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Abstract
Marginalized particle extended Kalman filter (MP-EKF) takes advantage of both extended Kalman
filter and particle filter frameworks to estimate nonlinear ECG dynamic models (EDMs) with reduced
number of calculations in comparison to typical particle filters. However, due to existence of Kalman
filter framework inside MP-EKF, some limitations are introduced in implementation of MP-EKF
especially in embedded systems with finite numerical accuracies. In this paper, for the first time, we
propose a square root filtering strategy for MP-EKF which alleviates these restrictions using 𝓠𝓡
factorization. Typical 𝓠𝓡 or other square-root Kalman filters cannot be employed inside MP-EKF due
to presence of minus operations in some equations of MP-EKF. However, our method can be
implemented in MP-EKF structure. The proposed method can be used in any EDM previously used by
EKF based frameworks in the field of ECG processing.
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چکیده
فیلتر ذرهای-حاشیهای کالمن گسترشیافته ( ،)MP-EKFاز جمله روشهای نوین در پردازش سیگنال الکتروکاردیوگرام ( )ECGاست
که با استفاده از مزیتهای دو نوع فیلتر بیزی ذرهای و کالمن گسترشیافته ( ،)EKFمیتواند با محاسبات کمتری نسبت به فیلترهای
ذرهای متداول ،برای تخمین مدلهای دینامیکی غیرخطی  ECGمورد استفاده قرار گیرد .برتری این روش در حذف نویزهای ایستان و
غیر ایستان ،در مقایسه با سایر روشهای بیزی مدلپایه ،همچون فیلترهای کالمن گسترشیافته و نرمکنندهی کالمن گسترشیافته
( ،)EKSاثبات شده است .فیلتر  MP-EKFاین ظرفیت را دارد که بتوان از آن در سایر مدلهای دینامیکی  ECGکه قبال برای کاربردهایی
همچون قطعهبندی سیگنال  ECGبهکاررفتهاند ،استفاده شود .اما وجود معادالت کالمن داخل این فیلتر ،سبب میشود که مشکالت
عددی و خطاهای گردسازی معادالت فیلتر کالمن در سیستمهایی که دقت و رزولوشن محاسباتی محدودی دارند ،گریبانگیر MP-EKF
نیز بشود .فیلترهای کالمن مجذور مربعات ،در مقایسه با فیلترهای کالمن معمولی ،مقاومت بیشتری نسبت به خطاهای گردسازی دارند.
در این مقاله با الهام گرفتن از اینگونه فیلترها ،برای باال بردن مقاومت  MP-EKFنسبت به خطاهای گردسازی و مشکالت عددی،
پیشنهاد میشود که  MP-EKFبهصورت مجذور مربعات پیاده شود .اما به دلیل وجود عملگرهای تفریق در برخی از معادالت ،MP-EKF
نمیتوان از روشهای متداول در پیادهسازی مجذور مربعات فیلتر کالمن برای فیلتر  MP-EKFاستفاده نمود .روشی که در این مقاله
پیشنهاد میشود ،روش جدیدی است که با الهام گرفتن از تجزیهی 𝓡𝓠 میتواند معادالت  MP-EKFرا بهصورت مجذور مربعات
پیادهسازی کند.
کلیدواژهها :فیلتر ذرهای حاشیهای ،پردازش الکتروکاردیوگرام ،تجزیهی 𝓡𝓠
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 -1مقدمه
سیگنال  ECGشامل اطالعات بسیار مهمی از وضعیت قلب بوده
و یکی از مهمترین معیارهای پزشکان در تشخیص بیماریهای
قلبی و همچنین سالمت یک شخص است .با گسترش نگران
کنندهی بیماریهای قلبی ،به دلیل تغییر شیوهی زندگی و
مرگومیرهای ناشی از آنها ،تفسیر این سیگنال و استفاده از
اطالعات مفید آن در تشخیص و درمان بیماریها اهمیت
روزافزونی پیدا کرده است .با توجه به وجود اغتشاشات گوناگون
در فرایند ثبت  ECGو تعداد زیاد بیمارانی که نیاز به توجه و
مراقبت دارند ،و همچنین نیاز به مشاهدهی مداوم بعضی از
بیماران بدحال ،نیاز به روشهای مبتنی بر کامپیوتر که بتواند
بهطور خودکار و سریع ،حذف نویز انجام دهند و یا نوع آریتمی
و محل وقوع آن را تشخیص دهند ،احساس میشود.
در سالهای اخیر ،روشهای مدلپایه و مبتنی بر فیلترهای
بیزی خطی ،قابلیت خود را نسبت به سایر روشها در زمینهی
حذف نویز ،قطعهبندی و تشخیص محل ناهنجاری در سیگنال
 ECGنشان دادهاند [ .]3-1این روشها از یکی از پرکاربردترین
مدلهای دینامیکی  ،ECGیعنی مدل دینامیکی غیرخطی
مکشری ]4[ 1و مشتقات آن در فضای قطبی (استوانهای) ،برای
تحقیقات خود استفاده کردند .ساختار فیلترینگ روشهای
مذکور بر پایهی فیلتر کالمن توسعهیافته )EKF( 0بود که یک
نسخهی تعمیمیافته از ساختار فیلتر کالمن برای پردازش
مدلهای دینامیکی غیرخطی است .با اینکه روشهای حذف
نویز مبتنی بر فیلتر  EKFدر محیط نویز سفید گوسی نسبت به
روشهای دیگر ،مانند نویز زدایی موجک ( ،)WD3فیلتر تطبیقی
( PCA1 ،)AF4و غیره ،از لحاظ بهبود نسبت سیگنال به نویز5
( )SNRبرتری محسوسی داشت ،اما به دلیل غیرخطی بودن
مدل سیگنال  ECGو ماهیت غیرگوسی برخی از نویزهای
موجود در  ،ECGمانند نویز ماهیچه ( ،)MA7استفاده از فیلتر
 EKFممکن است نتیجهی مطلوبی را ارائه ندهد.
برای غلبه بر چنین مشکالتی ،در مرجع [ ]1الگوریتمی بر اساس
ترکیب فیلتر ذرهای-حاشیهای ( )MPF0و فیلتر کالمن
گسترشیافته برای پردازش  ECGپیشنهاد شده است .فیلتر
مذکور ،فیلتر ذرهای-حاشیهای کالمن گسترشیافته (MP-
 )EKF8نامیده شده و از یک استراتژی وزندهی ابتکاری برای

بهبود رفتار ذرات استفاده میکند .فیلتر  MP-EKFبرتری قابل
توجهی نسبت به روشهای بیزی خطی مانند  ،EKFبه خصوص
در نویز زدایی از نویزهای غیر ایستان از خود نشان داده است.
در  ،MP-EKFبردار حالت مدل دینامیکی  ECGبه بردار خطی
و غیرخطی تقسیم میشود .متغیرهای موجود در بردار حالت
غیرخطی توسط فیلتر ذرهای و متغیرهای موجود در بردار حالت
خطی توسط فیلتر کالمن ،تخمین زده میشوند .این کار باعث
میشود که همزمان با افزایش قدرت تخمین در محیطهای
غیرخطی-غیر ایستان ،تعداد ذرات موجود برای تخمین مدل
دینامیکی نسبت به فیلترهای ذرهای معمولی کاهش یابد.
بهعالوه ،در این فیلتر برای بهبود عملکرد تخمین ،از اطالعات
ضمنی موجود در بخش غیرخطی ذرات برای پیشبینی بهتر
بخش خطی ذرات استفاده میشود.
به دلیل استفاده از خانوادهی فیلتر کالمن در ،MP-EKF
مشکالت عددی بالقوه در محاسبهی ماتریسهای کوواریانس
فیلتر کالمن ،بر عملکرد فیلتر  MP-EKFتاثیر خواهد گذاشت.
با اینکه قدرت و دقت محاسباتی رایانههای کنونی نسبت به
گذشته افزایش بسیاری داشته است ،در برخی سیستمها به
خاطر محدودیتهای سختافزاری یا عملیاتی ،ممکن است دقت
تقریب محاسباتی آنقدر پایین باشد که خطای گردسازی یا
کوانتیزاسیون باعث شود تا ماتریسهای کوواریانس فیلتر کالمن
نامعین یا وارونناپذیر شوند [ ]5و احتمال بروز چنین خطاهایی
در  MP-EKFبیشتر است .برای مقاومسازی فیلترهای کالمن،
میتوان آنها را بهصورت مجذور مربعات پیادهسازی کرد .در
این نوع پیادهسازی ،در هر بازهی زمانی ،بهجای انتقال حالت
کامل ماتریسهای کوواریانس کالمن ،مجذور مربعات آنها
منتقل میشود .روشهای مختلفی برای پیادهسازی مجذور
مربعات در فیلترهای کالمن وجود دارد .از محبوبترین این
روشها میتوان به تجزیهی چولسکی 18و مشتقات آن ،تجزیهی
 ]7 ,5[ U-Dو تجزیهی  ]8 ,0[ 𝒬ℛاشاره کرد .یک پیشنهاد
این است که معادالت فیلتر کالمن داخل  ،MP-EKFبهصورت
مجذور مربعات پیادهسازی شود تا مقاومت فیلتر نسبت به
خطاهای گردسازی بیشتر شود .اما وجود عملگر تفریق در
معادالت  MP-EKFباعث میشود که نتوان از روشهای مرسوم
برای پیادهسازی مجذور مربعات در آن استفاده کرد .در این
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مقاله ،برای اولین بار روشی پیشنهاد شده است که با الهام
گرفتن از تجزیهی  𝒬ℛمیتواند چنین مشکل را حل کرده و
الگوریتمی را برای پیادهسازی معادالت  MP-EKFبهصورت
مجذور مربعات ارائه کند .روش مذکور ،از معادالت بسیار سادهای
تشکیلشده است و بهسادگی میتوان آن را پیادهسازی کرد.
ساختار این مقاله بهصورت زیر است:
در بخش دوم ،به معرفی معادالت و تئوری فیلتر  MP-EKFو
همچنین تجزیهی  𝒬ℛمیپردازیم .در بخش سوم ،روش
پیشنهادی را برای پیادهسازی فیلتر  MP-EKFتوضیح خواهیم
داد .در بخش چهارم ،نتایج پیادهسازی روش پیشنهادی در MP-
 EKFبا هدف نویز زدایی  ECGارائه خواهد شد ،و بخش پایانی
مربوط به نتیجهگیری خواهد بود.

