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Τηε αναλψσισ οφ τηε συρφαχε ελεχτροχαρδιογραµ (ΕΧΓ)
ισ τηε µοστ εξτενδεδ νονινϖασιϖε τεχηνιθυε ιν µεδιχαλ
διαγνοσισ οφ ατριαλ βριλλατιον (ΑΦ). Ιν ορδερ το υσε τηε
ΕΧΓ ασ α τοολ φορ τηε αναλψσισ οφ ΑΦ, ωε νεεδ το σεπαρατε
τηε ατριαλ αχτιϖιτψ (ΑΑ) φροµ οτηερ χαρδιοελεχτριχ σιγναλσ.
Ιν τηισ µαττερ, στατιστιχαλ σιγναλ προχεσσινγ τεχηνιθυεσ, λικε
ινδεπενδεντ χοµπονεντ αναλψσισ (ΙΧΑ) αλγοριτηµσ, αρε
αβλε το περφορµ α µυλτιλεαδ στατιστιχαλ αναλψσισ ωιτη τηε
αιµ το οβταιν τηε ΑΑ. Ον τηε οτηερ ηανδ τιµε−δοµαιν−
βασεδ τεχηνιθυεσ, λικε Αϖεραγε Βεατ Συβστραχτιον (ΑΒΣ),
ηαϖε βεεν ωελλ αχχεπτεδ ανδ υσεδ ιν χλινιχαλ αππλιχατιονσ
το χανχελ ουτ τηε ΘΡΣ χοµπλεξ ανδ τηε Τ ωαϖε.
Ιν τηισ χοντριβυτιον, α ΘΡΣΤ χανχελλατιον µετηοδ
βασεδ ον α ραδιαλ βασισ φυνχτιον (ΡΒΦ) νετωορκ ισ προ−
ποσεδ. Αϖεραγε Ρεσυλτσ φορ τηε ΡΒΦ µετηοδ αππλιεδ αρε
(µεανστδ)Χροσ−Χορρελατιον=0.950:021 ανδ Μ ΣΕ =
0:356  0:102 ιν χοντραστ το τραδιτιοναλ χοµπαρεδ µετηοδσ
τηατ, φορ τηε βεστ χασε, ψιελδεδ ΧΧ = 0:86  0:031 ανδ
Μ ΣΕ = 0:491  0:213. Τηε ρεσυλτσ προϖε τηατ ΡΒΦ βασεδ
µετηοδσ αρε αβλε το οβταιν α ϖερψ αχχυρατε ρεδυχτιον οφ
ϖεντριχυλαρ αχτιϖιτψ (ςΑ), τηυσ προϖιδινγ ηιγη θυαλιτψ ατριαλ
αχτιϖιτψ εξτραχτιον ιν ΑΦ ρεχορδινγσ.

1.

