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 عنوان

 های قلبی به منظور تشخيص آريتمیECG الگوريتم بهينه تحليل سيگنال یطراح

 

 چکيده 

های قلبی و عروقی یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده سالمت بشر در روزگار کنونی هستند. بر همین اساس پایش  بیماری

سالمت قلبی و عروقی یکی از مهمترین نیازهای نظام سالمت جامعه است. یکی از ابزارهای حیاتی در راستای این هدف دستگاه  

افزار های قلبی را در مدت زمان طوالنی ثبت کند. این سیگنال ثبت شده بعداً توسط نرمتواند سیگنالهولتر مانیتور است که می

گر بهینه و کارآمد  افزار تحلیل گیرد. در این پژوهش یک نرمهمراه دستگاه هولتر مورد بررسی و تحلیل قرار می  ECGتحلیل سیگنال  

های  افزار بر اساس الگوریتمساخته شده است. عملکرد این نرم ها طراحی و و تشخیص آریتمی ECGهای سیگنال برای پردازش داده

طور خالصه شامل بارگزاری افزار بهو تبدیل موجک ایستا است. فرآیند پردازش در این نرم، تشخیص الگو    Rبهینه تشخیص موج  

نتخاب الگوهای ضربان، پردازش اصلی  بندی اولیه(، دسته بندی و ااطالعات، تنظیم پارامترها، پردازش اولیه )تشخیص ضربان و دسته

  QRSهای  ها و کمپلکسباشد. در مرحله اول پردازش، ضربانها( و تهیه گزارش خروجی می)تعیین نقاط ویژه و تشخیص آریتمی

 شوند. سپس کاربر متخصص بندی میتشخیص داده شده و براساس نرمال و غیرنرمال بودن و تطابق با الگوهای مختلف سیگنال دسته

کند. درنهایت در پردازش اصلی مشخصات نقاط ویژه  افزار انتخاب میالگوهای مورد تایید خود را از بین الگوهای یافت شده توسط نرم

براساس شوند.  نظر تشخیص داده می  های موردهای هر ضربانی که مطابق با الگوهای انتخاب شده باشد تعیین شده و آریتمیموج

های دیگر تا حد بسیار زیادی ارتقا یافته و در شرایط مختلف نویز  افزار در مقایسه با نمونهاین نرم  دت عملکرهای انجام شده دقبررسی

   دهد.عملکرد رضایت بخشی را نشان می ،و آرتیفکت

 کليدواژه

 ، تبدیل موجک ایستا بندی، آریتمی، تشخیص ضربان، دستهمانیتورهولتر افزارنرم

 

 مقدمه 



های غیرطبیعی است که در اصطالح آریتمی های قلبی تشخیص وقوع ضربانمهمترین کابردهای تجزیه و تحلیل سیگنالیکی از  

گیرد و در  بندی کرد. در دیدگاه اول ریتم ضربان مد نظر قرار میاز دودیدگاه دسته  را  هاتوان آریتمی شوند. به طور کلی مینامیده می

بیشتر معطوف به مشخصات    ها با یکدیگر است. اما دیدگاه دوم ها در یک دقیقه و فاصله ضربانانواقع آنچه اهمیت دارد تعداد ضرب 

و    Tو    P  ،QRSهای  های درون یک ضربان مانند عرض موجضربان مورد نظر است. در این دیدگاه، فواصل زمانی موج  شکلی خود

 گیرد. منه بین این نقاط ویژه مورد بررسی و تحلیل قرار میدیگر فواصل بین نقاط ویژه ضربان و همچنین دامنه و یا اختالف دا

به صورت   یوگرامالکتروکارد  یکه بر رو  شودیقلب گفته م  یدننرمال تپ  یتمبه ر  یقلب در پزشک  1یعیطب  یتمر  یا  ینوسیس  ریتم

  (S.A.N)  3یشاهنگ گره پ   یا  یزیدهل  -ینوسیسگره  قلب از    یتمر  یعی است. در حالت طب  2فواصل زمانی و    هامنظم از موج  یمجموع 

  یتم )با ریزی  دهل  -ینوسیاز س  یرغ   . بهشودیها منتشر م( در بطنA.V.N)  4ی بطن-یزیآغاز شده و پس از انتقال به گره دهل  یزدر دهل

  3۰)حدود  ۵ینژپورک  یهاسلول   ین( و همچنیقهپالس دق  ۵۰یانگین)می  بطن-یزیگره دهل  سلولهای  ٬( در قلبیقهپالس دق  ۷۰متوسط

های مختلف سیستم های تولید شده در هریک از کانون. محدوده فرکانس پالسپالس و ضربان دارند  یجادا  ییتوانا  ی( دارایقهپالس دق

 خالصه شده است.1هدایت الکتریکی قلب در جدول 

 های سیستم هدایت الکتریکی قلب.  های قابل تولید در هر یک از کانونمحدوده فرکانس :1جدول 

 فرکانس پالس )هرتز(  کانون ايجاد پالس  ديف ر

 1۰۰تا  ۶۰ گره سینوسی  1

 ۸۰تا  ۶۰ های دهلیزی سلول 2

 ۶۰تا  4۰ پیوندگاه  3

 4۰تا  2۰ های بطنی سلول 4

 
1 Normal sinus rhythm 

2 Intervals 

3 Sinoatrial Node (S. A. N) 

4 Atrioventricular Node 
5 Purkinje cells 



ها را کانون  یگرد  کند،یم  یدپالس تول  یشتریهر بخش که با فرکانس ب  یزیولوژی،در ف  ۶سارپرشن  یواووردرا  یژگیو  یهبر پاطورکلی  به

 . شوندیسرکوب م  هایمپالسا یگرد  ینقرار داده و بنابرا یرتحت تأث

 

دهد. شکل سمت چپ  : سیستم هدایت الکتریکی قلب. شکل سمت راست مسیرهای هدایت الکتریکی را برای وضوح بیشتر، بدون حضور قلب نشان می1شکل 

   ساختار قلب مشخص کرده است.ها و مسیرهای هدایت الکتریکی را در نیز موقعیت گره

 ضربان طبيعی  1-2

گذاری شکده  دهد. در این شککل مشکخصکات مهم این سکیگنال برای سکهولت ارجاع، شکمارهطبیعی را نشکان می  ECGشککل سکیگنال  

 است. 