 -2پیشزمینهی تئوریک
در این بخش ،ابتدا تئوری  MP-EKFو سپس تجزیهی
توضیح داده میشود .خوانندگانی که با معادالت این دو آشنایی
دارند میتوانند از مطالعهی این بخش صرف نظر کرده و بخش
بعدی را مطالعه کنند .الزم به ذکر است که مطالب گفته شده
در بخش ( ،)1-0عینا از مراجع [ ]18 ,1آورده شده است و
خوانندگان میتوانند با مراجعه به این دو مرجع ،اطالعات
بیشتری در مورد فیلتر  MP-EKFکسب نمایند.
𝒬ℛ

 -1-2فیلتر  MP-EKFبرای پردازش ECG

در مراجع [ ،]18 ,1یک فیلتر بیزی غیرخطی مدلپایه با نام
فیلتر ذرهای-حاشیهای کالمن گسترشیافته برای حذف نویز
 ECGمعرفی شده است .این فیلتر از یک مدل دینامیکی قطبی
غیرخطی برای پردازش سیگنال  ECGبهره میبرد .مدل
دینامیکی مذکور به شکل زیر تعریف میشود:

()1


  j2 
a j  j
exp
 zk 1    k 
  2   zk  
b 2j
jP ,Q , R , S ,T 

 2b j 

k 1  k  k   mod  2   

 k 1  k   .



مدل مذکور ،یکی از مشتقات مدل معروف پیشنهادی توسط
ثامنی و همکاران در ] [11میباشد ،که در آن سیگنال ECG
بهصورت مجموعی از چندین موجک گوسی تعریف میشود .در
این مدل ،هر بخش خاص از یک ضربان  ،ECGیعنی موجکهای
 ،P,Q,R,S,Tبا یک یا چندین موجک گوسی مدل میشود.

ECG

ثامنی و همکاران از مدل پیشنهادی خود برای حذف نویز
سیگنال  ECGبا استفاده از فیلتر  EKFاستفاده کردند .در
رابطهی ( zk ،  k ،)1و  ، kبه ترتیب فاز ،اندازه و فرکانس
زاویهای سیگنال  ECGدر بازهی زمانی  kهستند .همچنین،
 ، Δ j   k   j  mod  2 و  δدورهی تناوب نمونهبرداری

است .پارامترهای سازندهی موجکهای گوسی a j , b j ,  j

)  ( j  P, Q, R, S , Tهستند .برای هر موجک گوسیa j ،
اندازه b j ،عرض و   jمحل قرارگیری موجک را تعیین
میکنند  ، .و  نویزهای تصادفی سفید گوسی هستند
که عدم قطعیت را در مدل ( )1بیان میکنند .قبل از پردازش
سیگنال  ECGتوسط  ،MP-EKFمیبایست مدل دینامیکی ()1
را برای هر فرد به دست آورد .از آنجا که پارامترهای موجود در
این مدل دینامیکی ،به شکل و مورفولوژی سیگنال  ECGوابسته
هستند ،مقادیر آنها برای سیگنالهای مختلف ،متفاوت است.
برای ساخت مدل دینامیکی ( )1برای هر سیگنال  ،ECGاز
روش پیشنهادی در [ ]10استفاده میشود .در این روش ،فرض
میشود که هر ضربان  ECGدر فضای قطبی استوانهای ،روی
دایرهای به شعاع واحد قرار گرفته است .نحوهی قرارگیری هر
ضربان  ECGطوری است که پیک  Rضربان در فاز    0قرار
گرفته باشد .برای نمونههای  ECGبین دو پیک  Rمتوالی،
فازهای خطی [ ]1یا غیرخطی [ ]18در محدودهی  0و ( 2πیا
 -πو  ) πمتصور میشوند .سپس ،بر اساس این فازدهی ،میانگین
و واریانس نمونههای همفاز در ضربانهای مختلف محاسبه
میشود و دو موجک میانگین و واریانس ( ECGبه ترتیب
)𝜃(̅̅̅̅̅
𝐺𝐶𝐸 و )𝜃( 𝐺𝐶𝐸𝜎) به دست میآیند .با اعمال یک روش
آفالین برازش غیرخطی حداقل مجذور مربعات خطا روی این
دو موجک ،پارامترهای سازندهی مدل دینامیکی ( )1استخراج
میشوند [ .]13این روش از دستور  lsqnonlinموجود در
نرمافزار  Matlabبرای برازش غیرخطی استفاده میکند .
مدل اندازهگیری (مشاهده) در  ،MP-EKFمشابه مدلهای
اندازهگیری استفاده شده در روشهای پردازش سیگنال ECG
با استفاده از  EKFمیباشد [ .]14 ,3 ,0در این مدل ،عالوه بر
مشاهدات نویزی  ،ECGدو مشاهدهی اضافی نیز وجود دارد.
برای به دست آوردن این دو مشاهدهی اضافی ،ابتدا پیکهای
 Rتشخیص داده میشود و سپس عملیات فازدهی به نمونههای
بین پیکهای  Rمتوالی انجام میشود .این فازها بهعنوان یکی
از مشاهدات اضافی استفاده میشوند .مشاهدهی اضافی دیگر ،با
مشتقگیری از این فازها به دست میآید .این مشاهده در واقع
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اندازهگیری از فرکانس زاویهای  ECGاست .بدین ترتیب ،مدل
اندازهگیری در [ ]18 ,1به شکل زیر میباشد:
0   z k   uk 
0  . k    vk 
1 k   wk 

)( 0



0
1
0

 sk  1
    0
 k  
Ω k   0



, Rk  E uk , vk , wk  uk , vk , wk 

در مدل (،)0

T

 y k   sk , k , Ω k بردار اندازهگیری و

T

 v k  uk , vk , wk بردار نویز اندازهگیری در بازهی زمانی

T

 kبا ماتریس کواریانس }  Rk  E{vk vk Tاست .در فیلتر
 ،MP-EKFمعادالت ( )1و ( )0به شکل زیر بازنویسی میشوند:
)-3الف(

x kNL1  g  x kL , ω kNL   f kNL  x kNL 

)-3ب(

x kL1   AkL x kL  GkL ω kL  mod  2 
y k  hkNL  x kNL   H k x kL  e k .

)-3ج(

همانطور که در ( )3مشاهده میشود ،فیلتر ذرهای-حاشیهای
 MP-EKFبرای کاهش بار محاسباتی ،بردار حالت را به دو
زیرمجموعهی بردار حالت خطی  ، xkLو غیرخطی  ، x kNLتقسیم
کرده است .متغیرهای داخل  xkLتوسط فیلتر کالمن و
متغیرهای داخل  x kNLتوسط فیلتر ذرهای تخمین زده میشوند.
در رابطهی ( ،)3روابط زیر برقرار میباشند:

1  
 AkL  و

0 1 
xkL1  [k 1 , k 1 ]T , xkNL1  zk 1

f kNL  x kNL   zk

0  NL
T
L
T
}]  , Rk  E{uk uk }, Rk  E{[vk , wk ] [vk , wk
RkL 
T

 j  P, Q, R, S , T  , ωkL   , 

 Δ j2 
2 
 2b j 

exp  

a j Δ j
b 2j

T



k 

𝐿𝑁𝐱𝑝 و توزیع نرمال
𝐿𝑁 𝐱(
از توزیع اهمیت ) 0|0
0|0

) 𝒩(𝐱̅ 0 , 𝑃̅0

(بردار میانگین حالت خطی اولیه  𝑃̅0 ،𝐱̅ 0ماتریس
کوواریانس حالت خطی اولیه  )𝐱̅ 0نمونهبرداری میشوند .به
عبارتی

𝐿𝑁 𝐱( 𝐿𝑁𝐱𝑝
) 0|0
0|0

)𝑖(𝐱 𝑁𝐿,
~ 𝑘|𝑘

 -0به ازای 𝑁  ،𝑖 = 1, … ,با

و

)𝑖(𝐱 𝐿,
) ̅ 0 , 𝑃̅0
𝐱(𝒩~ 𝑘|𝑘

از

استفاده

.

رابطهی

)  ،𝑤𝑘(𝑖) ∝ 𝑝(𝐲𝑘 |𝑋𝑘𝑁𝐿,(𝑖) , 𝑌𝑘−1وزنهای اهمیت به روز

)𝑖(𝑁𝐿,
)𝑖(𝑁𝐿,
)𝑖(𝑋𝑘𝑁𝐿,(𝑖) = {𝐱 𝑁𝐿,
} 𝑘|𝑘 𝐱 0|0 , 𝐱1|1 , … ,

 R NL
Rk   k
 0





g x kL , ωkNL  

 Q NL 0 
Qk   k
L
 0 Qk 

}  QkNL  E{ωkNL  ωkNL و } QkL  E{ωkL  ωkL 
T

 -1در زمان  ،𝑘 = 0ذرات

)𝑖(𝐱 𝑁𝐿,
𝑘|𝑘
𝑁 = [ 𝐿,(𝑖) ] , 𝑖 = 1, … ,
𝑘|𝑘 𝐱

)𝑖(
𝑘|𝑘 𝐱

رسانی میشوند .در این رابطه داریم:

, ωkNL   , a j , bj , j 

jP ,Q , R , S ,T 

با توجه به فرضیات ذکر شده ،ممکن است این سوال پیش بیاید
که با وجود عملگر غیرخطی  modدر مدل ( ،)1چرا  𝜑𝑘+1را
در ساختار  MP-EKFبهعنوان متغیر حالت خطی در نظر
گرفتهایم .پاسخ این است که در این مدل در فضای قطبی ،محل
وقوع پیکهای  Rهر ضربان  ،ECGدر فازهای مساوی صفر
فرض میشوند و با وجود اینکه  modیک عملگر غیرخطی
است ،پرشهای فازی ایجاد شده توسط این عملگر ،در
بخشهایی از ضربان  ECGاتفاق میافتد که اندازهی  ECGصفر
یا بسیار نزدیک به صفر است .بنابراین در ولقع 𝜑𝑘+1 ،یک متغیر
حالت خطی است و پردازش آن بهصورت یک متغیر حالت
غیرخطی باعث اضافه شدن پیچیدگی غیرالزم در سیستم
میشود .با توجه به توضیحات فوق ،فیلتر  MP-EKFبا استفاده
از مدل ( ،)3سیگنال  ECGرا طی مراحل زیر پردازش میکند:

