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θεωρίας της µη γραµµικής δυναµικής και της θεωρίας της πολυπλοκότητας µε εφαρµογή σε 
βιολογικά συστήµατα. Γίνεται ανάλυση σε επίπεδο του χρόνου σε χρονοσειρές καρδιακού 
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ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ  
Η ανάλυση του ηλεκτροκαρδιογραφήµατος (ΗΚΓ)  µε τις µεθόδους ανάλυσης χαοτικών 
χρονοσειρών υπήρξε την περασµένη δεκαετία ιδιαίτερα δηµοφιλής. Πιο συγκεκριµένα η 
ανάλυση της µεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας (R-R επάρµατα) αποτέλεσε ένα 
ισχυρό εργαλείο στην κατανόηση και µελέτη της καρδιακής λειτουργίας, καθώς επίσης και 
στον καθορισµό του κατά πόσο αυτή η λειτουργία είναι υγιής. Η ανάλυση του καρδιακού 
ρυθµού υποδηλώνει την ανάλυση ΗΚΓ µακράς καταγραφής από τα οποία εξάγονται τα R-R 
επάρµατα.  

Από την εποχή των πρωτοπόρων Coldberger το 1987 και Babloyantz το 1988 
αντίστοιχα, πλήθος ερευνητών έχει καταπιαστεί µε αυτό το θέµα, και πολλοί έχουν φθάσει σε 
αξιοποιήσιµα συµπεράσµατα. Οι µέθοδοι ανάλυσης χαοτικών χρονοσειρών λοιπόν, σε ότι 
αφορά την εφαρµογή τους σε καρδιογραφήµατα, µέχρι σήµερα έχουν βρει θερµούς 
υποστηρικτές οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι µέθοδοι θα µπορούσαν, υπό συνθήκες, να έχουν 
ικανοποιητική κλινική εφαρµογή.  Υπάρχουν όµως και ερευνητές που βλέπουν την εφαρµογή 
των µεθόδων αυτών µε κριτικό µάτι θεωρώντας τις τρωτές κι ευαίσθητες αµφισβητώντας 
έτσι  την ικανότητα αξιοποίησης τους στην κλινική πράξη. Σε ότι αφορά τις εργασίες που 
έχουν γίνει, δεν υπάρχει κάποιος κοινά παραδεκτός τρόπος αντιµετώπισης του θέµατος. Τα 
δεδοµένα που έχουν χρησιµοποιηθεί ποικίλλουν κατά περίπτωση ανάλογα µε τις δυνατότητες 
των ερευνητών. ∆εν υπάρχει κάποιος ενιαίος τρόπος για την λήψη τους, αλλά ούτε και 
έλεγχος για την ποιότητά τους. Πέρα από τη δειγµατοληψία οι περιπτώσεις που τα δεδοµένα 
καλύπτουν ποικίλλουν πχ λήψη δεδοµένων υγιών, διαφόρων κατηγοριών ασθενειών, λήψη 
ατόµων κατά τη διάρκεια σωµατικής άσκησης, ύπνου  κοκ. Υπάρχει πράγµατι µια 
πραγµατική σύγχυση στο πεδίο της φυσιολογίας η οποία δεν δίνει κάποια ουσιαστική 
πληροφορία. Πολλές φορές ακόµη και ο χαρακτηρισµός κάποιας κατηγορίας ως ασθενούς 
είναι ένα αδιευκρίνιστο και αµφισβητήσιµο θέµα για την ιατρική κοινότητα.  