 

 طبیعی ECG: یک نمونه سیگنال  2شکل 

 QRSسازی الکتريکی بطن و کمپلکس فعال 2-2

 
6 Overdrive suppression 



شکوند بردار مورد نظر را تنها در یکی از دو صکفحه ممکن ثبت بکارگرفته می  ECGطور معمول برای ترسکیم سکیگنال لیدهای که به

و لیدهای    ۷( فعالیت الکتریکی را در صککفحه قدامی )یا پیش و پس(I, II, III, aVR, aVL and aVFکند. لیدهای اندامی )یعنی  می

 3شککل  دهند. نحوه قرارگیری لیدها در تشکخیص می  ۸فعالیت الکتریکی را در صکفحه عرضکی )یا باال و پایین( (V6–V1)ای  سکینه

 نمایش داده شده است.

 

 ها.صفحات قدامی و عرضی و لیدهای مربوط به آن :3شکل 

 آريتمی 2-2

. در هنگام وقوع یک آریتمی، ضکربان قلب ممکن اسکت بسکیار قلب اسکتضکربان ریتم  نرخ یا  به معنی غیرطبیعی بودن   9آریتمی قلبی

تر  فته شکد، ضکربان قلبی سکریعطور که در بخش قبل گتر، بسکیار کندتر و یا با ریتم نامنظم نسکبت به ضکربان طبیعی باشکد. همانسکریع

هکا شکککود. تعکداد قکابکل توجهی از آریتمینکامیکده میککاردی یبراد ضکککربکان قلبی کنکدتر ازحکد معمول راو    یککاردیتکاکاز حکد معمول را 

کنند. در هنگام  توانند مشککالت جدی ایجاد کرده و حتی ادامه حیات فرد را شکدیداً تهدید  ها میخطر هسکتند، اما تعدادی از آنبی

تواند به مغز، قلب و رسکانی میتواند خون کافی را به سکیسکتم گردش خون بدن پمپاژ کند. کمبود خونوقوع یک آریتمی، قلب نمی

 های حیاتی آسیب جدی وارد کند.سایر ارگان

وانکد منجر بکه وقوع یکک آریتمی  تهکای فرآینکد طبیعی فعکالیکت الکتریکی قلکب میتر، هرگونکه اختالل در هریکک از بخشبکه بیکان دقیق

 شود. 

 اند.  بندی شدههای مختلف شناسایی و طبقهها در دستهانواع مختلفی از آریتمی

 اند ازها عبارتچهار دسته اصلی انواع آریتمی

Premature (extra) Beats 

 
7 Frontal or coronal 

8 Horizontal or transverse 

9 Cardiac arrhythmia 



Supraventricular Arrhythmias 

Ventricular Arrhythmias 

Bradyarrhythmias 

ها و عوارض  زمینهگیرد. باید توجه داشکت که شکناخت مکانیسکم، پیشها به تفکیک مورد بررسکی قرار میه هر یک از آنکه در ادام

ها از یکدیگر و تعیین شکرایط وقوع بسکیار تاثیر گذار اسکت. بنابراین همه این ها در تشکخیص، تفکیک آنجانبی هر یک از این آریتمی

 های تشخیصی باید مد نظر قرار بگیرد.ر ایجاد و توسعه الگوریتمها به منظوموارد در بررسی آریتمی

 

 ها. بندی و تشخیص انواع آریتمیگیری در مورد تقسیم: نحوه تصمیم4شکل

یکی از پرکاربردترین تبدیالت ریاضککی در حوزه پردازش سککیگنال و تصککویر    Wavelet Transform (WT)تبدیل موجک یا همان 

باشکد. با توجه به ماهیت آنالیز چند رزولوشکنی، این تبدیل جای خود را در بسکیاری از کاربردهای پردازشکی باز کرده اسکت و گاهی  می

 شود. عنوان توانمندترین ابزار موجود شناخته میبه

. به طور  ارائه شکده اسکت ۵در شککلافزار  افزار برای دسکتیابی به یک در  کلی از عملکرد نرمسکاختار کلی و بلو  دیاگرام کلی نرم

، بخش دوم آنالیز اولیه و ها از روی کارت حافظکهرگیری دادهافزار قابل تقسکککیم به چهکار بخش اسکککت. بخش اول باکلی عملکرد نرم

ها جهت انتخاب توسکط کاربر و بخش چهارم آنالیز ثانویه و تشکخیص آریتمی و یش مجموعه تمپلیتتشکخیص ضکربان، بخش سکوم نما

 ارائه گزارش هستند.



 

 بلو  دیاگرام کامل برنامه  : ۵شکل

 

 روش بررسی

ها از عوامل اصکلی شکود که این بیماریهای قلبی اسکتفاده میای برای تشکخیص بیماریگسکترده  صکورتبههای قلبی  آنالیز سکیگنال

های تعریف شکده بر اسکاس در فواصکل دامنه  ECGبیشکتر اطالعات کلینیکی مفید در   ازآنجاکهیر در سکراسکر جهان هسکتند.  وممرگ

های دقیق و مقاوم برای توصکیف خودکار توسکعه روش ها و مرزهای مشکخصکه سکیگنال( نهفته اسکت،نقاط مهم سکیگنال )شکامل موج

ECG  شکده در هولتر   های ثبتهای طوالنی مدت مانند سکیگنالاز اهمیت باالیی برخوردار اسکت. این اهمیت در مورد بررسکی سکیگنال

عنوان   فاده بهبرای تعیین نرخ ضکربان و همچنین برای اسکت  QRSیتور دو چندان خواهد بود. کامالً مشکخص اسکت که تشکخیص  مان

