
27-29 Ekim 2016
IC Hotel Santai Family Resort, Antalya

26

Sinyal İşleme 1 1. Gün / 27 Ekim 2016, Perşembe

Kalp Hz Değişkenliği Frekans Alan Ölçümleri ile Paroksismal 
Atriyal Fibrilasyon Atağnn Önceden Kestirimi 

Early Prediction of Paroxysmal Atrial Fibrillation using 
Frequency Domain Measures of Heart Rate Variability  

 
Ali Narin1, Yalçn İşler2, Mahmut Özer1 

1Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye 
alinarin45@gmail.com, mahmutozer2002@yahoo.com 

2Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye 
islerya@yahoo.com 

 
 

Özetçe—Paroksismal Atriyal Fibrilasyon (PAF) kulakçk 
dokularndaki düzensiz uyartmlarn yol açtğ ileri yaşlarda 
çok sk görülen bir kalp rahatszlğdr. Bu rahatszlğn 
önceden tespit edilip önlem alnmas hastalğn ilerlemesini 
durdurmak ile beraber hastann yaşam standardn arttrr. 
Bu çalşmada PAF hastalarnn atak geçirmeden kaçnc 5 
dakika öncesinde uyarlabileceğinin tespit edilmesi 
amaçlanmştr.  Çalşmada kullanlan 30 dakikalk veriler 5 
dakikalk parçalara ayrlmştr.  Her bir parça için kalp hz 
değişkenliği frekans alan ölçümlerinden kolay ve pratik elde 
edilen hzl fourier dönüşümü kullanlmştr. Bu ölçümler 
kullanlarak parçalar arasnda istatistiksel olarak anlaml 
fark olup olmadğ ve k en yakn komşu snflandrcsnn 
ayrt etme başarmlar tespit edilmiştir. İstatistiksel 
analizlerin sonuçlarna göre, istatistiksel olarak 12.5 dakika 
öncesinde PAF geçirecek hastalarn uyarlabileceği 
gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler — kalp hz değişkenliği; paroksismal 
atriyal fibrilasyon; hzl fourier dönüşümü; erken tahmin. 

 

Abstract— Paroxysmal Atrial Fibrillation (PAF) is a very 
common heart disease caused by irregular impulses of atrial 
tissue in adult. Diagnosing in the early stages of this disorder 
is very important for the patients to stop the progression of 
the disease and to improve the life quality. In this study, it is 
aimed to predict the PAF event before the realization of the 
PAF which in 5 minutes for the PAF patients. 30-minute data 
used in the study were divided into 5-minute parts. Fast 
Fourier Transform of frequency domain measures of heart 
rate variability obtained easily and practically is used for 
each part. The statistical significances among segments and 
discriminating performances of k-Nearest Neighbors 
classifier were obtained for each segment using these 
measurements. Consequently, As a result of statistical 
analysis, it is shown that patients may be warned 12.5 
minutes earlier than a PAF attack.  

Keywords — heart rate variability; paroxysmal atrial 
fibrillation; fast fourier transform; early prediction. 

 

I. GİRİŞ 
Atriyal Fibrilasyon (AF) tanm olarak atriyumlarn 

(kulakçklarn) titreşimidir. Bu rahatszlkta, uyar odağ 
olan SA düğümün yan sra kulakçk dokularndan çok 
sayda düzensiz elektriksel uyartm meydana gelir. Oluşan 
bu durum sonucunda atriyumlarn her noktasnda çok hzl 
ve düzensiz kaslmalar oluşur. Böylece etkin bir kaslma 
yerine etkisiz titreşimler oluşur. Oluşan bu uyartmlar AV 
düğümü sürekli uyartm altnda tutar. AV düğüm buraya 
gelen uyartlarn bir ksmn engellerken bir ksmn 
karncklara geçirir. Bu geçen uyartmlar kalbin düzensiz 
ve hzl atmna yol açar. Bunun sonucunda ölüm, inme ve 
diğer tromboembolik olaylarn oranlarnda artş ve kalp 
yetersizliği baş gösterir. Bu nedenle AF önemli bir sağlk 
problemidir. 

AF özellikle ileri yaşlarda çok sk görülmektedir. Bu 
rahatszlktan muzdarip olanlarn says gerek yurt dşnda 
gerekse ülkemizde oldukça fazladr ve gün geçtikçe 
artmaktadr [1],[2] ve [3]. 

