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چکیده
مقدمه: س��یگنال تغییرات نرخ ضربان قلب )HRV( اطالعات بسیار زیادی را برای پردازش غیرتهاجمی سیستم 
قلبی-عروقی، اعصاب مرتبط با آن و شناسایی آریتمی های قلبی فراهم کرده است. هرچند ارزیابی سنتی زمان_فرکانسی 
HRV بر مبنای تبدیل فوریه ی زمان کوتاه متداول بوده، ولی به سبب تغییرات غیرثابت سیگنال HRV، تبدیل ویولت 
ابزار مناسب تری جهت پردازش این سیگنال را فراهم کرده است. هدف این مطالعه ارزیابی پارامترهای استخراج شده 
از تبدیل ویولت سیگنال HRV درجهت دسته بندی سیگنال های قلبی به دو دسته ی نرمال و آریتمی بوده است. در 
همین راستا Support Vector Machine (Svm) یک ابزار آموزش با سرپرست قدرتمند با کاربرد وسیع در حوزه ی 

مطالعات دسته بندی می باشد. 
MIT- موادوروشها:در این مطالعه از 36 س��یگنال قلبی ش��امل 27 آریتمی و 18 ریتم نرمال مرجع داده ی
BIH اس��تفاده ش��ده اس��ت. در اولین گام انجام پروژه، از الگوریتم سریع و متداول شناس��ایی QRS که به الگوریتم
Pan-Tompkins معروف است مولفه QRS شناسایی و فاصله ی R-R سیگنال قلبی )سیگنال HRV( محاسبه شده، 
و در گام بعدی جهت تحلیل س��یگنال HRV و استخراج ویژگی های مناسب، تبدیل ویولت haar سطح 4 بر سیگنال 
اعمال ش��ده است. بر این اساس هر سیگنال HRV به سطوح مختلفی از زیر باند ها شامل مجموعه ی ضرایب تقریب 
وجزئیات س��یگنال تقس��یم شده، و در هر سطح آنتروپی، میانگین، واریانس، کرتوسیس و مؤلفه ی β به دست است. 
سپس در جهت انتخاب ویژگی های مناسب از بین ویژگی های دارای همبستگی مناسب با سیگنال های نرمال و آریتمی 
(P>0.05( الگوریتم ژنتیک مورد استفاده قرار گرفت.در نهایت شبکه عصبی svm جهت دسته بندی سیگنال قلبی به 

دو دسته ی نرمال و آریتمی، بر اساس ویژگی های بهینه، به کار گرفته شد.
نتایج: این مطالعه بر روی 36 سیگنال قلبی شامل 27 آریتمی و 17 ریتم نرمال انجام گرفت که برای هر سیگنال 
23 ویژگی بر مبنای ویولت استخراج شد که همبستگی مناسبی بین 13 ویژگی و نوع سیگنال HRV )آریتمی و ریتم 
نرمال( وجود داشت. شبکه ی svm  با استفاده از 6 ویژگی مهم که توسط الگوریتم ژنتیک انتخاب شد، دسته بندی 
بسیار قابل قبولی را برای جداسازی آریتمی ها از ریتم نرمال سیگنال قلبی نتیجه داد. در ارزیابی عملکرد شبکه صحت 
کالس بند svm برای دسته بندی آریتمی های قلبی 97/14%، حساسیت، 97/5%، ویژگی 96/9%، نرخ پیشبینی مثبت 

97/64% و نرخ پیشبینی منفی 95/6% حاصل شده است.
بحثونتیجهگیری: در نهایت این مطالعه به ترکیب مناسبی از ویژگی های استخراج شده بر مبنای تبدیل ویولت 
جهت شناسایی آریتمی های قلبی از ریتم سالم دست یافت. این شیوه ی جدید و موثر را در پژوهش های بعدی می توان 

با ترکیب ویژگی های به دست آمده از ویولت و چگالی طیف سیگنال HRV به نتایج بهتری منجر کرد.
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