Ιντροδυχτιον

Ατριαλ βριλλατιον ισ α χοµµον αρρηψτηµια ωιτη α
πρεϖαλενχε οφ αππροξιµατελψ 0.4−1.0% ιν τηε γενεραλ ποπυ−
λατιον [1]. Πρεϖαλενχε ινχρεασεσ ωιτη αγε ανδ ιτ ισ εστιµατεδ
το βε πρεσεντ ιν 5% οφ τηοσε ολδερ τηαν 65, ανδ 10% οφ
τηοσε ολδερ τηαν 70 [2]. Ιτ ισ ασσοχιατεδ ωιτη αν ινχρεασεδ
ρισκ οφ στροκε ανδ µορταλιτψ, ασ ωελλ ασ ιµπαιρεδ εξερχισε
τολερανχε, φατιγυε, ανδ ηεαρτ φαιλυρε [3, 4]. Τηε διαγνοσισ
οφ ΑΦ, ασ συχη, ηασ βεεν βασεδ µαινλψ ον ϖισυαλ ινσπεχ−
τιον οφ τηε συρφαχε ελεχτροχαρδιογραµ (ΕΧΓ) [5]. ∆υε
το τηε µυχη ηιγηερ αµπλιτυδε οφ τηε ελεχτριχαλ ϖεντριχυ−
λαρ αχτιϖιτψ (ςΑ) ον τηε συρφαχε ΕΧΓ, χανχελλατιον οφ τηε
ϖεντριχυλαρ ινϖολϖεµεντ ισ χρυχιαλ ιν τηε στυδψ οφ ΑΦ ον
ΕΧΓσ. Τωο αππροαχηεσ αρε γενεραλλψ υσεδ το περφορµ
τηισ τασκ: σουρχε σεπαρατιον αλγοριτηµσ ανδ µατχηεδ τεµ−
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πλατε συβτραχτιον. Σουρχε σεπαρατιον αλγοριτηµσ τρψ το νδ
υνχορρελατεδ χοµπονεντσ υσινγ πρινχιπαλ χοµπονεντ ανα−
λψσισ (ΠΧΑ), ορ το νδ ινδεπενδεντ χοµπονεντσ ιν αν
ινσταντανεουσ λινεαρ µιξτυρε υσινγ ινδεπενδεντ χοµπονεντ
αναλψσισ (ΙΧΑ). ΠΧΑ ηαϖε πρεϖιουσλψ βεεν εµπλοψεδ το
µονιτορ τηε εφφεχτσ οφ δρυγσ [6] ανδ ασσεσσ τηε εφφεχτσ οφ
λινεαρ λεφτ ατριαλ αβλατιον [7]. ΙΧΑ ηασ βεεν αππλιεδ ιν ορ−
δερ το οβταιν ΕΧΓ σιγναλσ δεϖοιδ οφ ςΑ ινϖολϖεµεντ [8, 9].
Οτηερ µετηοδσ αρε βασεδ ον στανδαρδ ορ ιµπροϖεδ
αϖεραγε βεατ συβτραχτιον (ΑΒΣ) [10]. Τηεσε µετηοδσ ασ−
συµε τηατ, ιν τηε σαµε πατιεντ, ϖεντριχυλαρ χοµπλεξεσ γεν−
εραλλψ εξηιβιτ α λιµιτεδ νυµβερ οφ φορµσ. Αν αϖεραγε
(τεµπλατε) οφ τηεσε διστινχτ χοµπλεξεσ ισ τηεν υσεδ το συβ−
τραχτ τηε ςΑ. Τηισ µετηοδ ρελιεσ ον τηε ασσυµπτιον τηατ
τηε αϖεραγε βεατ χαν ρεπρεσεντ αππροξιµατελψ εαχη ινδι−
ϖιδυαλ βεατ. Ηοωεϖερ, ΘΡΣΤ µορπηολογψ ισ οφτεν συβϕεχτ
το µινορ χηανγεσ χαυσεδ βψ ρεσπιρατιον, πατιεντ µοϖε−
µεντ, ετχ, ανδ, τηερεφορε, ΘΡΣΤ ρεσιδυα ανδ νοισε αρε οφτεν
πρεσεντ ιν τηε εστιµατεδ ΑΑ ορ ρεµαινδερ ΕΧΓ [4].
Ιν τηισ παπερ, α ΘΡΣΤ χανχελλατιον σψστεµ, υσινγ α Ρα−
διαλ Βασισ Φυνχτιον (ΡΒΦ) νετωορκ, ισ προποσεδ. Τηισ ΡΒΦ
νετωορκ ηασ βεεν δεϖελοπεδ λικε ηιεραρχηιχαλλψ λαψερεδ
στρυχτυρε. Ιτ σταρτσ ωιτη α σµαλλ νυµβερ οφ ΡΒΦσ ανδ
τηεν αδδσ νεω ΡΒΦσ ιφ τηε αππροξιµατιον ερρορ ισ λαρ−
γερ τηαν σοµε πρεδετερµινεδ τηρεσηολδ ανδ τηερε ισ νο
εξιστινγ ΡΒΦ τηατ χαν εφχιεντλψ ρεπρεσεντ τηε χυρρεντ ιν−
πυτ. Τηε αδαπτατιον στρατεγψ φορ τηε ωειγητ µατριξ οφ τηε
ΡΒΦ νετωορκ ισ δεϖελοπεδ υσινγ τηε Λψαπυνοϖ αππροαχη.
∆ιφφερεντ τψπεσ οφ ΡΒΦσ χαν βε εµπλοψεδ βψ τηε προποσεδ
σελφ−οργανιζινγ ΡΒΦ νετωορκ. Τηε ιµπλεµεντατιονσ υσινγ
Γαυσσιαν ΡΒΦ (ΓΡΒΦ) αρε χοµπαρεδ ωιτη ΠΧΑ, ΙΧΑ ανδ
ΑΒΣ τεχηνιθυεσ.

2.

Ματεριαλσ

Ιν τηισ στυδψ, τωο τψπεσ οφ σιγναλσ ηαϖε βεεν υσεδ.
Τηεσε ηαϖε βεεν ρεφερρεδ το ειτηερ ρεαλ ρεχορδινγσ φροµ
τηε ΠηψσιοΝετ ∆αταβασε [11] ορ σψντηετιχ σιγναλσ.Τηε
σαµπλινγ φρεθυενχψ υσεδ ισ 1κΗζ: 100 ρεχορδινγσ ωιτη
διφφερεντ δαταβασε (ΜΙΤ−ΒΙΗ Ατριαλ Φιβριλλατιον ∆αταβασε,
Λονγ−Τερµ ΑΦ ∆αταβασε, ΜΙΤ−ΒΙΗ Αρρηψτηµια ∆αταβασε,
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ξ = [ξ1 :::ξν ] , τηε οϖεραλλ ρεσπονσε ατ τηε κτη ουτπυτ
νευρον 1  κ  π ηασ τηε φορµ
ψκ =

Μ
Ξ
ϕ=1

=

Μ
Ξ


ωκϕ  ϕ ξ; χ(ϕ) ;  (ϕ) =

ωκϕ

ϕ=1

Φιγυρε 1. ΡΒΦ νευραλ νετωορκ.