AF rahatszlğna sahip kişilerin yaşam kaliteleri 
rahatszlğn şiddetine göre ciddi bir şekilde 
etkilenmektedir. Bu sebeple, rahatszlğn ilk aşamalarnda 
teşhis edilip önlem alnmas hasta için hayati önem 
taşmaktadr. Çünkü yukarda da belirtildiği üzere 
hastalğn sonraki evreleri çok ağr olmakla birlikte ölümle 
sonuçlanmaktadr.  

AF genel olarak Paroksismal AF, Israrc AF ve kalc 
AF olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadr. AF’nin ilk 
aşamas olan Paroksismal AF (PAF) atağ 2 - 7 gün 
arasnda sürmektedir. Kendiliğinden sonlanmaktadr. Bu 
sebeple kişi çoğunlukla PAF atağ geçirdiğini fark 
etmeyebilir.  PAF atağnn önceden tespit edilip önlem 
alnmas hastalğn ilerlemesini durdurmak ile beraber 
hastann yaşam standardn arttrr.   

Literatürde PAF hastalğnn önceden kestirimi ile ilgili 
birçok çalşma bulunmaktadr. Bunlar: Atriyal prematüre 
vurularn frekanslar [4], P-dalga değişimleri ve güç 
spektral değişimleri [5],[6], atriyal ektopik ve ventriküler 
ektopik saylar [7], kalp hz değişkenliği (KHD) verileri 
kullanlarak zaman alan, frekans alan ve lineer olmayan 
ölçümler [8], [9], [10], [11], [12], ayak izi analizleri [13] 
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PAF’n snflandrlmas ve tespiti ile ilgili kullanlan 
yöntemlerdir. 

Bu çalşmann temel amac, PAF atağnn önceden 
tespit edilmesi mümkün mü? Mümkün ise kaçnc 5 
dakika içerinde PAF atağ geçirebilir?  Şeklindeki sorulara 
cevap bulmaktr. Çalşmada, 5 dakikalk segmentlere 
ayrlan veriler üzerinde frekans alan ölçümlerinden hzl 
Fourier dönüşümü (FFT) kullanlmştr. FFT 
dönüşümünden elde edilen güç spektral yoğunluklarnn 
PAF atağnn önceden tespit başarm araştrlmştr. Elde 
edilen FFT ölçümleri üzerinden her bir 5 dakikalk KHD 
verisi için istatistiksel anlamllk değerleri ve k-NN 
snflandrma algoritmasnn başarmlar 10-parçal çapraz 
doğrulama yöntemi ve 100 tekrarl olarak tespit edilmiştir.  

İkinci bölümde çalşmada kullanlan veri taban, KHD 
oluşumu ve elde edilmesi, Frekans alan ölçümleri, hzl 
Fourier dönüşümü ve normalizasyon işlemleri, istatistiksel 
anlamllk testi, k-en yakn komşu snflandrcs ve 
performans değerlendirme başlklar ele alnp üçüncü 
bölümde yaplan çalşmalar, elde edilen sonuçlar ve 
yorumlar ele alnacaktr. 

  

II. YÖNTEM 

A. Veri 
Bu çalşmada, Normal ve PAF hastalarna ait KHD 

verileri internet üzerinde araştrmaclara ücretsiz olarak 
sunulan Physionet tarafndan yaymlanmakta olan  “MIT-
BIH PAF Challenge Database (afpdb)”  verileri 
kullanlmştr [14]. Burada 100 adet veri 3 gruba ayrlr.  

• Normal:  Kontrol grubunda yer alan herhangi bir 
aritmiye sahip olmayan 50 adet veriden oluşur (n1, 
n11 … n50 gibi).  

• PAF geçirmeyen: PAF rahatszlğna sahip olup 30 
dakikalk verinin 45 dakika öncesinde ve 
sonrasnda PAF olay gerçekleşmeyen 25 adet 
veriden oluşur (Tek olan saylar bu gruba aittir. 
Örneğin; p1, p17… 49 gibi).  

• PAF geçiren: PAF rahatszlğna sahip olup PAF 
olay gerçekleşmeden hemen önceki 30 dakikay 
içeren 25 adet veriden oluşur (Çift olan saylar bu 
gruba aittir. Örneğin; p2, p16... p50 gibi.) 

Kontrol grubunda yer alan ‘n27’ nolu veriden sağlkl 
bir şekilde KHD verileri elde edilemediği için literatürdeki 
diğer çalşmalarda olduğu gibi bu çalşmann dşnda 
tutulmuştur [11]. 

