به تعداد زيادی نمای 
دارد و ذاتاً خيلي پيچيده تر وغير هموژن تر نسبت 

 ,ما بعد فراکتال . ]۶و۲و۱[به منوفراکتال هاست
  αفراکتالي در نقطه اي که نماي تکين در آن نقطه 

αf)(است را با 
)

شکل تابع .  نمايش مي دهيم
(αf غيرخطی بودن فرايندی که  را درجه

  .سيگنال را توليد کرده است تعيين مي کند
براي فرايندهاي خطي خروجي سيستم دارای خواص 
فراکتالي يکساني خواهد بود و طيف نقاط تکين 
يکسان خواهد بود پس منوفراکتال داريم اما در 
فرايندهاي فراکتالي غير خطي خروجي هايي با 

که وابسطه به شرايط خواص متفاوت توليد مي کنند 
ورودی يا تاريخچه سيستم دارد و ما مولتي فراکتال 

  .  ]۱ [داريم
  

 روشهاي محاسبه طيف مولتي ‐۲
  فراکتال

 محاسبه طيف مولتي فراکتال با استفاده از: ۲‐۱
   تفاضل سيگنال در نقاط مجاورروش

) Partition function(نشتيدر اين روش تابع پار
  :ي کنيمرا به صورت زير تعريف م

) ۲      (  )(

1

),,( q
N

i

q
i NrNqZ τµ −

=

==∑

)(q

 N تعداد داده ها در هر مرحله وr گام زماني که 
عدد    qدرآن تفاضل سيگنال محاسبه مي شود  

 منفی شيب خط τتابع  .دلخواهي مي باشد
  .مي باشد  N  بر حسب لگاريتم Z  لگاريتم

iµ محاسبه مي شود ه صورت زيرب:  

) ۳               (
∑

=

−+

−+
= N

i

i

isris

isris

1
)()(
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µ
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))(()(
1
∑

=

−=
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i
aveBiBky

  

حله  کافي است در هر مرنشتيبرای محاسبه تابع پار
 را Zانتخاب کرده و  طولهاي متفاوتي از سيگنال را

  .]۷[. محاسبه کنيم
  
 DFA روش:۲‐۲
 (Detrended Fluctuation  

 Analysis)  
حليل سيگنالهاي  که اخيراً از آن در تDFAروش 

 به اين  صورت مي ]۸[حياتي استفاده مي شود
 داريم و از روی آن  Nباشدکه يک سيگنال به طول 

  : را به صورت زير مي سازيمسيگنال 

) ۴               (  

 متوسط سيگنال مي  سيگنال وBکه 
 قرار مي nسيگنال رادر جعبه هايي به اندازه .باشد

دهيم و در هر مرحله داده را با يک خط درون يابي 
 هر کدام از اين خطوط راست  مختصه ,مي کنيم

 زير  که به صورتتابع.  مي گوييمرا 
تعريف مي شود مشخصه ای از نوسانات در سيگنال 

  :است

aveB

(yn)(nF
y

)k

) ۵     (
N

kyky
nF n∑ −

=
2))()((

)(  

  :  به صورت زير تعريف مي شودhنمای مقياس بندی 
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)۶               (  hnnF ≅)(
)(nLogFLogn  را h , بر حسب شيب منحني 
 که نماي مقياس بندی است وبا نمای به ما مي دهد

 ارتباط α+1=h به صورت ,αمقياس بندي 
اين نما يک معياری از همواري سری زماني اوليه .دارد

به ما سری زماني  hرا به ما مي دهد مقادير بزرگتر 
  .]9[هموارتری را خواهد داد

  روش موجک:۲‐ ۳
روش موجک براي محاسبه طيف مولتي فراکتال يک 

  :سيگنال شامل مراحل زير است
 ام  qتابع پارش را به صورت جمع روی توان 

ضرايب موجک در نقاط تکين محاسبه مي کنيم که 
  . ]۶و۱[جمع روی نقاط تکين در هر مقياس است