ΑΦ Τερµινατιον Χηαλλενγε ∆αταβασε...) ηαϖε βεεν σελεχτεδ
φροµ ΠηψσιοΝετ ωιτη διφφερεντ τψπεσ οφ ΘΡΣ µορπηολογιεσ
ανδ 100 σψντηετιχ σιγναλσ ωιτη ΑΑ αδδεδ [12]. Τηε σιγ−
ναλ ηασ βεεν χυτ ιντο τηρεε παρτσ. Τηε ρστ ωασ υσεδ φορ
τραινινγ, τηε σεχονδ ανδ τηε τηιρδ ωασ υσεδ το ϖαλιδατε ανδ
χοµπαρε τηε µετηοδ.

3.

Μετηοδσ

Τηε περφορµανχε οφ αν ραδιαλ βασισ φυνχτιον νευραλ νετ−
ωορκ δεπενδσ ον τηε νυµβερ ανδ χεντερσ οφ τηε ραδιαλ βασισ
φυνχτιονσ, τηειρ σηαπεσ, ανδ τηε µετηοδ υσεδ φορ λεαρνινγ
τηε ινπυτουτπυτ µαππινγ [13, 14]. Ονε χηαραχτεριστιχ
οφ τηεσε φυνχτιονσ ισ τηατ ανψ φυνχτιον χαν βε αππροξι−
µατεδ βψ α λινεαρ
Π χοµβινατιον οφ ραδιαλ βασισ φυνχτιονσ
(ι.ε. φ (ξ) 
ωι  ϕ (ξ)). Τηεν, ιτ∋σ ποσσιβλε το δο α
λινεαρ χοµβινατιον οφ τηισ τψπε οφ δατα τηατ αππροξιµατεσ
τηε φυνχτιον τηατ γενερατεδ τηεσε δατα. Το αχηιεϖε τηισ
αππροαχη, τηισ στυδψ υσεσ α ρεγρεσσιον ωηερε σεϖεραλ ραδιαλ
βασισ φυνχτιονσ ηαϖε βεεν υσεδ [15, 16, 17].
Τηε προποσεδ σψστεµ ιν τηε πρεσεντ στυδψ χονσιστσ οφ αρ−
τιχιαλ νευραλ νετωορκ (ΑΝΝ) ωιτη στρυχτυρε βασεδ ον ΡΒΦ
[13, 14, 18]. Τηισ στρυχτυρε ωασ ινιτιαλλψ µαδε υπ οφ τηρεε
λαψερσ: αν ινπυτ λαψερ, ονε ηιδδεν λαψερ µαδε υπ οφ 30 νευ−
ρονσ, ανδ αν ουτπυτ λαψερ ασ σηοων ιν γυρε 1. Ιτ σταρτσ
ωιτη α σµαλλ νυµβερ οφ ΡΒΦσ ανδ τηεν αδδσ νεω ΡΒΦσ ιφ
τηε αππροξιµατιον ερρορ ισ λαργερ τηαν σοµε πρεδετερµινεδ
τηρεσηολδ ανδ τηερε ισ νο εξιστινγ ΡΒΦ τηατ χαν εφχιεντλψ
ρεπρεσεντ τηε χυρρεντ ινπυτ. Τηε αδαπτατιον στρατεγψ φορ τηε
ωειγητ µατριξ οφ τηε ΡΒΦ νετωορκ ισ δεϖελοπεδ υσινγ τηε
Λψαπυνοϖ αππροαχη [19].
Ιν Φιγ. 1, ωε σηοω τηε στρυχτυρε οφ τηε βασιχ ΡΒΦ
νετωορκ, ωηιχη χονσιστσ οφ ονε ινπυτ λαψερ, ονε ουτπυτ
λαψερ, ανδ ονε ηιδδεν λαψερ [20]. Φορ τηε γιϖεν ινπυτ
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χι(ϕ)
 ι(ϕ)

ι=1

!

(1)

(2)

ωηερε ωκϕ ισ τηε ωειγητ φροµ τηε ϕτη ηιδδεν νευρον το τηε
ϕτη ουτπυτ νευρον. Ιν τηε
 φολλοωινγ, ωε υσε τηε νοτατιον
 ϕ (ξ) =  ϕ ξ; χ(ϕ) ;  (ϕ) , ωηιχη ρεφερσ το τηε ΡΒΦ λοχατεδ