ها( را برای استفاده های اساسی )فواصل و دامنهویژگی  10ECGمرجع تطبیق ضربان ضروری است. به همین ترتیب، توصیف سیگنال 

 کند.های تشخیص و تحلیل خودکار فراهم میهای بعدی سیستمدر رده

توان به دو طور گسکترده مورد مطالعه قرار گرفته اسکت. تحقیقات انجام شکده را میهای اخیر بهدر سکال  ECGموضکوع توصکیف خودکار 

 دسته کلی تقسیم نمود:

 QRSهای تشخیص وریتمالگ( 1

 های توصیف موجالگوریتم( 2

 
10 ECG Delineation 

Load Data Adjust Parameters Beat Detection

Primary Beat 
Classification

Templates

Selection

Wavelet Analysis on

User Selected Templates

Main Arrhythmia 
Classification Show Final Result/Report Export Results



 QRSهای تشخیص الگوریتم( 3

شکود که تشکخیص آن  موجب می  QRSاسکت. دامنه زیاد این موج تشکخیص    ECGموج مشکخصکه و بارز در سکیگنال    QRSکمپلکس  

شکود. طیف  ر چرخه قلبی محسکوب میعنوان یک مرجع د  طور کلی این موج بهتر باشکد. به همین دلیل بهها سکادهیر موجبه سکانسکبت 

هایی که در دهه اخیر پیشکنهاد شکده  از طرف پژوهشکگران ارائه شکده اسکت. روش  QRSهای مختلف برای تشکخیص  وسکیعی از الگوریتم

های غیرنحوی  یافته کلی ارائه شکککده اسکککت که با اک ر روشتعمیم طرحیک   .اند بررسکککی قرار گرفته اند در یک مطالعه قوی مورد

پردازش که معموالً شکامل فیلترهای ای اسکت. این سکاختار از مرحله پیشمطابقت دارد و شکامل یک سکاختار دو مرحله  QRSخیص تشک

  .شودگیری تشکیل میهای غیرخطی و قوانین تصمیمخطی است و مرحله تبدیل

 های توصيف موجالگوريتم

های مختلف ، الگوریتمTو   QRS  ،Pهای  هر یک از موج مسککتقلها و محدوده  اما در مورد توصککیف سککیگنال یعنی تعیین محل پیک

دهند تا سککایر  نظر تشکککیل می مورد  QRSقبلی شککروع کرده و یک پنجره جسککتجوی موقت را حول کمپلکس   QRSاغلب از محل  

های  تر کردن ویژگیها برای برجسکتهها و روشتجو تعیین شکد، از بعضکی از الگوریتمکه پنجره جسکها را جسکتجو کنند. بعد از آنموج

ها تسهیل گردد. در مورد تعیین شود تا تعیین محل درست پیک این موجمشخصه هر موج همچون پهنای باند فرکانسی استفاده می

ها اسکت  ل این مسکلله پایین بودن دامنه در محدوده موجتر خواهد بود. دلیتر و مشککلها موضکوع پیچیدهمحل شکروع و پایان این موج

واضحی برای تعیین   و عالوه بر آن سکط  نویز ممکن اسکت بیشتر از خود سیگنال اصلی باشد. همچنین هیق قانون کلی پذیرفته شده

محل شکروع و  تر شکدن سکیسکتماتیک کردن تعیینوجود ندارد که این موضکوع موجب پیچیده  ECGهای  محل شکروع و پایان موج

های بسکیار متنوعی برای توصکیف سکیگنال های پیشکنهادشکده توسکط پژوهشکگران روش. در میان انواع روش[1]شکود ها میپایان موج

، مشکتقات مرتبه دوم [12]–[7]یار شکیب سکیگنال، مع[6]، فیلترهای تطبیقی  [5]، پیچش سکیگنال  [4]–[2]های ریاضکی  برمبنای مدل

، فیلترهای [19]، تجزیه مقیاس زمانی غیرخطی [18]–[16] (WT)، تبدیل موجک [15]–[13] (LPD)گذر  گیری پایین، مشککتق[12]

اسکت. بعضکی ارائه شکده    [24]  فومدل پنهان مارکو [23] ,[22]های عصکبی ، شکبکه[21]  (DTW)  دادن زمان هوشکمندتاب، [20]وفقی  

همچون     ECGای از نقاط مشکخصکه مهم سکیگنال یرمجموعهزها تنها قادر هسکتند موقعیت های ارائه شکده در این پژوهشاز الگوریتم

 را تعیین کنند. Tو انتهای موج   QRS، محدوده  QTقطعه 

های  کند که ویژگیامکان را فراهم میدهد. این موضککوع این فرکانس ارائه می-تبدیل موجک تفسککیری از سککیگنال در حوزه زمان

که وجه    ECGتحلیل سکیگنال   و  های مختلف نمایان شکود. بنابراین این تبدیل ابزار مناسکبی برای تجزیهزمانی سکیگنال در رزولوشکن

یز و اسکت. عالوه بر آن نو Tو موج   P، موج QRSمشکخصکه آن چرخه وقوع الگوهایی با محتوای فرکانسکی مختلف  همچون کمپلکس 

شککوند. بنابراین سککهم مشککارکت این تأثیرات در در باندهای فرکانسککی مختلفی هاهر می  ECGتأثیر آرتیفکت بر روی سککیگنال 

 های مختلف متفاوت خواهد بود.مقیاس

 استفاده از تبديل موجک  

 یک تابع موجک مادر    (b)و انتقال   (a)یه سکیگنال به ترکیبی از توابع پایه که با اسکتفاده از اتسکاع  تجزتبدیل موجک عبارت اسکت از 

ψ(t)شود. بنابراین تبدیل موجک یک سیگنال  حاصل میx(t) صورتبه 



(1) 𝑊𝑎𝑥(𝑏) =
1

√𝑎
∫ 𝑥(𝑡)𝜓 (

𝑡 − 𝑏

𝑎
) 𝑑𝑡,   𝑎 > 0

+∞

−∞
 

    