B. Kalp Hz Değişkenliği Verilerinin Elde Edilmesi 
KHD verileri, EKG işaretindeki QRS dalga yapsnn 

belirlenmesi sonucunda elde edilir (Şekil 1) [15]. Çünkü 
QRS dalga yaps EKG işareti içerisinde en belirgin genlik 
değerine sahip bileşendir.  KHD, QRS tespit edildikten 

sonra peş peşe gelen RR zaman aralklar arasndaki zaman 
fark (yani, Tn=tn-tn-1) olarak tanmlanr [16]. 

 
Şekil 1.  QRS dalga formu ve RR aralğ 

C. KHD Frekans Alan Ölçümleri 
KHD frekans alan ölçümleri, otonom sinir sisteminin 

sempatik ve parasempatik değişimlerinin izlenmesi için 
kullanlan önemli ölçümlerdir. Literatürde KHD frekans 
alan ölçümleri için 3 frekans band kullanlr. Bunlar Task 
Force adl bir grubun 1996 ylnda yaynladklar çalşmada 
yer alan çok düşük frekans (VLF) (0-0.04 Hz), düşük 
frekans (LF) (0.04-0.15 Hz) ve yüksek frekans (HF) (0.15-
0.40 Hz) bantlardr [17]. 

KHD frekans alan ölçümleri için Tablo 1’de verilen 
değerler hesaplanmştr. 

VLF VLF frekans band gücü 
LF LF frekans band gücü 
HF HF frekans band gücü 

TOPLAM GÜÇ Toplam güç (VLF+LF+HF) 
LF/HF LF/HF oran 

Tablo 1. Elde edilen FFT Frekans alan ölçümleri 

D. Hzl Fourier Dönüşümü (FFT) 
N adet eşit zaman aralklaryla örneklenmiş ve zaman 

alannda ortalama ve varyans değeri değişmeyen x 
işaretinin Ayrk Fourier Dönüşümü (AFD) şu şekilde 
bulunabilir: 

 
Denklemdeki N değeri zaman dizisi verisinin 

uzunluğudur. N değerinin yüksek seçilmesi AFD 
hesaplamasn yavaşlatmakta ve verimsiz hale 
getirmektedir. Bu soruna çözüm olarak, hesaplamay daha 
hzl bir şekilde yapan ve ayn sonucu veren hzl Fourier 
dönüşümü (FFT) yöntemi kullanlmaktadr [18]. Güç 
spektral yoğunluğu: 

şeklinde bulunur. 

Bu yöntemin kullanlmas için verilerin zamanda eşit 
aralklarla örneklenmesi ve durağan olmayan KHD 
işretlerinin durağanszlktan arndrlmas gerekmektedir. 
Bu sayede, FFT güç spektral yoğunluk hesab yaplabilir. 
Bu sebeple, çalşmamzda, KHD verileri kübik şerit 
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interpolasyon yöntemiyle 7 Hz örnekleme frekansyla 
yeniden örneklenmiş ve Smoothness Priors yöntemiyle 
durağan hale getirilmiştir.  

Uygulanan bu ön işlemler sonrasnda, FFT yöntemiyle 
VLF, LF, HF, LF/HF, TOPLAM GÜÇ ölçümleri elde 
edilmiştir. Bu ölçümlerin dağlmlarnn düzenli hale 
gelmesi için [0,1] aralğna ölçekleyen (Min-Max) 
yöntemi kullanlmştr [19]. 

E. İstatistiksel Anlamllk Testi 

İstatistiksel ölçümler için IBM SPSS Statistic 22 paket 
program kullanlmştr. Burada, bağmsz örneklem t-testi 
kullanlarak p değerleri hesaplanmştr. İstatistiksel 
anlamllk değeri olarak (p<0.05) seçilmiştir. 

F. K-En Yakn Komşu Snflandrcs 
K-en yakn komşu (KNN) örnek tabanl bir 

snflandrc olup snflandrc sistem parametreleri 
olarak sadece örnekler tutulmaktadr. Snf bilinmeyen 
yeni bir örnek test edildiğinde, test edilen örneğin kendi 
komşularndan k tanesinin çoğunluğunun bulunduğu snfa 
atanr [19]. Bu snflandrc algoritmasnda önceden snf 
bilinen örneklerle kyaslama yapldğndan, ayrca bir 
eğitim aşamas yoktur. Diğer bir deyişle, snflandrcnn 
eğitim aşamas sadece örneklerin ve ait olduklar snf 
bilgilerinin saklanmasndan ibarettir. Komşularn 
belirlenmesinde, örneklerin hepsi çok boyutlu uzaydaki 
vektörler olarak gösterilir [20]. İki örnek arasndaki 
uzaklğn ölçülmesinde ise Öklid uzaklk ifadesi 
kullanlmştr.  