ατ τηε ϕτη ηιδδεν νευρον. Τηε ϖεχτορ χ(ϕ) = χ1(ϕ) :::χν(ϕ)
ισ τηε χεντερ οφ  ϕ (ξ), ανδ τηε παραµετερ  ι(ϕ) , ι = 1; ::; ν,
ισ τηε ραδιυσ ορ τηε ωιδτη οφ  ϕ (ξ) ιν τηε ιτη χοορδινατε. Φι−
ναλλψ,  : [0; 1) ! Ρ+ ισ τηε αχτιϖατιον φυνχτιον, ωηιχη
χηαραχτεριζεσ τηε σηαπε οφ τηε ΡΒΦ, ωηερε Ρ+ ισ τηε σετ οφ
νοννεγατιϖε ρεαλ νυµβερσ. Υσυαλλψ, τηε αχτιϖατιον φυνχτιον
 ισ χονστρυχτεδ σο τηατ ιτ ισ ραδιαλλψ σψµµετριχ. Τηε λαργεστ
ϖαλυε οφ  ισ οβταινεδ ωηεν ξι = χι(ϕ) , ωηερεασ τηε ϖαλυε
οφ  ϖανισηεσ ορ βεχοµεσ ϖερψ σµαλλ ωηεν ξι χι(ϕ) βε−
Τ
χοµεσ λαργε. Λετ ωκ = [ωκ1 :::ωκΜ ] βε τηε ωειγητ ϖεχ−
τορ φορ τηε κτη ουτπυτ νευρον ανδ λετ . Ωε τηεν ρεωριτε
τηε εξπρεσσιον φορ τηε ρεσπονσε οφ τηε κτη ουτπυτ νευρον ασ
ψκ = ωκΤ (ξ), ανδ τηε ουτπυτ ϖεχτορ οφ τηε ΡΒΦ νετωορκ
Τ
χαν βε ρεπρεσεντεδ ασ ψ = Ω (ξ), ωηερε ψ = [ψ1 :::ψπ ]
Τ
ανδ Ω = [ω1 :::ωπ ] [13, 14, 18]. Τηε ΓΡΒΦ ισ χηαραχ−
τεριζεδ βψ τηε φολλοωινγ αχτιϖατιον φυνχτιον [20]:
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(ξ χ)2
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(3)

Τηισ νετωορκ ηασ βεεν βυιλτ βψ α ηιδδεν λαψερ νετωορκ.
Τηερε ηαϖε βεεν χρεατεδ α νυµβερ οφ χανδιδατε νετωορκσ
(Η) ωηιχη χονταινσ α νυµβερ οφ ηιδδεν νευρονσ ιν ορδερ
το ινιτιατε τηε νετωορκ λεαρνινγ. Τηε ϖαλυε οφ Η ηασ βεεν
δεχιδεδ βψ µεανσ οφ α τεστ. Φορ εαχη χανδιδατε νετωορκ,
τηε συµ οφ αβσολυτε ϖαλυεσ οφ χοϖαριανχεσ ηαϖε βεεν χαλχυ−
λατεδ φροµ Εθυατιον 4.

Φϕ =

Μ 1 Ν
1 Ξ Ξ
(ψϕ;π
Ν
π=1

ψϕ ) (εκ;π

εκ ) ;

ϕ = 1; :::; Η

κ=1

(4)
ωηερε ψϕ;π ισ τηε ουτπυτ οφ τηε ϕτη χανδιδατε νετωορκ φορ
τηε πτη τραινινγ παττερν. Τηε παραµετερ ψϕ ισ τηε µεαν οφ
τηε ϕτη ηιδδεν υνιτ ουτπυτσ, εκ;π ισ τηε ουτπυτ ερρορ ατ τηε
κτη ουτπυτ υνιτ φορ τηε πτη τραινινγ παττερν ανδ εκ ισ τηε
µεαν οφ τηε ουτπυτ ερρορσ ατ τηε κτη ουτπυτ υνιτ. Τηεν,
τηε νετωορκ ωιτη τηε µαξιµυµ χοϖαριανχε Φϕ ισ σελεχτεδ
ασ τηε µοστ προµισινγλψ νετωορκ το βε ινιτιαλιζεδ. Αν οπ−
τιµυµ ϖαλυε Η = 35 ηασ βεεν οβταινεδ.

3.1.

Περφορµανχε ασσεσσµεντ

ϖαλυεσ οβταινεδ ωιτη ΡΒΦ. Ιν χοντραστ, τηε ΑΑ οβταινεδ
ωιτη ΑΒΣ ανδ ΙΧΑ πρεσεντ νοταβλε συδδεν τρανσιτιονσ.

Τηε προποσεδ µετηοδ ωασ τηορουγηλψ τεστεδ ανδ χοµ−
παρεδ ωιτη σοµε οφ τηε πρεϖιουσλψ πυβλισηεδ ΘΡΣ χαν−
χελλατιον τεχηνιθυεσ, υσινγ τηε θυαντιτατιϖε µεασυρεσ οφ
περφορµανχε τηατ ωιλλ βε νεξτ δεσχριβεδ. Τηε ΘΡΣ ρεδυχ−
τιον ωασ χοµπυτεδ βψ χοµπαρινγ τηε εστιµατεδ ανδ τηε ορι−
γιναλ ΕΧΓ ιν τερµσ οφ τηε χροσσ−χορρελατιον (ΧΧ) ανδ µεαν
σθυαρε ερρορ (ΜΣΕ).
Τηε περφορµανχε οφ τηε στυδιεδ µετηοδσ ωασ αλσο τεστεδ
ον χλινιχαλ δατα φροµ Πηψσιονετ. Ιν τηεσε σιγναλσ, τηε
ρεαλ ΑΑ ον τηε ΕΧΓ ωασ οβϖιουσλψ υνκνοων. Τηε
περφορµανχε ωασ εϖαλυατεδ βψ εστιµατινγ τηε ϖεντριχυλαρ
δεπολαριζατιον ρεδυχτιον (ς∆Ρ) [21], ι.ε., τηε βεατ−βψ−βεατ
ρεδυχτιον οφ τηε Ρ−πεακ αµπλιτυδε τηατ τηε αλγοριτηµ υν−
δερ εϖαλυατιον ισ αβλε το αχηιεϖε. Τηερεφορε, τηε ς∆Ρ ωασ
α ϖεχτορ οφ ϖαλυεσ δενεδ ασ:
ς ∆Ρ(δΒ) = 10 λογ (ΡΕΧΓ =Ρς Ρ )