} 𝑌𝑘−1 = {𝐲0 , 𝐲1 , … , 𝐲𝑘−1
)𝑖(𝐱 𝑁𝐿,
𝑘|𝑘

𝐿𝑁 𝐱
𝑘

در زمان
-iامین ذرهی تقریب زده شده از متغیر
و
𝐿𝑁
𝐿𝑁 𝐱 است که با جمع وزندار
 kاست 𝐱 𝑘|𝑘 .تقریب غیرخطی از 𝑘
)𝑖( 𝐱 𝑁𝐿,محاسبه میشود .بهعبارت دیگر:
ذرات )𝑁 (𝑖 = 1, … ,
𝑘|𝑘
)𝑖(

)𝑖(𝑁𝐿,
𝑁
𝐿𝑁 𝐱
𝑘|𝑘 𝐱 𝑘𝑤 𝑘|𝑘 = ∑𝑖=1

)( 4

T

 -3وزنها نرمالیزه میشوند:

همچنین داریم:

)𝑖(

1 
h  x   0 .xkNL
0
NL
k

NL
k

و

0 0 
H k  1 0
0 1 

)(1

)𝑗(

𝑘𝑤

𝑁∑
𝑘𝑤 𝑗=1

=

)𝑖(
𝑤
𝑘̃

 -4در صورت لزوم وزنها باز نمونهبرداری میشوند.
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 -1به ازای هر ذره 𝑁  ،𝑖 = 1, … ,مرحلهی بهروزرسانی کالمن
انجام میشود:

 -0برای هر ذره 𝑁  ،𝑖 = 1, … ,مرحلهی بهروزرسانی زمانی دوم
(پیشبینیدوم) فیلتر کالمن برای زمان  𝑘 + 1اجرا میشود:
)𝑖(

)𝑖(𝑁𝐿,

)𝑖(𝐿,

)𝑖(

)𝑖(𝐿,

)𝑖(𝐿,

)𝑖(

)𝑖(

𝑇

)𝑖(

)𝑖(

(𝑖) −1

)𝑖(

)𝑖(

)-8الف(
)-8ب(

)𝑖(
 𝑃𝑘|𝑘−1به ترتیب بردار میانگین و ماتریس
)𝑖( 𝐱̂ 𝐿,و
که در آن 𝑘|𝑘−1
کوواریانس خطی حالت پیشبینیشده برای بخش خطی ذرهی
)𝑖(
)𝑖(𝐿,
𝑘|𝑘𝑃 به ترتیب بردار میانگین
)𝑖( 𝐱̂ 𝐿,و
-iام در زمان  ، )𝐱 𝑘 ( kو 𝑘|𝑘
)𝑖(𝐱 𝐿,
و ماتریس کوواریانس خطی حالت بهروزرسانی شدهی
𝑘
هستند .همچنین )𝑖(𝑘𝐾 و )𝑖(𝑘𝑆 به ترتیب بهرهی کالمن و ماتریس
)𝑖( 𝐱 𝐿,میباشند.
کوواریانس پیشبینی اندازهگیری برای
𝑘
همچنین در ( 𝐶𝑘𝐿 ،)5بخشی از ماتریس 𝑘𝐻 است که تنها مربوط
به متغیرهای خطی معادلهی اندازهگیری (-3ج) است به قسمی
که:

)(7




k 
 vk 
L  k 
Ω   Ck .     w 
 k
 k  k



, Rk L  E  vk , wk   vk , wk 
T

به عبارت دیگر
1 0 
CkL  

0 1 

 -5عملیات پیشبینی برای بخش غیرخطی ذرات برای زمان
 𝑘 + 1با نمونهبرداری از توزیع اهمیت ذرات انجام میشود:
)𝑖(𝑁𝐿,
𝐿𝑁
)𝑖(𝐱 𝑁𝐿,
) 𝑘𝑌 ,
𝑘𝑋| 𝑘|𝑘+1|𝑘 ~ 𝑝(𝐱 𝑘+1

 -7به ازای هر ذره 𝑁  ،𝑖 = 1, … ,اولین بهروزرسانی زمانی
(پیشبینی) فیلتر کالمن برای زمان  𝑘 + 1اجرا میشود:
)-0الف(
)-0ب(

)𝑖(𝐿,

𝑘|𝜕𝐱̂ 𝑘+1

( =

)𝑖(𝐿,

𝑳𝑵 ̅
𝑳𝑵𝛚|
𝛚 = 𝒌
) 𝒌

𝑳𝑵𝛚𝜕g(𝐱̂ 𝑘+1|𝑘 ,
) 𝒌
𝑳𝑵𝛚𝜕
𝒌

)𝑖(
𝑘𝒜

)𝑖(

( = 𝑘ℬ

)𝑖(

) 𝑘𝑆( 𝑇) 𝐿𝑘𝐶( 𝐾𝑘 = 𝑃𝑘|𝑘−1

)-5د(

=

)𝑖(𝐿,
𝑘||𝐱̂ 𝑘+1

𝑳𝑵 ̅
𝛚 𝜕g (𝐱̂ 𝑘+1|𝑘 ,
) 𝒌

𝑇

𝐿𝑘𝑅 𝑆𝑘 = 𝐶𝑘𝐿 𝑃𝑘|𝑘−1 (𝐶𝑘𝐿 )𝑇 +

)-5ج(

)𝑖(𝐿,

)𝑖(𝐿,
) 𝑘|𝑘 ̂𝐱

𝑃𝑘|𝑘 = 𝑃𝑘|𝑘−1 − 𝐾𝑘 𝐶𝑘𝐿 𝑃𝑘|𝑘−1

)-5ب(

)𝑖(𝐿,

)𝑖(𝐿,

𝑳𝑵 ̅
𝛚−
𝒌

) 𝐶𝑘𝐿 𝐱̂𝑘|𝑘−1
)𝑖(

)𝑖(𝐿,

)𝑖(

)𝑖(

𝑳𝑵 ̅
𝛚 𝛏𝑘 ≈ g(𝐱̂𝑘|𝑘 ,
𝑳𝑵𝛚( 𝑘̂ 𝑘+1|𝑘 − x̂𝑘|𝑘 ) + ℬ
𝐱( 𝑘𝒜 𝒌 ) +
𝒌

𝐱̂𝑘|𝑘 = 𝐱̂𝑘|𝑘−1 + 𝐾𝑘 (𝐲𝑘 − ℎ𝑘𝑁𝐿 (𝐱𝑘|𝑘 ) −
)-5الف(

ECG

)-8ج(

)𝑖(𝐿,
𝑳𝑵 ̅
𝛚 g(𝐱̂ 𝑘|𝑘 ,
)) 𝒌

−

)𝑖(
)𝑖𝑘(𝛏( 𝑘𝐿

)𝑖(
𝑇 )𝑖(
) 𝑘ℬ𝑘 𝑄𝑘𝑁𝐿 (ℬ

+
)𝑖(

=

)𝑖(𝐿,
𝑘|𝐱̂ 𝑘+1

)𝑖( )𝑖(
)𝑖(
𝑇) 𝑘𝒜( 𝑘|𝑘𝑃 𝑘𝒜

)𝑖(
𝑘𝑁

+

∗𝐱̂ 𝐿,(𝑖),
𝑘|𝑘+1

𝑇 )𝑖(

=

)𝑖(

)𝑖(

∗(𝑖),

)𝑖(

)𝐿𝑘 = 𝐴𝐿𝑘 𝑃𝑘|𝑘 (𝒜𝑘 ) (𝑁𝑘 ) (−1

)-8د(

𝑇 )𝑖(

)-8ه(

)𝑖(

)𝑖(

) 𝑘𝐿( 𝑘𝑁 𝑘𝐿 𝑃𝑘+1|𝑘 = 𝑃𝑘+1|𝑘 −

همانطور که مشاهده میشود ،در  ،MP-EKFبخشهای خطی
ذرات در دو مرحلهی مختلف پیشبینی میشوند و با توجه به
معادالت پیشبینی در مرحلهی  ،0این نکته دیده میشود که
معادالت پیشبینی  MP-EKFبا معادالت پیشبینی کالمن
تفاوت دارد .ایدهی استفاده از معادالت ( )8برای بهروزرسانی
زمانی ،از مقالهی شون 1و همکاران در [ ]11گرفته شده است.
در [ ،]11این ادعا اثبات شد که در مدلهای ترکیبی خطی-
غیرخطی میتوان از اطالعات ضمنی بهدستآمده از مرحلهی
پیشبینی بخش غیرخطی ذرات در فیلترهای ذرهای-حاشیهای
)𝑖(𝛏) ،برای بهبود پیشبینی بخش خطی ذرات استفاده نمود.
( 𝑘
نکتهی دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که در [,1
 ،]18پیشنهاد شد که از همان مدل دینامیکی ( )1به عنوان
توزیع اهمیت برای نمونهبرداری بخش غیرخطی ذرات (مرحلهی
 )5استفاده شود .نظر به اینکه مدل دینامیکی مورد استفاده در
 MP-EKFو توزیع اهمیت آن یکسان هستند ،فیلتر MP-EKF
در ردهی فیلترهای ذرهای بوتاسترپ 0قرار میگیرد.

)𝑖(𝐿,

𝐿
∗𝐱̂ 𝐿,(𝑖),
𝑘|𝑘 ̂
𝐱 𝑘𝐴 = 𝑘|𝑘+1
)𝑖(

∗(𝑖),

𝐿𝑘𝑄 𝑃𝑘+1|𝑘 = 𝐴𝐿𝑘 𝑃𝑘|𝑘 (𝐴𝐿𝑘 )𝑇 +

∗(𝑖),
𝑘| 𝑃𝑘+1نمایندگان موقتی برای بردار
∗ 𝐱̂ 𝐿,(𝑖),و
که در آن𝑘+1|𝑘 ،
)𝑖(𝐿,
میانگین و ماتریس کوواریانس پیشبینیشده برای 𝐱 𝑘+1
هستند.