 شود.تعریف می

خواهد بود و بنابراین ضککریب محاسککبه شککده برای موجک دارای   ترپهنتر باشککد، تابع پایه موردنظر بزرگ aهرچه ضککریب مقیاس  

کوچک برقرار اسکت. در   aیعتاً عکس این مسکلله نیز برای ضکرایب مقیاس طبهای فرکانس پایین سکیگنال اسکت. اطالعاتی از مؤلفه

. دلیل این مسکلله آن اسکت که با در نظر اسکت  یینپا  یهافرکانس بیشکتر ازباال    یهادر فرکانس  یزمان یکقدرت تفکهمین راسکتا،  

نظر از  سکیگنال هنگامی که فرکانس سکیگنال باال باشکد   های موجود در پنجره موردگرفتن یک پنجره با طول ثابت تعداد دوره تناوب

 بیشتر از حالتی است که فرکانس سیگنال پایین باشد.  

 برابر است با  aدر مقیاس  x(t)توان نشان داد که تبدیل موجک باشد، می θ(t) هموارسازمشتق تابع   ψ(t)چه موجک مادر چنان

(2) 𝑊𝑎𝑥(𝑏) = −𝑎 (
𝑑

𝑑𝑏
) ∫ 𝑥(𝑡)𝜃𝑎(𝑡 − 𝑏)𝑑𝑡

+∞

−∞
 

𝜃𝑎(𝑡)که  = (1 √𝑎⁄ )(𝑡 𝑏⁄  aلت تبدیل موجک در مقیاس  در این حا   .[25] ,[26]نسککخه مقیاس شککده تابع هموارسککاز اسککت   (

سکیگنال را با   چنانچهتر،  خواهد بود. به عبارت سکاده  aمتناسکب با مشکتق نسکخه فیلتر شکده سکیگنال توسکط پاسکد ضکربه در مقیاس 

فشکرده یا گسکترده شکده، فیلتر شکود و سکپس از آن مشکتق بگیریم،     aی که پاسکد ضکربه آن بر اسکاس  پارامتر مقیاس هموارسکازفیلتر 

 از این تبدیل موجک خواهد بود.   آمدهدست بهه آن ضریبی از نتیجه نتیج

های موجود در سکککیگنال اسکککت که از نقاط دارای بیشکککترین شکککیب  و ماکزیمم یا  که هدف یافتن موج  ECGدر مورد سکککیگنال  

دهند. به همین خ میهای مختلف تشکککیل شککده اند و در لحظات زمانی مختلف بر روی چرخه قلبی رهای محلی در مقیاسمینیمم

 دلیل انتخاب این تبدیل موجک انتخاب بسیار مناسبی خواهد بود.

𝑊2𝑘دهد. سکیگنال اصکلی را با اسکتفاده از ضکرایب تبدیل  سکازی را نشکان مییادهپ نمایی از این نوع   ۶شککل  𝑥[2𝑘𝑙]  و مقادیر مانده از

 توان توسط یک فیلتر بانک دیگر دوباره بازسازی کرد.  گذر میفیلترهای پایین

 

   . Mallatبر اساس الگوریتم   DWTسازی مبتنی بر فیلتر بانک برای یادهپ: بلو  دیاگرام یک ۶شکل 



شکککوند. اما این موضکککوع منجر به ی برای حذف افزودگی از بازنمایی سکککیگنال تعبیه میبردارنمونههای مربوط به کاهش نرخ بلو 

شکود که پدیده نامطلوبی اسکت، زیرا موجب کاهش رزولوشکن زمانی در ضکرایب موجک  تغییرپذیر با زمان شکدن بازنمایی سکیگنال می

های مختلف، شکن زمانی بازنمایی سکیگنال در مقیاسهای باالتر خواهد شکد. برای حف  خاصکیت تغییرناپذیری با زمان و رزولومقیاس

از پاسکد   در عوضی حذف شکده و  بردارنمونهشکود. برای این منظور بلو  ها اسکتفاده میی یکسکانی در همه مقیاسبردارنمونهاز نرخ 

نامیده    (SWT) 11ک ایسکتایا تبدیل موج à trousسکازی الگوریتم شکود. این نوع پیادهیابی شکده مقیاس قبلی اسکتفاده میدرونضکربه 

ام از سکیگنال -kنمایش داده شکده اسکت. با اسکتفاده از این الگوریتم پاسکد فرکانسکی متناهر برای مقیاس   ۷شککل که در   [27]شکود  می

 برابر با

(3) 𝑄𝑘(𝑒𝑗𝜔) = {

𝐺(𝑒𝑗𝜔), 𝑘 = 1

𝐺 (𝑒𝑗2𝑘−1𝜔) , ∏ 𝐻 (𝑒𝑗2𝑙𝜔)   𝑘 ≥ 2
𝑘−2

𝑙=0

 

 بود.خواهد 

 

 . à trousبرداری بر اساس الگوریتم  بدون کاهش نرخ نمونه  DWTسازی  مبتنی بر فیلتر بانک برای : بلو  دیاگرام یک پیاده۷شکل 

انجام    Error! Reference source not found.۷پیاده سککازی یک تبدیل موجک ایسککتا بر پایه فیلتر بانک بر مبنای بلو  دیاگرام   

یری اطالعات مربوط به نقاط ماکزیمم،  کارگبه. با  اجرا میشککود  تبدیلاین ها و تعیین نقاط ویژه موج بر اسککاس آنالیز ضککربانشککده و 

 در سه بخش   نقاط مختلفهای مختلف، مینیمم و عبور از صفر بر روی مقیاس

 QRSر با کمپلکس  های زمانی متناه( و نیز بازهSو   Q  ،R)یعنی    QRS کمپلکسهای مختلف تشخیص موج( 1

 Pتشخیص و توصیف موج ( 2

 Tتشخیص و توصیف موج ( 3

 .میگیردتحلیل قرار  و مورد تجزیه

 