(6)

ωηερε ΧΕΧΓ;ς Ρ ισ τηε χοϖαριανχε οφ τηε τωο ατριαλ σεγ−
µεντσ υνδερ εϖαλυατιον (οριγιναλ ανδ ϖεντριχυλαρ ρεδυχεδ),
ανδ  ΕΧΓ ανδ  ς Ρ αρε τηειρ στανδαρδ δεϖιατιονσ, ρεσπεχ−
τιϖελψ.

4.

ΧΧ
ΜΣΕ
ς∆Ρ
Σ(%)

Ρεσυλτσ

Ιν ορδερ το ρεσεαρχη τηε περφορµανχε οφ διφφερεντ µε−
τηοδσ, ωηιχη ηαδ βεεν τεστεδ βψ µεανσ οφ τηε ΕΧΓ ρε−
χορδινγσ. Ασ α γυαραντεε φορ ρεσυλτσ, τηε ωηολε προχεδυρε
ηασ βεεν ρεπεατεδ αλλ οϖερ ΕΧΓ ρεχορδινγσ.
Ταβλε 1 συµµαριζεσ τηε οβταινεδ ϖαλυεσ οφ ΜΣΕ, ΧΧ,
ς∆Ρ ανδ Σ φορ ΕΧΓ ρεχορδινγ. Νοτε τηατ σιγνιχαντ στα−
τιστιχαλ διφφερενχεσ βετωεεν ΡΒΦ ανδ ΑΒΣ−ΙΧΑ αρε ρεπορ−
τεδ φορ αλλ τηε στυδιεδ παραµετερσ ανδ τηε αναλψζεδ ρε−
χορδινγσ.
Ασ α γραπηιχαλ συµµαρψ, γυρε 2 σηοωσ τηε εστιµατεδ
ΑΑ σιγναλσ χορρεσπονδινγ το α τψπιχαλ ΑΦ ρεχορδινγ ωηεν
ΙΧΑ, ΑΒΣ ανδ ΡΒΦ µετηοδσ αρε αππλιεδ. Ασ χαν βε
αππρεχιατεδ, τηε εστιµατεδ ΑΑ τηρουγη ΡΒΦ µατχηεσ τηε
οριγιναλ ΑΑ ωιτη µορε δελιτψ τηαν ΑΒΣ ανδ ΙΧΑ. Τηισ
φαχτ αγρεεσ ωιτη τηε ΧΧ ινδεξ ανδ τηε µσε µεαν ϖαλυεσ
πρεσεντεδ ιν ταβλε 2. Ιν αδδιτιον, ιτ χαν βε οβσερϖεδ τηατ
τηε ΑΑ εξτραχτεδ βψ ΑΒΣ ανδ ΙΧΑ πρεσεντ ΘΡΣ ρεσιδυα
οφ λαργερ αµπλιτυδε, ωηιχη ισ χοηερεντ ωιτη τηε χαλχυλατεδ
ς∆Ρ µεαν ϖαλυε. Τηισ ρεσυλτ ϕυστιεσ τηε ηιγηερ σιµιλαριτψ
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ΙΧΑ
0.8500.046
0.5360.123
2.6722.52
0.8860.022

ΑΒΣ
0.860.031
0.4910.213
4.323.16
0.9150.034

ΡΒΦ
0.950.021
0.3560.102
7.052.25
0.9940.002

Ταβλε 2. Ρεσυλτσ προϖιδεδ βψ τηε χοµπαρισον βετωεεν
ΙΧΑ, ΑΒΣ ανδ ΡΒΦ οβταινεδ φορ χλινιχαλ ΑΦ ρεχορδινγσ.
ςαλυεσ ινδιχατε µεαν  στανδαρδ δεϖιατιον.

(5)

ωηερε ΡΕΧΓ ισ τηε Ρ−πεακ αµπλιτυδε οφ τηε οριγιναλ ΕΧΓ,
ανδ Ρς Ρ ισ τηε ρεσιδυαλ Ρ−πεακ αµπλιτυδε οφ τηε ατριαλ
ελεχτρογραµ αφτερ ϖεντριχυλαρ αχτιϖιτψ ρεδυχτιον. Ρεγαρδινγ
τηε ατριαλ σεγµεντσ, τηε περφορµανχε ωασ εϖαλυατεδ βψ
µεασυρινγ τηε ωαϖεφορµ δεγρεε οφ σιµιλαριτψ (Σ) [21].
Τηερεαφτερ, σιµιλαριτψ ωασ α ϖεχτορ οφ ϖαλυεσ δενεδ ασ
Σ = ΧΕΧΓ;ς Ρ = ΕΧΓ  ς Ρ

Ταβλε 1. Ρεσυλτσ προϖιδεδ βψ τηε χοµπαρισον βετωεεν
ΙΧΑ, ΑΒΣ ανδ ΡΒΦ οβταινεδ φορ σιµυλατεδ ΑΦ ρεχορδινγσ.
ςαλυεσ ινδιχατε µεαν  στανδαρδ δεϖιατιον.