)۷          (q
iq taCwtaZ ∑= ),()( max

0>q)(aZq

0<q)(aZq

)(q

  

 وابسته به        برای •
مقياس بندی نقاط تکين قوی ونوسانات 

 .بزرگ است
 وابسته به       برای  •

مقياس بندی نقاط تکين ضعيف ونوسانات 
  .کوچک است

 را بدست مي τنماي مقياس بندی تابع پارش 
  :آوريم

)۸          (  )()( q
q aaZ τ≅

)(q
  

 يک تابع خطي τدر سيگنالهاي منوفراکتال 
)(1.است −= qHqτ که H  نمای تکين سراسری

  .يا نماي هارست است
يست و  خطي نqτ)(در سيگنالهاي مولتي فراکتال 

)()(به صورت  )( αατ fq −= qq است که 

)(q
dq
d τ=)(qα

)()())(( qqqqf

  .و ثابت نيست

طيف مولتي فراکتال سيگنال به صورت زير معلوم 
  :مي شود
)۹    (ταα −=

)(q

  
  
  
  

   نتايج‐۳
 دو در اين بخش نتايج اعمال سه روش باال برروی

 سالم يگنالس  يعني سيگنالهای ضربان قلبخانواده از
 فرد ۱۸داده های خام از .شودبررسي مي  ومريض

 فرد ۱۲ و)۳۴ /۳ مرد با متوسط سن۵ زن و ۱۳(سالم
 که دارای )۸/۶۰ مرد با متوسط سن۹ زن و۳(مريض
 مي CHF( Congestive heart failure(بيماري

داده ها از يک پايگاه در .باشند بدست آمده است
  .]۱۰[اينترنت گرفته شده است

عمال روش اول برروی دو نوع سيگنال سالم با ا
 حاصل در شکلهای τ مشخصه های ,ومريض

با مقايسه منحني هاي . شده است نشان داده ۲و۱
)(qτ دو سيگنال مشخص مي شود که يکي خطي 

و ديگري غير خطي است يعنی يکي 
تي فراکتال و ديگري مول) حالت مريض(منوفراکتال

  .است) حالت سالم(
برروی دو نوع سيگنال )  DFA(با اعمال روش دوم

 مشاهده مي شود که براي قلب مريض ,سالم ومريض
hحاصل شده  برای قلب سالم و 

  . است
5.0≈5.1≈h

)(
 .در آخر نتايج روش موجک را بررسي مي کنيم

αf )را براي دو حالت سالم و ) طيف فراکتال
با . شده است نشان داده ۴و۳مريض در شکلهاي 

 مشخص مي شود که سيگنال  اين دو شکلمقايسه
در حالت سالم طيف مولتي فراکتال ودر حالت مريض 

  .طيف منوفراکتال دارد
 متوسطي از خروجي ها ,ضمناً نتايج نشان داده شده

  .  باشددر هر مرحله از مدل سازي مي
  
   نتيجه گيری‐۴

امروزه روشهای خطي وغيرخطي زيادی برای تحليل 
چون روشهای خطي .سيگنالهاي حياتی وجود دارد

بسياری از خواص سيستمهای پيچيده را ناديده 
که باعث بوجود آمدن يک  گرفته ويا حذف ميکنند

کار از   در اينخطاي اضافی در مدل مي گردند
ل سيگنال ضربان قلب روشهای غير خطي برای تحلي

ما با استفاده از تحليل فراکتال . استفاده شده است
برای اين سيگنالها به اين نتيجه رسيديم که مشخصه 
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 سيگنال ضربان قلب سالم حالت غير خطي فراکتال
دارد که در اين صورت آن را مولتي فراکتال مي 
گوييم در صورتيکه مشخصه فراکتال سيگنال ضربان 

ت خطي دارد که آن را منوفراکتال قلب مريض حال
  .مي گوييم
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