 
11 Stationary Wavelet Transform (SWT) 



 

 

 گيری بحث و نتيجه  

 مروری بر تبديل فوريه  1-3

در یک نگاه کلی، هدف از اعمال یک تبدیل ریاضکی بر سکیگنال، به دسکت آوردن اطالعات اضکافه اسکت که در سکیگنال خام اولیه در 

حیاتی و یا تغییرات    عالئماز  شکدهثبت، منظور از سکیگنال خام اولیه، سکیگنال ای پردازش سکیگنالدسکترس نیسکت. در اغلب کاربرده

 شوند.یک سیگنال حوزه زمانی ثبت می صورتبههای حیاتی هستند که های اندامیکی ناشی از فعالیتالکترپتانسیل  

های سککیگنال، جدای از ماهیت و بعد  ها در حوزه زمان هسککتند. به بیان دیگر، درایهگنالطور کلی، در دنیای اطراف ما اغلب سککیبه 

شود، تابعیت از زمان دارند. به همین دلیل در هنگام رسم نمودار تغییرات سیگنال، فیزیکی که منجر به تفسیر دامنه تغییرات آن می

همواره بهترین روش برای توصکیف یک سکیگنال، در  الگوی  شکود. اما این نحوه رسکم سکیگنال دامنه آن برحسکب زمان رسکم می

های موجود در آن نخواهد بود. در بسککیاری از موارد، اطالعات سککودمند سککیگنال در محتوای  تحلیل مؤلفه  و  تغییرات آن و تجزیه

 نامیم.  فرکانسی آن نهفته است که آن را طیف فرکانسی می

یزیکی دارای تغییرات سریع باشد، به آن سیگنال فرکانس باال و در مقابل اگر تغییرات آن  از دیدگاه علمی، اگر یک متغیر ریاضی یا ف

در طی  موردنظریر متغدهنده تغییرات  دیگر مفهوم فرکانس نشکانعبارتشکود. بهناچیز باشکد، به آن سکیگنال فرکانس پایین گفته می

کند. برای تحلیل سککیگنال در ی یک بازه از زمان مفهوم پیدا میی اسککت. بنابراین مفهوم فرکانس بر روبررسکک موردیک بازه زمانی  

 ترین این ابزارها تبدیل فوریه است.حوزه فرکانس ابزارهای مختلفی وجود دارد. یکی از رایج

ی  هکاهکا دارای فرککانسکنکد ککه هرککدام از آنتبکدیکل فوریکه، یکک سکککیگنکال را بکه مجموعی نکامتنکاهی از توابع نمکایی مختلط افراز می

 صورتبه x(t)مختلف )اما ثابت( هستند. طبق تعریف، تبدیل فوریه سیگنال پیوسته در زمان 

(4) 𝑋(𝑓) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡,   
+∞

−∞

 

 متغیر مستقل حوزه فرکانس است.   𝑓متغیر مستقل حوزه زمان و  tآید که در آن به دست می 

باشککد. وجود این بازه در این  می ∞+تا   ∞−اسککت که از   (4)یک مسککلله بسککیار مهم در مورد تبدیل فوریه، بازه انتگرال در رابطه  

توان  توان تکأثیر حضکککور یکک مؤلفکه فرککانسکککی را در سکککیگنکال ارزیکابی کرد، امکا نمیمحکدوده بکه این معنی خواهکد بود ککه اگرچکه می

نظر از اینکه در چه  دیگر فرکانس غالب صکککرفعبارتمشکککخص نمود که این مؤلفه فرکانسکککی در کدام بازه زمانی حضکککور دارد. به

دهد. این نکته، ناکارآمدی تبدیل فوریه را در هایی در سکیگنال هاهر شکود، حاصکل انتگرال را به یک میزان تحت تأثیر قرار میانزم

تر شکدن شکوند. برای روشکنمینامیده   12ها در اصکطالح ناایسکتادهد. این سکیگنالدارند نشکان می متغیرهایی که فرکانس  آنالیز سکیگنال

 شود.ا به یک م ال اشاره میبیشتر بحث در اینج

 
12 Non-stationary 



 

  

 

های کسکینوسکی شکامل تمام  ها. )الف( ترکیب سکیگنالهرتز و تبدیل فوریه آن ۵۰و   2۰، 1۰،  ۵های  دو نمونه سکیگنال شکامل ترکیبی از فرکانس  : ۸شککل 

لف( و خصوص حضور دارد، )پ( تبدیل فوریه سیگنال )اها، )ب( مخلوط کسکینوسی به نحوی که هر فرکانس فقط در یک بازه زمانی بهها در تمام زمانفرکانس

 )ت( تبدیل فوریه سیگنال )ب(.

 تبديل فوريه زمان کوتاه  2-3

. یک راه حل سکاده آن اسکت که بخش کوچکی اسکت ضکعفدارای ایسکتا های نال فوریه در آنالیز سکیگنالشکد، تبدی مطرح که طورهمان

عرض پنجره بر   در انتخابکن باید  ل. کردو این قسکمت از سکیگنال ناایسکتا را ایسکتا فرض  یگنال را با پنجره گذاری جدا نموده از سک

اسکاس اطالعات موجود از مشکخصکات سکیگنال دقت کافی به خرج داده شکود تا فرض ایسکتا بودن بخشکی از سکیگنال که درون پنجره 

،  واقع شکده اسکت درسکت باشکد. بنابراین تنها تفاوت تبدیل فوریه و تبدیل فوریه زمان کوتاه این اسکت که در تبدیل فوریه زمان کوتاه

شکود که طول آن برابر اسکت اسکتفاده می wبدین منظور از یک تابع پنجره شکود.  ای تا حد کافی کوچک تقسکیم میهسکیگنال به بخش

فرض ایسکتا بودن قطعات جداشکده سکیگنال معتبر باشکد. به این ترتیب، تبدیل فوریه زمان کوتاه    کهآنیاز برای ن موردبا حداقل طول  

 صورتبه w(t)با استفاده از پنجره زمانی   x(t)سیگنال 



(۵) 𝑆𝑇𝐹𝑇𝑥
𝑤(𝜏, 𝑓) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑤∗(𝑡 − 𝜏)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡,   

+∞

−∞
 

 . متغیر زمانی است  τمتغیر فرکانسی و   fشود که در آن محاسبه می

 

 نحوه پنجره گذاری و محاسبه تبدیل فوریه زمان کوتاه از یک سیگنال ناایستا. :9شکل 

در تبدیل فوریه زمان کوتاه  ولی رزولوشن زمانی در حوزه فرکانس برابر صفر است و رزولوشن فرکانسی هم در حوزه زمان صفر است.