Schon

1

 -2-2تجزیهی 𝓡𝓠

اگر فرض کنیم 𝑛×𝑚𝐴 یک ماتریس دلخواه با ستونهای
مستقل از هم باشد ،میتوان آنرا به شکل زیر تجزیه نمود [:]15
𝑛ℛ12 ⋯ ℛ1
𝑛ℛ22 ⋯ ℛ2
)] (18
⋱
⋮
⋮
𝑛𝑛0 ⋯ ℛ

ℛ11
… 𝑞𝑚 ] [ 0
⋮
0

𝐴 = 𝒬ℛ = [𝑞1

Boot-strap particle filter

0
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که در آن 𝒬 یک ماتریس یکانی 1است بهطوریکه (𝐼 = 𝐻𝒬𝒬).
ستونهای ماتریس 𝒬 بهصورت دوبهدو متعامد یکه 0هستند .به
عبارت دیگر:
)(11

𝑗 ≠ 𝑖 ‖𝑞𝑖 ‖ = 1 , 𝑞𝑖𝑇 𝑞𝑗 = 0

همچنین در ( ℛ ،)18یک ماتریس باالمثلثی با المانهای قطری
مثبت است ( .)ℛ𝑖𝑖 > 0ماتریس  Aمیتواند حقیقی یا مختلط
باشد .اگر حقیقی باشد 𝐼 = 𝒬 𝑇𝒬 و اگر مختلط باشد 𝐼 = 𝒬 𝐻𝒬
[ .]15در هر دو حالت ،المانهای  ℛهمواره حقیقی هستند .از
تجزیهی  𝒬ℛدر بسیاری از کاربردها استفاده میشود ،که یکی
از رایجترین آنها استفاده از آن در حل مسائل خطی حداقل
مربعات میباشد .در مبحث فیلترهای بیزی خطی ،از این تجزیه
برای پیادهسازی فیلترهای کالمن بهصورت مجذور مربعات
استفاده میشود [ .]8 ,0مزیت تجزیهی  𝒬ℛاین است که حتی
اگر ماتریس  Aمثبت معین 3هم نباشد ،میتوان برای آن 𝒬 و
 ℛیافت .در برخی روشهای مبتنی بر تجزیهی 𝑇𝑈𝐷𝑈 ،چون
از تجزیههای مبتنی بر روش چولسکی استفاده میشود ،ماتریس
تجزیهشونده اگر مثبت هم نباشد باید حداقل معین باشد .اما در
تجزیهی  𝒬ℛاین محدودیت تا حدی مرتفع شده است.
 -3روش پیشنهادی برای پیادهسازی MP-EKF

از زمان معرفی فیلتر کالمن در دههی  ،1858محققان با
مشکالت ناشی از خطاهای گرد کردن در پیادهسازی این فیلتر
آشنا بوده و سعی کردهاند با روشهای مختلف بر این مشکالت
فائق آیند .یکی از راه حلهایی که در این زمینه پیشنهاد شد
این بود که معادالت مربوط به ماتریسهای کواریانس حالت به
صورت مجذور مربعات پیادهسازی شود .این معادالت به جای
محاسبهی ماتریسهای کواریانس حالت ،مجذور مربعات آنها
را محاسبه میکردند .همانطور که میدانیم ،عدد شرطی
1/2

)𝑖(
𝑘|𝑘𝑃( ،مجذور عدد
)
مجذور ماتریس کوواریانس حالت یا
)𝑖(
𝑘|𝑘𝑃 است .به عبارت دیگر به علت کوچکتر
شرطی ماتریس

بودن عدد شرطی ماتریس

1/2

)𝑖(
𝑘|𝑘𝑃( نسبت به عدد شرطی
)

1/2

)𝑖(
)𝑖(
)𝑖(
𝑘|𝑘𝑃 معکوسپذیرتر و به
𝑘|𝑘𝑃( نسبت به
)
𝑘|𝑘𝑃 ،ماتریس
بیان دیگر نسبت به خطاهای گردسازی مقاومتر است .بنابراین
اگر معادالت کالمن طوری بازنویسی شوند که بهجای انتشار فرم
)𝑖(
)𝑖(
𝑘| ،𝑃𝑘+1مجذور آن ماتریسها به
𝑘|𝑘𝑃 و
کامل ماتریسهای
زمانهای بعدی منتقل شوند ،میتوان بدون تغییر دادن
سختافزار ،تحملپذیری فیلتر کالمن در مقابل خطاهای
گردسازی را بهطور قابل مالحظهای افزایش داد .همچنین در هر
زمان که بخواهیم ،با استفاده از رابطههای زیر میتوانیم به فرم
کامل ماتریسهای کوواریانس دسترسی داشته باشیم.
)𝑖(

بهصورت مجذور مربعات

)𝑖(

𝑘|𝑘𝑃
)𝑖(

)𝑖(

= (𝑃𝑘|𝑘 )1/2 (𝑃𝑘|𝑘 )𝑇/2

𝑘|𝑃𝑘+1
)𝑖(

)𝑖(

= (𝑃𝑘+1|𝑘 )1/2 (𝑃𝑘+1|𝑘 )𝑇/2

قبل از ارائهی روش پیشنهادی برای پیادهسازی
بهصورت مجذور مربعات ،الزم است در مورد اهمیت این کار
کمی توضیح داده شود.
همانطورکه میدانیم ،درصورت انتخاب مقادیر اولیهی مناسب،
و درست بودن پارامترهای سیستم ،انتظار میرود که خروجی
فیلتر کالمن پایدار باشد .اما همیشه به این صورت نیست .اگر
خطای گردکردن سختافزاری که درآن فیلتر کالمن پیادهسازی
شده است باال باشد ،این امکان وجود دارد که در فیلتر کالمن،
به دلیل وجود المانهای معکوس گرفتهشده (رابطهی -5د) و
عملگر تفریق (رابطهی -5ب) در حین تخمین ،ناپایداریهایی
ایجاد شود .علت این ناپایداری به تخمین ماتریس کوواریانس
حالت بر میگردد .وجود عملگر تفریق در رابطهی (-5ب) باعث
(𝑖) 4
𝑘|𝑘𝑃 افزایش یافته و این احتمال به
میشود که عدد شرطی
وجود آید که معکوس آن وجود نداشته باشد و یا معکوس آن
دارای المانهای صفر یا نزدیک صفر در قطرهای ماتریس باشد.

در زمینهی پیاده سازی فیلتر کالمن به صورت مجذور مربعات،
روشهای متنوعی وجود دارد .بعضی از آنها با استفاده از
تجزیهی چولسکی و مشتقات آن ،سعی در ارائهی یک الگوریتم
سریع و کمخطا برای انتشار مجذور مربعات ماتریسهای
کواریانس حالت دارند .از معروفترین این روشها میتوان به
الگوریتم پاتِر 1اشاره نمود که در دههی  58برای ناوبری
ماهوارههای شرکت ناسا 5طراحی شده بود .در بعضی دیگر از
روشها ،با استفاده از الگوریتمهای مختلف قطریسازی ،مجذور
ماتریس کواریانس حالت به صورت یک ماتریس باالمثلثی (یا
پایینمثلثی) در آمده و سپس به مرحلهی بعد منتقل میشود.
انتقال مجذور ماتریس با این حالت سبب میشود که همواره
یک ماتریس کواریانس حالت متقارن ،مثبت و نیمهمعین داشته
باشیم .از معروفترین این روشها میتوان به تجزیهی  U-Dو
تجزیهی  𝒬ℛاشاره نمود .هر کدام از دو تجزیهی فوق را میتوان

1

4

0

1

MP-EKF

Unitary Matrix
Orthonormal
3
Positive Definite

Condition number
Potter
5
NASA
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حامد داننده حصار :پیادهسازی فیلتر ذرهای-حاشیهای کالمن گسترشیافته بهصورت مجذور مربعات در پردازش سیگنال

با الگوریتمهای عددی متنوعی ،مانند الگوریتم هاوس هولدِر،1
گرام اشمیت 0و غیره پیادهسازی نمود [ .]17 ,5الگوریتم هاوس
هولدر در اکثر نرمافزارهای موجود در دنیا مانند  Matlabبه
عنوان یک الگوریتم استاندارد مورد استفاده قرار میگیرد.
فیلتر  MP-EKFبه دو دلیل نسبت به خطاهای گردسازی
آسیبپذیر است -1 :وجود معادالت فیلتر کالمن  -0استفاده از
)𝑖(𝛏 در پیشبینی دوم بخش خطی ذرات .همانطور که
𝑘
میدانیم ،فیلترهای ذرهای-حاشیهای با تقسیم کردن توزیعهای
احتمالی شرطی به دو زیرمجموعهی توزیعهای خطی و
غیرخطی مستقل ،دقت باالی تخمین متغیرهای حالت را ،با
وجود ثابت نگهداشتن تعداد ذرات ،برآورده میسازند .اما اگر
بخواهیم در مدلهای ترکیبی خطی-غیرخطی از اطالعات
ضمنی توزیع شرطی غیرخطی برای تخمین بهتر توزیع شرطی
خطی استفاده کنیم ،دیگر این توزیعها نسبت به هم مستقل
نخواهند بود .این شرایط باعث میشود که در صورت تخمین
نادرست هر یک از توزیعها ،توزیع دیگر نیز تحت تاثیر قرار گیرد.
برای مثال ،در فیلترهای ذرهای بوت-استرپ (که MP-EKF
جزء آنها است) به دلیل استفاده از مدل دینامیکی به عنوان
توزیع اهمیت و تاثیر متغیرهای حالت خطی در این توزیع ،اگر
پارامترهای اولیهی فیلتر کالمن درست انتخاب نشوند ،توزیع
اهمیت صحیحی ایجاد نشده و فرایند نمونهبرداری با مشکل
روبهرو میشود .همچنین ،اگر توزیع اهمیت نامناسبی برای
نمونهبرداری انتخاب شود ،با وجود انتخاب درست پارامترهای
اولیهی فیلتر کالمن ،به دلیل تاثیر متغیر حالت غیرخطی در
معادالت کالمن (معادلهی  ،)8پس از گذشت مدتی از فرایند
)𝑖(𝛏 به
فیلترینگ ،ممکن است اطالعات نادرستی از طریق 𝑘
معادالت کالمن تزریق شده و باعث ناپایداری معادالت فیلتر
کالمن شود .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که مقاومسازی فیلتر
 MP-EKFاهمیت دوچندانی دارد ،به خصوص اینکه از این
فیلتر در یک محیط غیرگوسی-غیر ایستان ،برای پردازش
سیگنال غیرخطی  ECGاستفاده میشود.
اکنون که اهمیت پیادهسازی مجذور مربعات ( MP-EKFیا
 )SMP-EKF3مشخص شد ،به معرفی روش پیشنهادی در این
مقاله میپردازیم .در مرجع [ ،]17نویسندگان با استفاده از
تجزیهی  ،𝒬ℛروشی را برای پیادهسازی فیلتر کالمن و نرم-
کنندهی کالمن 4به صورت مجذور مربعات ارائه دادهاند .بعضی
از لمها و اثباتهای آورده شده در این مقاله نیز از مرجع []17
1