Πέρα από τη φυσιολογία στην µη γραµµική δυναµική ανάλυση δεν υπάρχει ενιαίος 
τρόπος εφαρµογής των µεθόδων και εκτίµησης των ευαίσθητων παραµέτρων που αυτές 
χρησιµοποιούν. Παρά την αξία των µεθόδων αυτών στην ανάλυση ΗΚΓ, οι ίδιες οι µέθοδοι 
είναι πράγµατι ευαίσθητες και εξαρτώνται από πολλές παραµέτρους, οι οποίες αν δεν 
εκτιµηθούν σωστά, οπωσδήποτε θα αλλοιώσουν τα αποτελέσµατα συσκοτίζοντας παράλληλα 
το τοπίο. Σε ότι αφορά τον τρόπο επιλογής των παραµέτρων για την εφαρµογή των µεθόδων 
αυτών στον συγκεκριµένο χώρο, κανένα βήµα δεν έχει γίνει αφού όλοι οι βιβλιογραφικοί 
τρόποι παραµένουν ανοιχτοί. Έτσι ένας πειραµατικός που θα εφάρµοζε µε εναλλακτικούς 
τρόπους τις µη γραµµικές µεθόδους, θα έπαιρνε µάλλον ισάριθµα διαφορετικά 
αποτελέσµατα. Αποτέλεσµα είναι να υπάρχουν συχνά διαφορετικές απόψεις για τα ίδια 
δεδοµένα.Από τη µέχρι τώρα τρέχουσα βιβλιογραφία [Malik, Teich] δεν υπάρχει κάποιο 
ουσιαστικό αποτέλεσµα από τις µη γραµµικές µεθόδους που να είναι αξιοποιήσιµο στην 
κλινική πράξη.  

Η διατριβή αυτή έρχεται λοιπόν να συµβάλλει σε αυτό το θέµα και να δώσει εκείνες 
τις διαδικασίες εφαρµογής των µεθόδων της µη γραµµικής δυναµικής ανάλυσης σε δεδοµένα 
µακράς καταγραφής ΗΚΓ ώστε να υπάρξουν αποτελέσµατα τα οποία να είναι µη 
αµφισβητήσιµα καθώς και χρήσιµα στην κλινική πράξη. Πέρα όµως από τις ίδιες τις 
διαδικασίες, η ίδια η µη γραµµική ανάλυση χρονοσειρών του καρδιακού ρυθµού, σε 
συνδυασµό µε γραµµική ανάλυση παρέχει πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε τη φυσιολογία 
και τη δυναµική της καρδιακής λειτουργίας. Προκειµένου να γίνει αυτό, έγινε καταγραφή 
πρότυπων σηµάτων από την αρχή καθώς οι τότε τρέχουσες βάσεις δεδοµένων περιείχαν 
δεδοµένα από συσκευές Holter που δεν ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις µας. Αρχικά έγινε 
µακρά καταγραφή 2 περίπου ωρών σε 10 υγιείς νέους χωρίς κανένα πρόβληµα υγείας και 10 
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στεφανιαίους ασθενείς. Αποκλείστηκαν από τις µετρήσεις οι  ασθενείς µε: ιστορικό 
εµφράγµατος του µυοκαρδίου, στεφανιαία αγγειοπλαστική, by pass, αρρυθµίες, 
δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας (οριζόµενη ως προβληµατική πρόωση µικρότερη του 
50%), αυστηρή αρτηριακή υπέρταση και ιατρικές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν την 
καρδιακή συχνότητα (διαβήτης, µελιταίος, ορµονικές διαταραχές, θεραπεία µε ψυχοτροπικά 
φάρµακα, ασθένεια του αναπνευστικού). 