ς∆Ρ
Σ(%)

ΙΧΑ
2.1282.31
0.8760.024

ΑΒΣ
4.233.02
0.9230.015

ΡΒΦ
7.012.23
0.9930.002

Τηεσε µετηοδολογιεσ ωερε αλσο αππλιεδ το ρεαλ ΕΧΓσ.
Βεχαυσε οφ τηε φαχτ τηατ τηε οριγιναλ ΑΑ ωασ πρεϖιουσλψ
υνκνοων, τηε ΧΧ χοεφχιεντ ανδ ΜΣΕ χουλδ νοτ βε χοµ−
πυτεδ. Ασ α χονσεθυενχε, ονλψ τηε ς∆Ρ ανδ Σ οφ ατριαλ
σεγµεντσ ωερε χοµπυτεδ. Τηε οβταινεδ ϖαλυεσ οφ τηεσε
παραµετερσ αρε πρεσεντεδ ιν ταβλε 2. Ιν τηε σαµε ωαψ ασ
ωιτη σψντηετιχ σιγναλσ, τηε ΑΑ οβταινεδ ωιτη ΡΒΦ πρεσεντσ
λοωερ ϖεντριχυλαρ ρεσιδυε ανδ ηιγηερ σιµιλαριτψ βετωεεν
ατριαλ σεγµεντσ τηαν τηοσε οβταινεδ ωιτη ΑΒΣ ανδ ΙΧΑ.
Φιναλλψ, σινχε ΡΒΦ χονσιδερσ δψναµιχσ ιν τηε ΘΡΣΤ
ωαϖεφορµ, α µορε αχχυρατε χανχελατιον τεµπλατε ισ οβ−
ταινεδ. Ασ α χονσεθυενχε, ιτ βεηαϖεσ µορε ροβυστλψ ιν
τηοσε ΕΧΓσ ωιτη ϖαριαβλε ΘΡΣΤ µορπηολογιεσ. Ιν χον−
τραστ, τηε ΑΑ εστιµατεδ βψ ΑΒΣ ανδ ΙΧΑ ωιλλ βε ηιγηλψ
χονταµινατεδ βψ ΘΡΣΤ ρεσιδυα; σεε τηε γυρε 2.

5.

Χονχλυσιονσ

Τηισ ωορκ ηασ πρεσεντεδ ηοω τηε προποσεδ ΡΒΦ ηασ
βεεν υσεδ το ΘΡΣ−Τ χανχελλατιον φροµ ΕΧΓ ρεχορδινγσ.
Τηρουγηουτ αλλ τηε σταγεσ, ουρ ΡΒΦ ηασ βεεν αδαπτεδ βψ
µεανσ οφ υσινγ τηε Λψαπυνοϖ αππροαχη, ωηιχη ηασ βεεν
ιµπροϖεδ ιν ορδερ το αχηιεϖε ουρ ταργετ. Βψ µεανσ οφ τηισ
ιµπροϖεµεντ, ΡΒΦ ηασ οβταινεδ βεττερ ϖαλυεσ οφ ΧΧ, ΜΣΕ
ϖαλυεσ οφ ΧΧ. ΜΣΕ, ς∆Ρ ανδ Σ τηαν τηε οτηερ µετηοδσ.
Τηε ρεσυλτσ ηαϖε σηοων τηατ ΡΒΦ ισ αβλε το οβταιν α ϖερψ
αχχυρατε ρεπρεσεντατιον οφ ςΑ, τηυσ προϖιδινγ ηιγη θυαλιτψ
ΑΑ εξτραχτιον ιν σηορτ ανδ σινγλε−λεαδ ΑΦ ρεχορδινγσ. Ασ α
ωαψ οφ χονχλυσιον, συφχε ισ το σαψ τηατ τηε νευραλ νετωορκ−
βασεδ αππροαχη οβταινσ βοτη ΘΡΣΤ ρεδυχτιον ανδ λοω
µοδιχατιον οφ ΑΑ ρεσυλτσ ιν χοµπαρισον ωιτη σψστεµσ
ωηιχη ηαδ βεεν βασεδ ον ΙΧΑ ανδ ΑΒΣ µετηοδσ.
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Φιγυρε 2. Χοµπαρισον οφ ΘΡΣΤ χανχελλατιον βψ ΡΒΦ ανδ
στανδαρδ λτερινγ τεχηνιθυεσ οφ ΑΦ ον ΕΧΓσ. α) Οριγιναλ
ρεχορδινγ β) Ρεσυλτσ φορ ΙΧΑ µετηοδ. χ) Ρεσυλτσ φορ ΑΒΣ
µετηοδ δ) Ρεσυλτσ φορ ΡΒΦ µετηοδ.