House Holder
Gram-Shmidt
3
Square-Root Marginalized Particle Extended Kalman Filter
0

ECG

استخراج شده است .خوانندگان میتوانند در صورت ابهام در
اثبات برخی از فرمولهای ارائه شده در این مقاله ،برای اطالعات
بیشتر به [ ]17رجوع نمایند .حال ذکر دو نکته الزم است:
 -1هدف نهایی نویسندگان مرجع [ ،]17پیادهسازی مجذور
مربعات فیلتر کالمن نبوده ،بلکه هدف آنها استفاده از
ماتریسهای کواریانس حالت مجذور مربعات برای شناسایی
پارامترهای سیستمهای دینامیکی خطی مجهول با استفاده از
ماکزیممسازی امید ( )1EMبوده است.
 -0به دلیل وجود عملگر تفریق در رابطهی (-8ه) ،نمیتوان
از روش پیشنهادی در [ ]17برای پیادهسازی SMP-EKF
استفاده نمود .ما در این مقاله روشی را با الهام گرفتن از تجزیهی
 𝒬ℛپیشنهاد میکنیم که چنین مشکلی را مرتفع سازد.
اکنون به معرفی روش پیشنهادی برای پیادهسازی SMP-EKF
میپردازیم .ماتریسهایی که در معادالت  MP-EKFباید به
∗(𝑖),
)𝑖(
𝑘| 𝑁𝑘(𝑖) ،𝑃𝑘+1و
𝑘|𝑘𝑃،
صورت مجذور مربعات انتشار یابند،
)𝑖(
)𝑖(
𝑘| 𝑃𝑘+1میباشند .معادلهی بهروزرسانی برای بهدست آوردن 𝑘|𝑘𝑃
(رابطهی (-5ب)) را به فرم مجذور مربعات پیادهسازی میکنیم.
(𝑖) 1/2
𝑘|𝑘𝑃( را به دست
)
لم (الف) -از تجزیهی  𝒬ℛزیر میتوان
)𝑖(
)𝑖(
)𝑖(
𝑘|𝑘𝑃 رابطهی (-5ب)
آورد بهطوریکه = (𝑃𝑘|𝑘 )1/2 (𝑃𝑘|𝑘 )𝑇/2
را ارضا میکند:
𝑇

ℛ11
0

ℛ12
)] (10
ℛ22

[𝒬 = ]

0

(𝑅𝑘𝐿 )2

)𝑖(
(𝑃𝑘|𝑘−1 )𝑇/2

)𝑖(
𝑇) 𝐿𝑘𝐶( (𝑃𝑘|𝑘−1 )𝑇/2

[

اثبات -با استفاده از خاصیت یکانی بودن 𝒬 ،اگر طرفین رابطهی
( )10را در ترانهادههایشان ضرب کنیم ،خواهیم داشت [:]17
𝑇

𝑇

]

(𝑅𝐿𝑘 )2

0
𝑇

)𝑖
(𝑃(𝑘|𝑘−1
)2

𝑇

𝑇

)(

𝑖
(𝑃𝑘|𝑘−1
) 𝑘𝐿𝐶( )2

[

𝑇

= ]

(𝑅𝐿𝑘 )2

0

𝑇

𝑇

)𝑖
(𝑃(𝑘|𝑘−1
)2

ℛ12
= )]
ℛ22

𝑇
) 𝑘𝐿𝐶( (𝑃𝑘|𝑘−1 )2

)𝑖(

𝑇 ℛ12
ℛ11
𝒬( × )]
⏟ 𝑇 𝒬) × ([ 0
ℛ22

ℛ11

0

𝐼

)𝑖(

= ]

[×

𝐶𝑘𝐿 𝑃𝑘|𝑘−1
)𝑖(

𝑃𝑘|𝑘−1

)𝑖(
𝑇) 𝐿𝑘𝐶( 𝐶𝑘𝐿 𝑃𝑘|𝑘−1
)𝑖(
𝑇𝑘𝐶 𝑃𝑘|𝑘−1

𝑇
ℛ11
ℛ12
]
𝑇
ℛ12 ℛ12 + ℛ𝑇22 ℛ22

[(

𝑅𝐿𝑘 +

𝑇
ℛ11
ℛ11
𝑇
ℛ12
ℛ11

[

[

()13
Kalman Smoother
Expectation Maximization

4
1
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𝑇 𝑇−
 ،ℛ11بخش باالیی سمت راست
با استفاده از رابطهی 𝐼 = ℛ11
رابطهی ( )13را میتوان اینگونه نوشت:
𝑇
𝑇
𝑇 𝑇−
𝑇
𝑇 −𝑇 (ℛ
ℛ12
ℛ11 = ℛ12
(ℛ
ℛ11 ) ℛ11 = ℛ12
ℛ11
⏟ 11
= ) 11 ℛ11
𝐼
)𝑖(

)𝑖(

𝑇
𝑇−
ℛ12
ℛ11
𝑇) 𝐿𝑘𝐶( (𝑅𝐿𝑘 + 𝐶𝑘𝐿 𝑃𝑘|𝑘−1 (𝐶𝑘𝐿 )𝑇 ) = 𝑃𝑘|𝑘−1

)(14

از رابطهی ( )14میتوان فهمید که:
)𝑖(

()11

𝑘𝐾 =

−1

)𝑖(

)𝑖(

𝑇
𝑇−
ℛ12
ℛ11
) 𝑇) 𝐿𝑘𝐶( = 𝑃𝑘|𝑘−1 (𝐶𝑘𝐿 )𝑇 (𝑅𝑘𝐿 + 𝐶𝑘𝐿 𝑃𝑘|𝑘−1

)𝑖(

𝑇
𝑇
ℛ22
ℛ22 = 𝑃𝑘|𝑘−1 − ℛ12
ℛ12

𝑇 𝑇−
 ℛ11و نتایج ( )11و (،)15
با استفاده از رابطهی 𝐼 = ℛ11
𝑇
 ℛ22بهصورت زیر بازنویسی میشود:
ℛ22
)𝑖(

)𝑖(

𝑇
𝑇
𝑇−
𝑇
ℛ22
ℛ22 = 𝑃𝑘|𝑘−1 − (ℛ12
ℛ11
)(ℛ11
ℛ12 ) = 𝑃𝑘|𝑘−1 −
)𝑖(

)𝑖(

𝐾𝑘 𝐶𝑘𝐿 𝑃𝑘|𝑘−1

)(17

)𝑖(
𝑇
 ℛ22و
از ( )17میتوان بهراحتی نتیجه گرفت که 𝑘|𝑘𝑃 = ℛ22
)𝑖(
به بیان دیگر .ℛ22 = (𝑃𝑘|𝑘 )𝑇/2
در بخش قبل ذکر شد که معادالت بهروزرسانی زمانی
 ،MP-EKFبا فیلتر کالمن تفاوت دارد .به همین دلیل نمیتوان
از معادالت موجود در [ ]17برای مرحلهی بهروزرسانی زمانی
 MP-EKFاستفاده نمود.
اکنون به سراغ پیادهسازی مجذور مربعات مراحل بهروزرسانی
زمانی اول و دوم فیلتر  MP-EKFبرای به دست آوردن مجذور

)(

𝑖
)𝑖(
𝑘| ،(𝑃𝑘+1باید
مربعات 𝑘| 𝑃𝑘+1میرویم .قبل از محاسبهی )1/2
(𝑖),∗ 1/2
𝑘| (𝑃𝑘+1و  (𝑁𝑘(𝑖))1/2را در اختیار داشته باشیم.
)
(𝑖),∗ 1/2
𝑘| (𝑃𝑘+1را به دست
لم (ب) -از تجزیهی  𝒬ℛزیر میتوان )
∗(𝑖),
∗(𝑖),
∗(𝑖),
𝑘| 𝑃𝑘+1رابطهی
آورد به قسمی که = (𝑃𝑘+1|𝑘 )1/2 (𝑃𝑘+1|𝑘 )𝑇/2
(-0ب) را ارضا میکند [:]17

)(10

̅
] ] = 𝒬 [ℛ11
0

)𝑖(

𝑇) 𝑘𝐿𝐴( (𝑃𝑘|𝑘 )𝑇/2
(𝑄𝑘𝐿 )𝑇/2

[

اثبات -دوباره با استفاده از خاصیت یکانی بودن 𝒬 ،اگر طرفین
( )10را در ترانهادههایشان ضرب کنیم ،خواهیم داشت:
)(18