شککود. اگرچه با افزایش طول پنجره، رزولوشککن  اسککتفاده متناهی اسککت که سککبب کاهش رزولوشککن فرکانسککی می طول پنجره مورد

در تبدیل .  و بالعکس  هش رزولوشکن زمانی کمتری خواهد شکدی خواهیم داشکت اما از سکوی دیگر این عمل موجب کاباالترفرکانسکی  

العات معلوم از سککیگنال و بر اسککاس یک مصککالحه بین رزولوشککن  فوریه زمان کوتاه طول پنجره ثابت اسککت، بنابراین بسککته به اط

فرکانسی و رزولوشن زمانی، باید یک مقدار مناسب برای انتخاب طول پنجره انتخاب شود، زیرا امکان در اختیار داشتن رزولوشن باال  

 زمان در هر دو وجود ندارد.طور همبه

 

 ای )ب(.  نقطه  12۸ای )الف( و با استفاده از پنجره نقطه  32سیگنال با استفاده پنجره یک  بعدی و کانتور برای تبدیل فوریه زمان کوتاه نمایش سه: 1۰شکل 

 



 

ای  نقطه  12۸با استفاده از پنجره  ای )الف( و  نقطه  32سیگنال ناایستا با استفاده از پنجره  یک  بعدی و کانتور برای تبدیل فوریه زمان کوتاه  نمایش سه  :11شکل  

 )ب(. 

 آناليز چند رزولوشنی  3-3

توان توصککیف  مشکککل رزولوشککن ثابت در تبدیل فوریه زمان کوتاه ریشککه در اصککل عدم قطعیت هایزنبرگ دارد. طبق این اصککل نمی

طور  ص کرد در یک سکیگنال بهدیگر امکان اینکه بتواند مشکخعبارتطور دقیق در اختیار داشکت. به فرکانس یک سکیگنال را به  -زمان

های زمانی،  توان مشخص کرد که در کدام بازهیی وجود دارد، فراهم نیست بلکه تنها میهازمانهای فرکانسی در چه دقیق چه مؤلفه

 ای موجود است. یفرکانسچه باند  

های  رزولوشنی، تحلیل سیگنال در فرکانس یک ایده برای رفع این مشکل استفاده از آنالیز چند رزولوشنی است. منظور از آنالیز چند

تبکدیکل فوریکه زمکان کوتکاه، در آنکالیز چنکد رزولوشکککنی بکا هر یکک از    برخالفهکای متفکاوت اسکککت. بکه این ترتیکب، مختلف بکا رزولوشکککن

و رزولوشکن   شکود. در حقیقت هدف آنالیز چند رزولوشکنی، ارائه رزولوشکن زمانی مناسکبطور یکسکان رفتار نمیهای فرکانسکی بهمؤلفه

های پایین اسکت.  های باال و در مقابل، رزولوشکن فرکانسکی خوب و رزولوشکن زمانی ضکعیف در فرکانسفرکانسکی نادقیق در فرکانس

های مربوط به خط زمینه و دارای یک مؤلفه فرکانس پایین اسکت که در سکرتاسکر سکیگنال وجود دارد )در قسکمت  ECGسکیگنال 

های فرکانس باالیی اسککت که تنها برای یک دوره زمانی کوتاه در ه بر آن این سککیگنال دارای مؤلفهها( و عالوقطعات حدفاصککل موج

                    .شود. یکی از بهترین ابزارهای آنالیز چند رزولوشنی تبدیل موجک استمیانه هر دوره تناوب از سیگنال هاهر می

عنوان روشککی جایگزین بر تبدیل فوریه زمان کوتاه ارائه شککده اسککت و هدف آن حل مشکککالت به  (CWT)  13تبدیل موجک پیوسککته

باشکد. در آنالیز موجک، مشکابه با تبدیل فوریه زمان کوتاه، سکیگنال موردنظر در مربوط به رزولوشکن در تبدیل فوریه زمان کوتاه می

تر گفته شکد،  یشپ طور مشکابه با آنچه ره را دارد. همچنین بهشکود که در حقیقت نقش همان تابع پنجیک تابع )موجک( ضکرب می

 
13 Continuous Wavelet Transform (CWT) 



ماهیت دارای دو  لحاظ ازشککود. اما این تبدیل  های زمانی مختلف سککیگنال انجام میطور جداگانه بر روی قطعهتبدیل موجک نیز به

 از: اندعبارتاختالف عمده با تبدیل فوریه زمان کوتاه است که 

های منفرد متناهر با یک سکینوسکی محاسکبه شکود و بنابراین پیکپنجره شکده تبدیل فوریه گرفته نمیدر تبدیل موجک، از سکیگنال 

 شوند.نمی

 ین ویژگی تبدیل موجک است.ترمهمطور حتم کند که بههای فرکانسی تغییر میمؤلفه موازات  بهدر تبدیل موجک عرض پنجره 

ین تفاوت تبدیل موجک با تبدیل فوریه و تبدیل فوریه زمان کوتاه این اسکت که در تبدیل فوریه و همچنین  ترمهماز دیدگاهی دیگر 

که یدرحالشکود،  های سکینوسکی و کسکینوسکی که دارای عمری نامحدود هسکتند تجزیه میتبدیل فوریه زمان کوتاه سکیگنال به مؤلفه