[11]

Αχκνοωλεδγεµεντσ

[12]

Τηισ ωορκ ωασ παρτλψ σπονσορεδ βψ Υνιϖερσιτψ οφ
Χαστιλλα−Λα Μανχηα, ΤΕΧ2010−20633 φροµ τηε Μινιστρψ οφ
Σχιενχε ανδ Εδυχατιον (Γοϖερνµεντ οφ Σπαιν), ΠΙΙ1Χ09−
0036−3237, ΠΙΙ2Χ09−0224−5983 ανδ τηε Πατρονατο Υνι−
ϖερσιταριο Χαρδεναλ Γιλ δε Αλβορνοζ.

[13]
[14]

Ρεφερενχεσ
[15]
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Καννελ Ω, Αββοττ Ρ, Σαϖαγε ∆, Μχναµαρα Π. Επιδεµιολο−
γιχ φεατυρεσ οφ χηρονιχ ατριαλ−βριλλατιονΥ τηε φραµινγηαµ−
στυδψ ν. Ενγλ ϑ Μεδ 1982;306:10181022.
Φυστερ ς, ετ αλ. Αχχ/αηα/εσχ 2006 γυιδελινεσ φορ τηε µαν−
αγεµεντ οφ πατιεντσ ωιτη ατριαλ βριλλατιον: α ρεπορτ οφ τηε
αµεριχαν χολλεγε οφ χαρδιολογψ. Αµεριχαν Ηεαρτ Ασσοχι−
ατιον Τασκ Φορχε ον πραχτιχε γυιδελινεσ ανδ τηε Ευροπεαν
Σοχιετψ οφ Χαρδιολογψ χοµµιττεε φορ πραχτιχε γυιδελινεσ
δεϖελοπεδ ιν χολλαβορατιον ωιτη τη ευροπεαν ηεαρτ ρηψτηµ
ασσοχιατιον ανδ τηε ηεαρτ ρηψτηµ σοχιετψ Ευροπαχε 2006;
8:651745.
Βενϕαµιν Ε, Ωολφ Π, ∆Αγοστινο Ρ, Σιλβερσηατζ Η, Καννελ
Ω, Λεϖψ ∆. Ιµπαχτ οφ ατριαλ βριλλατιον ον τηε ρισκ οφ δεατη
χιρχυλατιον 1998;946952.
Πετρυτιυ Σ, Νγ ϑ, Νιϕµ Γ, Αλ−Ανγαρι Η, Σωιρψν Σ, Σαηακιαν
Α. Ατριαλ βριλλατιον ανδ ωαϖεφορµ χηαραχτεριζατιον. α τιµε
δοµαιν περσπεχτιϖε ιν τηε συρφαχε εχγ. ΙΕΕΕ Ενγ Μεδ Βιολ
Μαγ 2006;25:2430.
Βολλµανν Α, Ηυσσερ ∆, Μαιναρδι Λ, Λοµβαρδι Φ, Λανγλεψ Π,
Μυρραψ Α, Ριετα ϑϑ, Μιλλετ ϑ, Ολσσον ΣΒ, Στριδη Μ, Σρνµο
Λ. Αναλψσισ οφ συρφαχε ελεχτροχαρδιογραµσ ιν ατριαλ βριλλα−
τιον: τεχηνιθυεσ, ρεσεαρχη, ανδ χλινιχαλ αππλιχατιονσ. Ευρο−
παχε 2006;8:911926.
Ραινε ∆, Λανγλεψ Π, Μυρρραψ Α, ∆υνυωιλλε Α, Βουρκε ϑΠ.
Συρφαχε ατριαλ φρεθυενχψ αναλψσισ ιν πατιεντσ ωιτη ατριαλ β−
ριλλατιον. ϑ Χαρδιοϖασχ Ελεχτροπηψσιολ 2004;15:10211026.
Ραινε ∆, Λανγλεψ Π, Μυρρραψ Α, Φυρνισσ ΣΣ, Βουρκε ϑΠ. Συρ−
φαχε ατριαλ φρεθυενχψ αναλψσισ ιν πατιεντσ ωιτη ατριαλ βριλλα−

1014

[16]

[17]

[18]

[19]
[20]

[21]