)𝑖(
∗(𝑖),
𝑘|(ℛ̅11 ) 𝑇 ℛ̅11 = 𝐴𝐿𝑘 𝑃𝑘|𝑘 (𝐴𝐿𝑘 )𝑇 + 𝑄𝑘𝐿 = 𝑃𝑘+1

از ( )18میتوان بهراحتی نتیجه گرفت که
[.]17

آورد بهقسمی که  𝑁𝑘(𝑖) = (𝑁𝑘(𝑖) )1/2 (𝑁𝑘(𝑖) )𝑇/2رابطهی (-8ج)
را ارضا میکند:
ℛ
]] = 𝒬 [ 1
0

)(08

)𝑖(

𝑇
𝐿𝑁𝐴( (𝑃𝑘|𝑘 )𝑇/2
) 𝑘

(𝑄𝑘𝑁𝐿 )𝑇/2

[

اثبات -با استفاده از همان استراتژی استفاده شده در اثبات لم

همچنین بخش پایینی سمت راست رابطهی ( )13را میتوان
بهصورت زیر بازنویسی کرد:
)(15

لم (ج) -از تجزیهی  𝒬ℛزیر میتوان  (𝑁𝑘(𝑖) )1/2را بهدست

∗(𝑖),
ℛ̅11 = (𝑃𝑘+1|𝑘 )𝑇/2

(ب) و با ضرب طرفین ( )08در ترانهادههایشان رابطهی زیر به
دست میآید:
)𝑖(
𝑘𝑁

)(01

=

𝐿𝑁𝑘𝑄

+

)𝑖(
𝑇 𝐿𝑁
𝐿𝑁𝐴
) 𝑘𝐴( 𝑘|𝑘𝑃 𝑘

𝑇

= (ℛ1 ) ℛ1

)𝑖(

.ℛ1 = (𝑁𝑘 )𝑇/2

از ( )01بهراحتی میتوان فهمید که
(𝑖),∗ 1/2
با به دست آوردن معادالت  (𝑁𝑘(𝑖) )1/2و ) 𝑘| ،(𝑃𝑘+1حال قادر
)𝑖(
𝑘| (𝑃𝑘+1را محاسبه کنیم .اما استراتژی
خواهیم بود )1/2
)𝑖(
𝑘| (𝑃𝑘+1بهدلیل وجود عملگر تفریق در (-8ه)
محاسبهی )1/2
با استراتژیهای موجود در لمهای (الف-ج) فرق دارد.
𝑇

)𝑖(
𝑘| (𝑃𝑘+1را میتوان با حل کردن معادلهی زیر به
لم (د)) 2 -

دست آورد:
𝑇
2

𝑇

)𝑖(

(𝑃𝑘+1|𝑘 )2

∗(𝑖),

[
] ) 𝑘|] = 𝒬 [(𝑃𝑘+1
)𝑖(
)𝑖(
𝑇) 𝑘𝐿( (𝑁𝑘 )𝑇/2
0

)(00

اثبات -ابتدا رابطهی (-8ه) بهصورت زیر بازنویسی میشود:
)𝑖(

)𝑖(

)𝑖(

∗(𝑖),

)𝑖(

𝑘|𝑃𝑘+1|𝑘 = 𝐿𝑘 𝑁𝑘 (𝐿𝑘 )𝑇 + 𝑃𝑘+1

)(03

رابطهی ( )03را میتوان بهراحتی بهصورت تجزیهی  𝒬ℛتعریف
نمود:
𝑇
2

𝑇
2

𝑖
𝑘|(𝑃𝑘+1
)

∗(𝑖),

)(

[
] ) 𝑘|] = 𝒬 [(𝑃𝑘+1
(𝑖) 𝑇/2
𝑇 )𝑖(
0
) 𝑘𝐿( ) 𝑘𝑁(

)(04

𝑇
2

∗(𝑖),
𝑇
)𝑖(𝐿(  (𝑁𝑘(𝑖) )𝑇/2در
𝑘| (𝑃𝑘+1و
ازآنجاییکه مقادیر )
) 𝑘
طرفین معادلهی ( )04قبال محاسبه شدهاند (روابط (-8د))10( ،
و ( )08را ببینید) ،با حل کردن معادلهی ( )04میتوان مقادیر
𝑇

)𝑖(
𝑘| (𝑃𝑘+1را
)2

به دست آورد .برای اینکه این
مجهول المانهای
فرایند را بیشتر توضیح دهیم ،با یک مثال ساده شروع میکنیم.
𝑇

)𝑖(

در این مثال میخواهیم المانهای ماتریس مثلثی
را با فرض  2 × 2بودن اندازهی ماتریس به دست آوریم .فرض
(𝑃𝑘+1|𝑘 ) 2

𝑇
2

∗(𝑖),
𝑇
)𝑖(𝐿(  (𝑁𝑘(𝑖) )𝑇/2را محاسبه کردهایم
کنید قبال ) 𝑘| (𝑃𝑘+1و ) 𝑘

و مقادیر آنها به ترتیب برابر

𝑏
]
𝑐

𝑎
[=
0

𝑇
2

∗(𝑖),
) 𝑘|(𝑃𝑘+1

و
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𝑟

1
3
𝑇
)𝑖(𝐿(  (𝑁𝑘(𝑖) )𝑇/2میباشد .همچنین فرض کنید
𝑘 ) = [𝑟2
] 𝑟4
𝑇
𝑥 𝑥
)𝑖(
𝑘| (𝑃𝑘+1به شکل ]  [ 01 𝑥2باشد .برای
که ماتریس مجهول ) 2
3

یافتن مقادیر  𝑥2 ،𝑥1و  𝑥3معادلهی ( )04بهصورت زیر حل
میشود:
𝑥2
𝑎
𝑥3
0
𝑟3 ] = 𝒬 [0
𝑟4
0

𝑏
]𝑐
0
0

)(01

𝑥1
0
𝑟[
1
𝑟2

با ضرب طرفین ( )01در ترانهادههایشان ،رابطهی زیر به دست
میآید:
𝑥1 𝑥2 + 𝑟1 𝑟3 + 𝑟2 𝑟4
=]
𝑥22 + 𝑥32 + 𝑟32 +𝑟42

)(05

𝑥12 + 𝑟12 + 𝑟22
𝑥1 𝑥2 + 𝑟1 𝑟3 + 𝑟2 𝑟4
2
] 𝑏𝑎
𝑎[
𝑎𝑏 𝑏 2 + 𝑐 2

) 𝑥1 = √𝑎2 − (𝑟12 + 𝑟22

)-07الف(

) 𝑎𝑏−(𝑟1 𝑟3 +𝑟2 𝑟4

)-07ب(

) √𝑎2 −(𝑟12 +𝑟22

با ضرب ماتریسهای باال در ترانهادههایشان و استفاده از روشی
که در مثال قبلی ذکر شد ،میتوان المانهای مجهول
𝑛 𝑥11 ,…., 𝑥1را بهصورت زیر پیدا کرد:

=

) 𝑎𝑏−(𝑟1 𝑟3 +𝑟2 𝑟4
𝑥1

2
𝑚∑ 𝑥11 = √𝑎211 −
𝑖=1 𝑟𝑖1

)-38الف(
)-38ب(

𝑛 𝑘 = 2, … .

)-31الف(

𝑚∑
𝑘𝑖𝑟 𝑖=1 𝑟𝑖2
)-31ب(

𝑎12 𝑎1𝑘 + 𝑎22 𝑎2𝑘 − 𝑥12 𝑥1𝑘 −
𝑥22
𝑛 𝑘 = 3, … ,
= 𝑘𝑥2

𝑇

به همین ترتیب المانهای -kامین سطر از ماتریس

یعنی

𝑛𝑘𝑥 𝑥𝑘𝑘 ,….,

= 𝑥2

2
𝑘𝑖𝑟 ∑ −

)-30الف(

𝑇

𝑇

𝑇

∗(𝑖),
)𝑖(
𝑘| (𝑃𝑘+1دو ماتریس 𝑛 × 𝑛 و
 (𝑃𝑘+1|𝑘 ) 2و ) 2
یک ماتریس 𝑛 × 𝑚 باشند:

)-00الف(

)-00ب(

)-00ج(

)𝑖(

𝑛𝑎1
𝑛𝑎2
] ⋮
𝑛𝑛𝑎

…
…
⋱
⋯

𝑎11 𝑎12
∗(𝑖),
0 𝑎22
⋮ [ = ) 𝑘|(𝑃𝑘+1
⋮
0 0

𝑛𝑥1
𝑛𝑥2
] ⋮
𝑛𝑛𝑥

…
…
⋱
⋯

𝑥11 𝑥12
)𝑖(
0 𝑥22
⋮ [ = ) 𝑘|(𝑃𝑘+1
⋮
0 0

𝑛… 𝑟1
𝑛… 𝑥2
] ⋮ ⋱
𝑛𝑚𝑥 ⋯

𝑇
2

𝑇
2

𝑟11 𝑟12
𝑟
)𝑖(
)𝑖(
21 𝑥22
⋮ [ = 𝑇) 𝑘𝐿( (𝑁𝑘 )𝑇/2
⋮
𝑟𝑚1 𝑟𝑛2

در این حالت اگر معادلهی ( )01را بنویسیم خواهیم داشت:

)(08

𝑛… 𝑎1
𝑛… 𝑎2
] ⋮ ⋱
𝑛𝑛𝑎 ⋯

𝑛𝑥1
𝑛𝑥2
⋮
𝑎11 𝑎12
𝑛𝑛𝑥
0 𝑎22
⋮ [ 𝒬 = 𝑛𝑟1
⋮
𝑛𝑟2
0
0
⋮
] 𝑛𝑚𝑟

…
…
⋱
⋯
…
…
⋱
⋯

𝑥12
𝑥22
⋮
0
𝑟12
𝑟22
⋮
𝑟𝑛2

𝑥11
0
⋮
0
𝑟11
𝑟21
⋮
[𝑟𝑚1

𝑘−1
2
𝑘𝑖𝑥 ∑
𝑖=1

𝑘

−

2
𝑘𝑖𝑎 ∑√
𝑖=1

= 𝑘𝑘𝑥

𝑛 𝑘 = 2, … ,
𝑚
∑𝑘𝑖=1 𝑎𝑖𝑗 𝑎𝑖𝑘 − ∑𝑘−1
𝑘𝑖𝑟 𝑗𝑖𝑟 𝑖=1 𝑥𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑘 − ∑𝑖=1