G. Değerlendirme 
Snflandrclarn başarmlarnda kullanlan ölçütler: 

şeklinde verilmektedir [15]. 
Burada, gerçekten hasta olup snflandrc tarafndan 

hasta olarak bulunanlarn saysn TP ve yanlşlkla sağlam 
olarak bulunanlarn saysn FN ile gerçekten sağlam olup 
snflandrc tarafndan sağlam olarak bulunanlarn 
saysn TN ve yanlşlkla hasta olarak bulunanlarn 
saysn FP verir. Bu değerler kullanlarak snflandrc 
performanslar için SEN (hassaslk), SPE (özgünlük), 

NEG (negatif seçiçilik), POS (pozitif seçiçilik) ve ACC 
(genel başarm) değerleri hesaplanmştr.   

Bu çalşmada başarmlarn hesaplanmas için k-parçal 
çapraz değerlendirme yöntemi kullanlmştr. Bu 
yöntemde k parçaya ayrlan verilerden (k-1) adedi 
snflandrcnn eğitimi için kullanr ve kalan parçayla 
algoritma test edilir. Bu işlem tüm parçalar test için 
kullanlacak şekilde tekrarlanarak TP, TN, FP ve FN 
değerleri bu denemelerin ortalamalar şeklinde bulunur 
[20]. 

III. SONUÇLAR 
Veri setinden elde edilen 30 dakikalk KHD verileri 

öncelikle 2 veri seti grubuna ayrlmştr (Tablo 2). Veri 
Seti#1 için “Normal” ve “PAF geçirmeyenler” bir snfta, 
“PAF geçirenler” bir diğer snfta tutulmuştur.  Veri Seti#2 
için, “PAF geçirmeyenler” bir snfta “PAF geçirenler” 
diğer snfta tutulmuştur. Çünkü PAF atağnn önceden 
kestiriminin yaplabilmesi için verilerin ayrmnn tespit 
edilmesi gereklidir. 

 
Veri 

Seti#1 
74 (Normal+PAF (geçirmeyen)) – 25 PAF 

(geçiren) 
Veri 

Seti#2 25 PAF (geçirmeyen) – 25 PAF (geçiren) 

Tablo 2. Verilerin Gruplanmas 

Bu gruplar için her bir veri %50 üst üste bindirilmiş 
olarak 5 dakikalk 10 segmente ayrlmştr (Seg#1: 0-5 dk, 
Seg#2: 2.5-7.5 dk, …, Seg#10: 22.5-27.5 dk şeklindedir). 
Elde edilen her bir segment için ayr ayr FFT frekans 
alan ölçümleri elde edilmiştir. Tablo 3 ve Tablo 4’de hem 
veri seti 1 hem veri seti 2 için elde edilen bu ölçümler 
kullanlarak her bir segmentin istatistiksel anlamllk 
değerleri tespit edilmiştir.   

Sonuçlara bakldğnda veri seti 1 için yani “Normal” 
kişilerin çalşmaya katlmasyla HF ve TOPLAM GÜÇ 
ölçümlerinde 12.5-17.5 dk zaman aralğna kadar p<0,05 
olduğu görülmektedir.  Veri seti 2 için yani “Normal” 
kişilerin çalşmadan hariç tutulmasyla HF ve TOPLAM 
GÜÇ ölçümlerinde 5-10 dk zaman aralğna kadar p<0,05 
olduğu görülmektedir.  

Tablo 5’de verilen k-NN snflandrc başarm 
sonuçlarna göre. FFT frekans alan ölçümleriyle PAF 
olayna yaklaştkça veri seti 1 için genel başarmn arttğ 
söylenirken veri seti 2 için ayn şey söylenememektedir. 
K-NN’in FFT ölçümleri için PAF olayna yaklaştkça ayrt 
etme başarsnn çok net olmadğ görülmektedir. NaN 
değeri saysal sonuç üretilmediğini gösterir.   
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HF 0.005 0.003 0.011 0.327 0.209 0.408 0.704 0.411 0.585 0.705 
LF/HF 0.942 0.480 0.867 0.168 0.640 0.935 0.970 0.742 0.562 0.525 

TOPLAM GÜÇ 0.005 0.003 0.011 0.349 0.210 0.414 0.699 0.402 0.640 0.761 