τιον: Ασσεσσινγ τηε εφφεχτσ οφ λινεαρ λεφτ ατριαλ αβαλατιον. ϑ
Χαρδιοϖασχ Ελεχτροπηψσιολ 2005;16:838844.
ςαψ〈 Χ, Ριετα ϑϑ, Σ〈νχηεζ Χ, Μοραταλ ∆. Χονϖολυτιϖε βλινδ
σουρχε σεπαρατιον αλγοριτηµσ αππλιεδ το τηε ελεχτροχαρδιο−
γραµ οφ ατριαλ βριλλατιον: Στυδψ οφ περφορµανχε. ΙΕΕΕ
Τρανσ Βιοµεδ Ενγ 2007;54(8):15301533.
Ριετα ϑϑ, Χαστελλσ Φ, Σ〈νχηεζ Χ, Ζαρζοσο ς, Μιλλετ ϑ. Ατριαλ
αχτιϖιτψ εξτραχτιον φορ ατριαλ βριλλατιον αναλψσισ υσινγ βλινδ
σουρχε σεπαρατιον. ΙΕΕΕ Τρανσ Βιοµεδ Ενγ 2004;51:1176
1186.
Σλοχυµ ϑ, Σαηακιαν Α, Σωιρψν Σ. ∆ιαγνοσισ οφ ατριαλ βριλ−
λατιον φροµ συρφαχε ελεχτροχαρδιογραµσ βασεδ ον χοµπυτερ−
δετεχτεδ ατριαλ αχτιϖιτψ. ϑ Ελεχτροχαρδιολ 1992;25(1):18.
Γολδβεργερ ΑΛ, Αµαραλ ΛΑΝ, Γλασσ Λ, Ηαυσδορφφ ϑΜ,
Ιϖανοϖ ΠΧ, Μαρκ ΡΓ, Μιετυσ ϑΕ, Μοοδψ ΓΒ, Πενγ
ΧΚ, Στανλεψ ΗΕ.
ΠηψσιοΒανκ, ΠηψσιοΤοολκιτ, ανδ
ΠηψσιοΝετ: Χοµπονεντσ οφ α νεω ρεσεαρχη ρεσουρχε φορ
χοµπλεξ πηψσιολογιχ σιγναλσ. Χιρχυλατιον 2000 (ϑυνε
13);101(23):ε215ε220.
Χιρχυλατιον Ελεχτρονιχ Παγεσ:
ηττπ://χιρχ.αηαϕουρναλσ.οργ/ χγι/χοντεντ/φυλλ/101/23/ε215.
Αλχαραζ Ρ, Ριετα ϑϑ. Αδαπτιϖε σινγυλαρ ϖαλυε χανχελατιον οφ
ϖεντριχυλαρ αχτιϖιτψ ιν σινγλε−λεαδ ατριαλ βριλλατιον ελεχτρο−
χαρδιογραµσ. Πηψσιολογιχαλ Μεασυρεµεντ 2008;29:1351
1369.
Ωεββ Α, Σηαννον Σ. Σηαπε−αδαπτιϖε ραδιαλ βασισ φυνχτιονσ.
ΙΕΕΕ Τρανσ Νευραλ Νετω 1998;9(6):11551166.
Λεε ΧΧ, Χηυνγ ΠΧ, Τσαι ϑΡ, Χηανγ ΧΙ. Ροβυστ ραδιαλ βασισ
φυνχτιον νευραλ νετωορκσ. ΙΕΕΕ Τρανσ Σψστ Μαν Χψβερν Β
Χψβερν 1999;29(6):674685.
ϑιανµινγ Λ, Ψονγγον Λ, Συδηοφφ Σ∆, Ζακ ΗΣ⇓. Σελφ−
οργανιζινγ ραδιαλ βασισ φυνχτιον νετωορκ φορ ρεαλ−τιµε
αππροξιµατιον οφ χοντινυουσ−τιµε δψναµιχαλ σψστεµσ.
ΙΕΕΕ Τρανσ Νευραλ Νετω 2008;19(3):460474.
Λιν ΒΣ, Λιν ΒΣ, Χηονγ ΦΧ, Λαι Φ. Ηιγηερ−ορδερ−στατιστιχσ−
βασεδ ραδιαλ βασισ φυνχτιον νετωορκσ φορ σιγναλ ενηανχε−
µεντ. ΙΕΕΕ Τρανσ Νευραλ Νετω 2007;18(3):823832.
Γονζαλεζ ϑ, Ροϕασ Ι, Ορτεγα ϑ, Ποµαρεσ Η, Φερνανδεζ Φϑ,
∆ιαζ ΑΦ. Μυλτιοβϕεχτιϖε εϖολυτιοναρψ οπτιµιζατιον οφ τηε
σιζε, σηαπε, ανδ ποσιτιον παραµετερσ οφ ραδιαλ βασισ φυνχτιον
νετωορκσ φορ φυνχτιον αππροξιµατιον. ΙΕΕΕ Τρανσ Νευραλ
Νετω 2007;14(6):14781495.
Καραψιαννισ ΝΒ, Ρανδολπη−Γιπσ ΜΜ. Ον τηε χονστρυχτιον
ανδ τραινινγ οφ ρεφορµυλατεδ ραδιαλ βασισ φυνχτιον νευραλ
νετωορκσ. ΙΕΕΕ Τρανσ Νευραλ Νετω 2003;14(4):835846.
Ανγελι ∆. Α λψαπυνοϖ αππροαχη το ινχρεµενταλ σταβιλιτψ.
ΙΕΕΕ Τρανσ ον Αυτοµατιχ Χοντρολ 2002;47(3):410421.
Σινγλα Π, Συββαραο Κ, ϑυνκινσ ϑΛ. ∆ιρεχτιον−δεπενδεντ
λεαρνινγ αππροαχη φορ ραδιαλ βασισ φυνχτιον νετωορκσ. ΙΕΕΕ
Τρανσ Νευραλ Νετω 2007;18(1):203222.
Ριετα ϑϑ, Ηορνερο Φ. Χοµπαρατιϖε στυδψ οφ µετηοδσ
φορ ϖεντριχυλαρ αχτιϖιτψ χανχελλατιον ιν ατριαλ ελεχτρογραµσ
οφ ατριαλ βριλλατιον. Πηψσιολογιχαλ Μεασυρεµεντ 2007;
28:925936.