)𝑖(
𝑘| (𝑃𝑘+1در هر اندازهای باشد ،میتوان با
در حالت کلی) 2 ،
استفاده از معادلهی ( )01آن را محاسبه کرد .فرض کنید

𝑇) 𝑘𝐿( (𝑁𝑘 )𝑇/2

)𝑖(
2
) 𝑘|(𝑃𝑘+1

بهراحتی محاسبه میشوند:
𝑚

) 𝑥3 = √𝑏 2 + 𝑐 2 − (𝑥22 + 𝑟32 +𝑟42

)𝑖(

𝑥11

= 𝑘𝑥1

2
2
2
𝑥22 = √𝑎22
+ 𝑎12
𝑚∑ − 𝑥212 −
𝑖=1 𝑟𝑖2

𝑖=1

)-07ج(

𝑚∑𝑎11 𝑎1𝑘 −
𝑘𝑖𝑟 𝑖=1 𝑟𝑖1

مشابه باال ،المانهای مجهول 𝑛 𝑥11 ,…., 𝑥1بهصورت زیر یافت
میشوند:

[

با استفاده از رابطهی ( ،)05مقادیر مجهول  𝑥2 ،𝑥1و  𝑥3بهصورت
زیر محاسبه میشوند:

ECG

𝑘𝑘𝑥

= 𝑗𝑘𝑥

𝑘 = 2, … , 𝑛 ,

)-30ب(

𝑛 𝑗 = 𝑘 + 1, … ,

همانطور که در رابطهی ( )30دیده میشود ،در صورتی
میتوان المانهای 𝑛𝑘𝑥  𝑥𝑘𝑘 ,….,را پیدا کرد که قبال
𝑛 𝑥𝑘−1𝑘−1 ,…., 𝑥𝑘−1محاسبه شده باشند .به عبارت دیگر،
𝑇

)𝑖(
2
) 𝑘|(𝑃𝑘+1

باید بهصورت ستونی
فرایند محاسبهی المانهای
و از باال به پایین و از چپ به راست انجام شود .با استفاده از
الگوریتم مذکور میتوان  SMP-EKFرا با روابط ریاضی بسیار
ساده پیادهسازی کرد.

 -4آزمایشهای انجام شده
برای بررسی عملکرد  088 ،SMP-EKFسیگنال  38ثانیهای از
 10نمونهی مختلف موجود در پایگاه دادهی MIT-BIH
 ]10[ Normal Sinus Rhythmانتخاب شد .بهطور متوسط از
هر نمونه از این پایگاه ،حدود  08سیگنال از بخشهای مختلف
استخراج گردید .این سیگنالها فقط حاوی ضربانهای طبیعی
بودند .سپس عملکرد  SMP-EKFرا در حضور  4نوع نویز
اضافه شوندهی سفید گوسی ،صورتی ،قهوهای و  MAبا عملکرد
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 MP-EKFپیشنهادی در [ ]1مقایسه و بررسی کردیم .نویز
اضافه شوندهی آرتیفکت ماهیچه ( )MAواقعی بود که از پایگاه
دادهی  ]18[ MIT-BIH Noise Stress Testانتخاب شده بود.
از آنجا که فرکانس نمونهبرداری سیگنالهای پایگاه دادهی
 100 ،MIT-BIH Normal Sinus Rhythmهرتز و فرکانس
نمونهبرداری نویز  358 ،MAهرتز بود ،مجبور شدیم نویز MA
را مجددا نمونهبرداری کنیم تا دارای فرکانسی برابر  100هرتز
شود .نحوهی ایجاد نویزهای سفید گوسی ،صورتی و قهوهای ،بر
خالف نویز  MAبهصورت مصنوعی و بر اساس یک طیف
فرکانسی مصنوعی به معادلهی زیر بود:
)(33

1
𝛽𝑓

∝ )𝑓(𝑆

در رابطهی باال ،به ازای مقادیر مختلف 𝛽 میتوان محدودهی
وسیعی از نویزهای مختلف را ایجاد کرد .اگر  ، 𝛽 = 0نویز سفید
گوسی ،𝛽 = 1 ،نویز صورتی و اگر  ،𝛽 = 2نویز قهوهای تولید
خواهد شد .از نگاه آماری ،با افزایش  βنویز ایجاد شده بیشتر
غیر-ایستان 1خواهد شد .در اینجا باید این نکته را خاطر نشان
کنیم که از آنجایی که ساختار  SMP-EKFما با  MP-EKFچه
در استراتژی وزندهی و چه در معادالت نمونهبرداری یکسان
است ،انتظار اولیهی ما از این آزمایشها این است که عملکرد
 SMP-EKFو  MP-EKFبسیار نزدیک به هم باشد و
 MP-EKFبرتری محسوسی نسبت به  SMP-EKFنداشته باشد.
هدف از انجام آزمایشها این است که دریابیم که با پیادهسازی
معادالت بهروزرسانی زمانی و اندازهگیری به صورت مجذور
مربعات در  ،SMP-EKFآیا قدرت  SMP-EKFبه همان اندازهی
 MP-EKFباقی خواهد ماند یا خیر .در صورت مثبت بودن پاسخ،
میتوانیم از  SMP-EKFدر سختافزارهای با دقت محاسباتی
محدود استفاده نماییم ،چون هم از لحاظ تئوریک ،از MP-EKF
مقاومتر و هم از لحاظ عملکرد ،مشابه آن فیلتر عمل خواهد
کرد .آزمایشهای ما در  SNR 11مختلف ناهمفاصله 0از
 SNR=10dBتا  SNR=-5dBانجام شدند و مقادیر آنها عبارت
بود از 10, 8, 6, 4, 2, 1, 0, -1, -3, -4, -5 :دسیبل .بهعبارتدیگر
با کم شدن -SNRها ،فاصلهی آنها نیز کمتر در نظر گرفته
شده است .علت امر این بود که ما قصد داشتیم در نویزهای
شدید ،که در آن سیگنال  ECGدیگر از مدل دینامیکی پیروی
نمیکند و اندازهگیریها نیز قابلاعتماد نیستند ،عملکرد
 SMP-EKFرا مورد ارزیابی دقیقتری قرار دهیم .در هر ،SNR
هر سیگنال یک نویز تصادفی با اندازهی متفاوت دریافت میکرد.
Non-Stationary
Non-equidistant

1
0

برای مقایسهی کمی الگوریتمها در هر دو آزمایش از معیار بهبود
 SNRبهره بردیم .این معیار به شکل زیر تعریف میشود:
𝑡𝑢𝑝𝑛𝑖𝑅𝑁𝑆 𝑖𝑚𝑝[𝑑𝐵] = 𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 −
∑𝑖 |𝑥𝑛 (𝑖) − 𝑥𝑜 (𝑖)|2
( 𝑔𝑜𝑙= 10
)
∑𝑖 |𝑥𝑑 (𝑖) − 𝑥𝑜 (𝑖)|2

()34

که در آن 𝑛𝑥  𝑥𝑜 ،و 𝑑𝑥 به ترتیب سیگنال نویزی ،سیگنال
اصلی و سیگنال فیلترشده هستند .معیار بهبود  SNRاگرچه از
نگاه پردازش سیگنال ،یک معیار خوب برای ارزیابی روشهای
حذف نویز ،فشردهسازی و غیره است ،اما از نگاه حفظ اطالعات
تشخیصی-کلینیکی  ،ECGیک معیار کافی برای ارزیابی یک
روش نیست .به همین دلیل برای مقایسهی کیفی SMP-EKF
و  MP-EKFاز معیار  MSEWPRD3استفاده کردیم [ .]08برای
محاسبهی این معیار ،ابتدا سیگنال اصلی (قبل از اضافه کردن
نویز) و سیگنال فیلترشده تا چند سطح توسط تبدیل موجک
تجزیه میشوند .فاصلهی وزندار ضرایب موجک دو سیگنال
نسبت به هم در هر سطح محاسبه شده و با هم جمع میشوند.
هرچقدر اندازهی این معیار برای یک روش خاص کمتر باشد،
آن روش از لحاظ حفظ ویژگیهای تشخیصی ،بهتر عمل کرده
است .تعداد سطوح تجزیهی موجک برای محاسبهی این معیار
به فرکانس نمونهبرداری و ماهیت فرکانسی سیگنال ECG
بستگی دارد .در مورد سیگنال  ،ECGکه هم دارای بخشهای
فرکانس باال (کمپلکس تیز  )QRSو هم بخشهای فرکانس
پایین ،مانند موجهای  Pو  Tاست ،یک تجزیهی موجک مناسب،
تجزیهای است که در خروجی آن ،ضرایب تقریب موجک فقط
مربوط به موجهای  Pو  Tبوده و ضرایب جزئیات فقط مربوط به
کمپلکس  QRSباشند .بر اساس این فرض و اینکه فرکانس
نمونهبرداری سیگنالهای آزمایشی ما  100هرتز بودند ،تعداد
سطوح  L=4انتخاب شد .تابع موجک مورد استفاده نیز از نوع
تابع دوطرفهی متعامد Daubechies 9/7 4انتخاب شد که در
پردازش  ECGقابلیت خود را نشان داده است [ .]01از لحاظ
ریاضی ،معیار  MSEWPRDبهصورت زیر محاسبه میشود:
𝐴𝑁

× 100) +

∑𝑘=1𝐿 [𝐴𝐿 (𝑘)−𝐴̃𝐿 (𝑘)]2
𝐴𝑁

∑𝑘=1𝐿 [𝐴𝐿 (𝑘)]2
2

()31

)× 100

√( × 𝐿𝐴𝓌 = 𝐷𝑅𝑃𝑊𝐸𝑆𝑀
𝑗

𝐷𝑁

])𝑘( 𝑗̃
𝐷∑𝑘=1 [𝐷𝑗(𝑘)−
2

𝑗

𝐷𝑁

])𝑘(𝑗𝐷[ ∑𝑘=1

√( ×

𝑗𝐷𝓌 ∑𝐿𝑗=1

Multi-Scale Entropy Based weighted Distortion Measure
Bi-orthogonal

3
4
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در رابطهی اخیر 𝐴𝐿 ، 𝐿 ،و 𝐿̃𝐴 به ترتیب تعداد سطوح ،ضرایب
تقریب سیگنال اصلی و سیگنال فیلترشده و 𝑗𝐷 و 𝑗̃
𝐷 ضرایب
جزئیات سیگنال اصلی و سیگنال فیلترشده در سطح -jام
هستند 𝓌𝐴𝐿 .و 𝑗𝐷𝓌 ( 𝐿  )𝑗 = 1, … ,وزنهای تعیینشده
در هر سطح هستند که بر اساس آنتروپی ضرایب سیگنال اصلی
در هر سطح محاسبه میشوند.
استراتژی وزندهی برای هر دو فیلتر  SMP-EKFو MP-EKF
یکسان بود .وزن ذرات در هر دو فیلتر توسط رابطهی زیر
کنترل میشد:
)(35