 برخالفشککوند. به همین دلیل د و فرکانس مرکزی مشککخص تجزیه میدر تبدیل موجک سککیگنال به توابع موجک دارای عمر محدو

توان از  توان از محل وقوع مؤلفه سکینوسکی یا کسکینوسکی اطالعی در دسکت داشکت، در تبدیل موجک میاینکه در تبدیل فوریه نمی

 توان اطالع حاصل کرد.زمان وقوع مؤلفه یا تابع موجک در سیگنال می

 صورتموجک پیوسته بهبنا به تعریف رابطه تبدیل  

(۶) 𝐶𝑊𝑇𝑥
𝜓(𝜏, 𝑠) = 𝛹𝑥

𝜓(𝜏, 𝑠) =
1

√|𝑠|
∫ 𝑥(𝑡)𝜓∗ (

𝑡 − 𝜏

𝑠
) 𝑑𝑡,   

+∞

−∞
 

مفهوم انتقال دقیقاً مشکابه با مفهوم انتقال زمانی    هسکتند. 1۵و مقیاس 14به ترتیب پارامترهای انتقال  s و  τشکود که در آن نوشکته می

کنکد. بنکابراین اطالعکات زمکانی تبکدیکل را در بر خواهکد در تبکدیکل فوریکه زمکان کوتکاه اسکککت ککه میزان جکابجکایی پنجره را مشکککخص می

در عوض، پارامتر مقیاس طور صککری  وجود ندارد.  داشککت. اما برخالف تبدیل فوریه زمان کوتاه، در تبدیل موجک پارامتر فرکانس به

مشابه همان    Error! Reference source not found.  ،𝜓همچنین در رابطه  فرکانس ارتباط دارد. طور معکوس با وجود دارد که به

ککه تمکام  زیرا  نکامنکد.  موجکک مکادر می  𝜓تکابع پنجره در تبکدیکل فوریکه زمکان کوتکاه اسکککت. در ادبیکات حوزه تبکدیکل موجکک این تکابع  

های بزرگ متناهر با  در تبدیل موجک، مقیاس.  آیندمیدسکت  بهشکده از روی همین تابع اولیه اصکلی یافته و مقیاسهای انتقالنسکخه

های پایین سککیگنال اسککت. به همین یک دیدگاه کلی و فارغ از جزییات به سککیگنال اسککت که این تعبیر مترادف با بررسککی فرکانس

های باالی  مترادف با بررسکی فرکانسیات سکیگنال اسکت که این تعبیر  متناهر با دیدگاهی متمرکز بر جزئ های کوچکترتیب، مقیاس

 سیگنال است.

Error! Reference source not found.12  را نشکان   ۸شککل  های ایسکتا و ناایسکتای نشکان داده شکده در  تبدیل پیوسکته سکیگنال

 اند. محاسبه شده (db8) ۸مرتبه  1۶دهد که با استفاده از موجک مادر دابشیزمی

 
14 Translation 

15 Scaling  

16 Daubechies wavelet 



 

 تبدیل موجک سیگنال نا ایستا است. . )الف( تبدیل موجک سیگنال ایستا و )ب( db8با استفاده از موجک مادر  بعدی سیگنالنمایش سه :12شکل 

شککل و   1۰شککل آمده نسکبت به دسکتقابل مشکاهده اسکت، نتایج به  Error! Reference source not found.12طور که در همان

صفحه    رزولوشنهای فرکانسی و نحوه نمایش مؤلفه  Error! Reference source not found.13در .  رزولوشن بهتر است نظر  از  11

 گذاری شده مقایسه شده است.فرکانس در تبدیل موجک و تبدیل فوریه پنجره-زمان

 

 گذاری شده  و تبدیل موجک. فرکانس در تبدیل فوریه پنجره - مقایسه نحوه تناهر مقیاس، زمان، فرکانس و رزولوشن صفحه زمان :13شکل 

 فرکانس - زمان  صفحهرزولوشن در  1-5-3

 14شکککل پژوهشککگران از تبدیل فوریه زمان کوتاه به تبدیل موجک بوده اسککت.   توجه جلبین عامل  ترمهمحل معضککل فرکانس  

دهد. هر بلو  نشککان می های مختلففرکانس را برای تبدیل-های مختلف رزولوشککن در صککفحات زمان، فرکانس و زمانتوصککیف

های موجود در اسککت. باید توجه نمود که هر یک از بلو خص از پارامترها در صککفحه مربوطه مسککتطیلی متناهر با یک مقدار مشکک

صکفحه زمان فرکانس دارای مسکاحتی مشکخص هسکتند. درنتیجه کلیه نقاط موجود درون هر بلو  متناهر با یک مقدار یکسکان از  

 توان مقدار دقیق پارامترها را برای این نقاط مشخص کرد. هستند و نمی  پارامترهای تبدیل



یجادشکده  اکوتاه، رزولوشکن  -ثابت بودن پنجره در تبدیل فوریه زمان  واسکطهبهاسکت،   شکده  داده)پ( نمایش   14شککل طور که در همان

های مسکتطیلی، که در فرکانس ثابت اسکت. این در حالی اسکت که در تبدیل موجک طول و عرض بلو -در همه جای صکفحه زمان

هر بلو  مسکتطیلی متناهر با  دیگر عبارتماند. بهکند اما همچنان مسکاحت ثابت باقی میحقیقت المان رزولوشکن هسکتند، تغییر می

های  ی مختلف از صفحه، سهمهامکانفرکانس است. اما در  -یک مقدار مشخص و ثابت از حاصلظرب زمان و فرکانس در صفحه زمان

های باال )فرکانس  شکود در مقیاسمشکاهده می 14شککل طور که در متفاوتی به زمان و فرکانس اختصکاص داده شکده اسکت. همان

پایین(، ارتفاع بلو  کمتر اسکت که این موضکوع مترادف با رزولوشکن فرکانسکی بهتر اسکت. همچنین، پهنای بلو  بیشکتر اسکت که این 

 های  پایین )فرکانس باال( ارتفاع  بلو   ه مقابل، در مقیاسدر نقط تر است.موضوع مترادف با رزولوشن زمانی ضعیف

 

فرکانس در تبدیل فوریه زمان کوتاه و )ت( صفحه  -: نمایش رزولوشن در صفحات مختلف. )الف( صفحه زمان، )ب( صفحه فرکانسی، )پ( صفحه زمان14شکل 

 فرکانس در تبدیل موجک.-زمان

باشکد که این موضکوع  تر اسکت و همچنین پهنای بلو  کمتر میبیشکتر اسکت که این موضکوع مترادف با رزولوشکن فرکانسکی ضکعیف

 مترادف با رزولوشن زمانی بهتر است. 