𝑘(𝑖),

𝑁 … + 𝑒 (−𝑑𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟 ) 𝑖 = 1,

𝑘(𝑖),

) (−𝑑𝑠𝑦𝑛𝑡ℎ

)𝑖(

𝑒 = 𝑘𝑤

𝑘(𝑖),
𝑘(𝑖),
 𝑑𝑠𝑦𝑛𝑡ℎهر دو از نوع فاصله
𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚𝑑 و
در رابطهی باال

ECG

ماهاالنوبیس هستند که بهصورت زیر تعریف میشوند:
𝑇

𝑘(𝑖),

)𝑖(𝑁𝐿,
)𝑖(𝐿,
)𝑖(𝐿,
𝑘|𝑘̂𝑧 [ = 𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚𝑑
𝑘|𝑘̂𝜑 𝑘𝑠 −
𝜔 𝑘𝜙 −
𝑘|𝑘̂
] 𝑘𝛺 −

)𝑖(𝐿,
𝜔
𝑘|𝑘̂
] 𝑘𝛺 −

)𝑖(𝑁𝐿,
)𝑖(𝐿,
𝑘|𝑘̂𝑧 [ × × 𝑅𝑘−1
𝑘|𝑘̂𝜑 𝑘𝑠 −
𝑘𝜙 −

)-37الف(
𝑘(𝑖),

)𝑖(𝑁𝐿,
)𝑖(𝐿,
)𝑖(𝐿,
𝑘|𝑘̂𝑧[ = 𝑑𝑠𝑦𝑛𝑡ℎ
𝑘|𝑘̂𝜑 )𝑘( − 𝐸𝐶𝐺𝑠𝑦𝑛𝑡ℎ
𝜔 𝑘𝜙 −
𝑘|𝑘̂
−
𝑇

)𝑖(𝑁𝐿,
)𝑖(𝐿,
𝑘|𝑘̂𝑧[ × 𝛺𝑘 ] × 𝑅𝑘−1
𝑘|𝑘̂𝜑 )𝑘( − 𝐸𝐶𝐺𝑠𝑦𝑛𝑡ℎ
−
)𝑖(𝐿,
𝜔 𝑘𝜙
𝑘|𝑘̂
] 𝑘𝛺 −

)-37ب(

در رابطهی (-37ب) ،𝐸𝐶𝐺𝑠𝑦𝑛𝑡ℎ ،یک سیگنال  ECGمصنوعی
است که بر اساس پارامترهای سازندهی

a j , bj ,  j

)  ( j  P, Q, R, S , Tساخته میشود و برای هر سیگنال
آزمایشی منحصر به فرد است [.]1

ه

آ

و

ب

ز

ج

ح

د

شکل ( -)1مقایسهی بهبود ( SNRچپ) میانگین و (راست) انحراف معیار  SMP-EKFو  MP-EKFبه ازای نویزهای (الف-ه) گوسی سفید،
(ب-و) صورتی( ،ج-ز) قهوهای ،و (د-ح) آرتیفکت ماهیچه
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در شکلهای  1و  0بهترتیب عملکرد  SMP-EKFبا MP-EKF

از نگاه بهبود ( SNRمیانگین و انحراف معیار) و
(میانگین و انحراف معیار) در  4نوع نویز مختلف با هم مقایسه
شده است .با نگاهی به این دو شکل ،این نکته درک میشود که
در برخی -SNRها و برخی نویزها عملکرد  MP-EKFبا
 SMP-EKFتفاوت دارد .به عنوان مثال در شکل ( ،)1در نویز
گوسی با وجود اینکه عملکرد  MP-EKFو  SMP-EKFاز نگاه
میانگین بهبود  SNRبسیار شبیه به هم است ،اما از نگاه انحراف
معیار بهبود ( SNRشکل ه SMP-EKF ،)1-از  MP-EKFبهتر
عمل نموده است .به بیان دیگر ،کم بودن انحراف معیار بهبود
 SNRدر شکل (ه )1-بیانگر این نکته است که در نویز گوسی،
 SMP-EKFعملکرد ثابتتری را نسبت به  MP-EKFدر انواع
MSEWPRD

007

مورفولوژیهای مختلف  ECGدارد .در مورد نویزهای صورتی،
قهوه ای و نویز ماهیچه ،در شکل ( )1باز هم میبینیم که از نگاه
میانگین بهبود  ،SNRهر دو فیلتر  MP-EKFو SMP-EKF
عملکرد مشابهی داشتهاند .همچنین در این نویزها از نگاه
انحراف معیار بهبود  ،SNRدر برخی -SNRها  MP-EKFو در
برخی دیگر  SMP-EKFبرتری نسبی داشته است .اما این
تفاوتها در این نویزهای غیر-ایستان ،به نسبت تفاوتها در
انحراف معیارهای موجود در نویز ایستان گوسی بسیار ناچیز
هستند .بنابراین میتوان گفت که از نگاه بهبود  SNRدر
نویزهای غیر-ایستان SMP-EKF ،به مانند  MP-EKFعمل
میکند.

ه

آ

و

ب

ز

ج

ح

د
شکل ( -)2مقایسهی ( MSEWPRDچپ) میانگین و (راست) انحراف معیار  SMP-EKFو  MP-EKFبه ازای نویزهای (الف-ه) گوسی سفید،
(ب-و) صورتی( ،ج-ز) قهوهای ،و (د-ح) آرتیفکت ماهیچه
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یکی از دالیلی که در این مقاله عملکرد  SMP-EKFمشابه
 MP-EKFبود ،این است که تمامی شبیهسازیها در یک رایانه
با دقت محاسباتی باال انجام شده بود .اما اگر همین
شبیهسازیها در یک سختافزار با دقت محاسباتی پایین انجام
شده بودند ،از لحاظ تئوریک SMP-EKF ،نتایج بهتری را ارائه
میداد .از نگاه حفظ پارامترهای تشخیصی-کلینیکی (معیار
 ،)MSEWPRDبا مشاهدهی شکل ( )0میتوان دریافت که در
نویزهای گوسی ،این  SMP-EKFاست که از نگاه میانگین و
انحراف  MSEWPRDنسبت به رقیب خود برتری نسبی داشته
است .اما همین برتری نسبی در نویزهای غیر-ایستان مشاهده
نمیشود و هر دو فیلتر از نگاه  ،MSEWPRDعملکرد مشابهی
را در نویزهای صورتی ،قهوه ای و نویز ماهیچه از خود نشان

ECG

میدهند .در کل ،نتایج موجود در شکل ( )0بیانگر این نکته
است که در نویزهای غیر-ایستان و ایستان ،از نگاه حفظ
پارامترهای تشخیصی-کلینیکی SMP-EKF ،مشابه MP-EKF
عمل میکند .از نگاه محاسباتی ،تعداد محاسبات SMP-EKF
نسبت به  MP-EKFبیشتر است .آزمایشهای ما نشان دادند که
زمان محاسباتی الزم برای  SMP-EKFنسبت به 08 ،MP-EKF
درصد بیشتر است .در شکلهای ( )3و ( )4عملکرد نویز زدایی
 SMP-EKFدر حضور دو نویز مختلف (گوسی سفید و آرتیفکت
ماهیچه) در دو قطعه سیگنال  ECGکه از نمونههای
استخراجشده هستند ،نشان داده شده است .همانطور که از این
دو شکل پیداست SMP-EKF ،قابلیت خوبی را در حذف هر دو
نوع نویز ایستان و غیر-ایستان از خود نشان داده است.

آ

آ

ب

ب

ج

ج
شکل ( -)3نتایج فیلترینگ به ازای نمونهی « »15070در
حضور نویز ماهیچه با ( SNR =3dBالف) سیگنال اصلی
(ب) سیگنال نویزی (ج) خروجی SMP-EKF

شکل ( -)4نتایج فیلترینگ به ازای نمونهی « »15705در حضور
نویز سفید گوسی با ( SNR =6dBالف) سیگنال اصلی (ب)
سیگنال نویزی (ج) خروجی SMP-EKF
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 نتیجهگیری-5
 یک روش نوین و ابتکاری برای پیادهسازی،،در این مقاله
 هرچند. بهصورت مجذور مربعات پیشنهاد شده استMP-EKF
که استفاده از این روش بار محاسباتی بیشتری نسبت به
 اما استفاده از این روش خصوصا در، معمولی داردMP-EKF
سیستمها و سختافزارهای با قدرت محاسباتی محدود سبب
 نسبت به خطاهای گردسازی و درMP-EKF افزایش مقاومت
 روش پیشنهادی روی مجموعهای.نتیجه بهبود تخمین میشود
 واقعی استخراج شده از پایگاه دادهیECG از سیگنالهای
 نوع نویز مختلف4  درMIT-BIH Normal Sinus Rythm
 قهوهای و آرتیفکت ماهیچه آزمایش شد، صورتی،گوسی سفید
 از نگاه دو معیارMP-EKF و نتایج خروجیهای آن با فیلتر
 مقایسههای نتایج. مقایسه گردیدMSEWPRD  وSNR بهبود
آزمایشها نشان دادند که عملکرد روش پیشنهادی بسیار شبیه
 معمولی میباشد و میتواند جانشینی مناسب (وMP-EKF به
 سختافزارهای با دقتMP-EKF در عین حال مقاومتری) برای
.محدود باشد
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