 يافته ها 

 ECGالگوريتم توصيف سيگنال   4-4

سکازی شکود و برای  شکده در تجهیزات دیجیتال پیادهثبت  ECGنظر این قابلیت را دارد که مسکتقیماً بر روی سکیگنال  الگوریتم مورد

مطابق روال معمول در روند پردازش ممکن   ECGپردازش نیسکت. البته سکیگنال  گونه فیلترهای پیشعملکرد درسکت آن نیاز به هیق

ای کاهش سککط  نویز قرار بگیرد و این مسککلله مشکککلی را در روند اجرای این ههایی همچون فیلترکردنپردازشاسککت مورد پیش

شکککود که برآورده می  DWTطور ضکککمنی در فرآیند محاسکککبه الگوریتم ایجاد نخواهد کرد. هرچند فیلتر کردن در حوزه فرکانس به

بر روی سکیگنال خام نیز مورداسکتفاده قرار   شکود که بتوان الگوریتم را مسکتقیماًنتیجه آن عملکرد مقاوم الگوریتم بوده و موجب می

انرژی    4تر از  هکای بزرگگردد. برای مقیکاسمنطبق می  ۵تکا    1هکای  بر روی پهنکای بکانکد مقیکاس  ECGبیشکککتر انرژی سکککیگنکال    .داد



خواهنکد داشکککت هرچنکد   ۵هکای قکابکل توجهی در مقیکاس  مؤلفکه  Tو    Pهکای  بسکککیکار کم خواهکد بود. همچنین، موج  QRSکمپلکس  

 سیگنال نیز در این باند تأثیر زیادی دارد. 1۷ابجایی و حرکت خط زمینهج

 

 . ECGشده مشابه با سازییهشبهای  بر روی پنج مقیاس اول بر روی سیگنال  DWTنتایج محاسبه  :1۵شکل 

نظر قادر خواهد  الگوریتم موردهای مختلف، یری اطالعات مربوط به نقاط ماکزیمم، مینیمم و عبور از صککفر بر روی مقیاسکارگبهبا  

 بود نقاط مختلف را در چهار مرحله مختلف 

 QRSتشخیص کمپلکس ( 1

 QRSهای زمانی متناهر با کمپلکس  ( و نیز بازهSو   Q  ،R)یعنی    QRS کمپلکسهای مختلف تشخیص موج( 2

 Pتشخیص و توصیف موج ( 3

 Tتشخیص و توصیف موج ( 4

 داده و پردازش کند.تحلیل قرار  و مورد تجزیه

شککود الگوریتم در طور که مشککاهده میدهد. همانرا نشککان می  ECGهای مختلف در سککیگنال Pهای  چند نمونه از موج 1۶شکککل

 دهد.های مختلف عملکرد دقیق و مقاومی از خود نشان میمورفولوژی

 
17 Base line 



 

همراه با    QRSکمپلکس    QRS  ،(b)کمپلکس    (a)های مختلف  در مورد مورفولوژی  QRSنتایج عملکرد الگوریتم در تشخیص نقاط مهم کمپلکس    :1۶شکل

notch  ،(c)    کمپلکسR  ،(d)    کمپلکسRSR’  کمپلکس ،RS    و کمپلکسQR    تغییرات مورفولوژی کمپلکسQRS  در هر مورد، سطرهای مختلف به ترتیب .

دهنده محل تشخیص داده شده برای شروع و پایان کمپلکس  دهند. خطوط عمودی بزرگ نیز نشانرا نشان می  DWT   2و    1های  صلی و مقیاسا   ECGسیگنال  

QRS دهد. ها را نشان میاست و خطوط عمودی کوچک محل پیک 



 

در   DWTاصلی و سطر دوم نتیجه   ECG. سطر اول سیگنال Pهای مختلف و همچنین یک ضربان فاقد موج پالریته با   Pهای مختلفی از موج : نمونه1۷شکل

  (a)با خطوط عمودی بلند و مرکز آن با خط عمودی کوچک مشخص شده است.    Pمقیاس چهارم هستند. محل تشخیص داده شده برای شروع و پایان موج  

 دهد. را نشان می  Pیک ضربان فاقد موج   (c)منفی و  Pموج  (b)م بت،  Pموج 

 

 : فلوچارت تشخیص آریتمی بر اساس نتایج آنالیز موجک ایستا و تعیین نقاط ویژه سیگنال.1۸شکل 

. فلوچارت تشکخیص نوع انجام میشکوددسکت آمده از آنالیز موجک سکیگنال و تعیین نقاط ویژه  بر اسکاس نتایج به  هاتشکخیص آریتمی

است که قابل غیرفعال سازی است تا کلیه نرخ  HRشده است. مرحله اول تصمیم گیری بر اساس نرخ ارائه   1۸شکل آریتمی مطابق 

سکازی شکده توسکط سکیموالتورها و یا بعضکی از نمونه های سکیگنال ها آریتمی  های شکبیه ها مورد آنالیز قرار گیرند، زیرا گاهی آریتمی

گیری از طریق رابط کاری قابل تغییر و اصکالح  کنند. همچنین کلیه پارامترهای عددی تصکمیمهسکتند اما در این شکرط صکدم نمی

 هستند.
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