Οι καταγραφές έγιναν παρουσία ιατρού καρδιολόγου µε χρήση ψηφιακού ΗΚΓ. Οι 
ασθενείς ήταν σε ύπτια θέση ήρεµοι και δεν είχαν καταναλώσει καφέ για 24 ώρες ή αλκοόλ 
τις τελευταίες 2 ηµέρες. Όλες οι καταγραφές έγιναν περίπου κατά τις 14:00 έως 17:00 ώστε 
να αντιστοιχούν στον ίδιο κιρκαδιανό κύκλο. Κατά τη διάρκεια της µέτρησης οι ασθενείς 
προσπάθησαν να αναπνέουν κατά το δυνατόν σε σταθερό ρυθµό, περίπου 12 παλµούς ανά 
λεπτό. Τα επάρµατα τόσο των υγιών όσο και των ασθενών είχαν τελείως φυσιολογική όψη 
χωρίς να υπάρχουν σηµάδια που να καταδεικνύουν ασθένεια. Αυτό σηµαίνει ότι όλων τα 
ΗΚΓ είχαν την εµφάνιση υγιούς ατόµου, πράγµα αναµενόµενο άλλωστε καθώς οι µετρήσεις 
των ασθενών έγιναν αρκετά µετά από την οποιαδήποτε εµφάνιση κρίσεως της στεφανιαίας 
νόσου.  Στη συνέχεια µέσω αλγορίθµου κατασκευάστηκαν οι χρονοσειρές µεταβλητότητας 
της καρδιακής συχνότητας RR-Heart rate variability (HRV). Από τα κριτήρια αποκλεισµού 
κανείς από τους ασθενείς ή υγιείς δεν είχε διαταραχές στον καρδιακό ρυθµό. Οι διαδικασία 
των καταγραφών επιβλέφθηκε από Ιατρό καρδιολόγο ο οποίος επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν 
ανωµαλίες στον ρυθµό της καρδιακής λειτουργίας. 

Οι χρονοσειρές που κατασκευάστηκαν από στατιστικής απόψεως δεν απέδωσαν 
κάποια ενιαία µορφή κατανοµής βάσει γνωστών στατιστικών τεστ κατανοµής όπως το 
Kolmogorov-Smirnov test και οπωσδήποτε καµία από τις προκύπτουσες κατανοµές των 
καταγραφών δεν προσιδίαζε την κανονική. Οπωσδήποτε υπάρχουν εργασίες που 
παροµοιάζουν τις καταγραφές υγιών και ασθενών µε λευκό και έγχρωµο θόρυβο αντίστοιχα, 
όµως πολλοί ερευνητές έχουν αντιρρήσεις για αυτό.  

Οι αυστηροί µαθηµατικοί έλεγχοι ως προς τη στασιµότητα µέσω του υπολογισµού 
µιας προσέγγισης του εργοδικού µέτρου έδειξαν κακή στασιµότητα.  Υπό την ευρεία έννοια 
όµως, µέσω προσδιορισµού της µέσης τιµής αυτοσυσχέτισης και της τυπικής απόκλισης οι 
χρονοσειρές θεωρήθηκαν εν γένει στάσιµες. Βέβαια, αν και από αυστηρή µαθηµατική άποψη 
δεν ήταν στάσιµες, στην πραγµατικότητα ήταν στάσιµες από απόψεως φυσιολογίας. Υπό την 
έννοια αυτή, τα µετρούµενα µεγέθη και οι µετρούµενες ποσότητες που χρησιµοποιούνται για 
ανάλυση µακρού χρόνου θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες του χρόνου αν επιθυµία µας είναι 
να εξαγάγουµε γενικά χαρακτηριστικά ανά δείγµα και όχι να αναδείξουµε µια µετάβαση 
κατά τη διάρκεια της µέτρησης. Συνήθης έλεγχος αυτής της ιδιότητας περιλαµβάνει 
σύγκριση των εξαγόµενων ποσοτήτων για το σύνολο της χρονοσειράς µε αντίστοιχες 
υποτιµηµάτων  τής. Στην περίπτωσή µας αντίστοιχοι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν όπου 
ήταν δυνατόν δεν ανέδειξαν σηµαντικές στατιστικά διαφορές. Κατά συνέπεια µπορούµε να 
ισχυριστούµε ότι τα χαρακτηριστικά που εξήχθησαν µέσω των µη γραµµικών µεθόδων ήταν 
εν γένει στατικά υπό την ευρεία έννοια.  

Αρχικά έγινε γραµµική ανάλυση των R-R χρονοσειρών καρδιακών επαρµάτων. 
Υπολογίστηκε το φάσµα ισχύος Fourier και η συνάρτηση της αυτοσυσχέτισης. Με αυτόν τον 
τρόπο επαληθεύτηκαν κατ’ αρχάς τα ήδη γνωστά συµπεράσµατα της βιβλιογραφίας όσον 
αφορά τη γραµµική ανάλυση των χρονοσειρών µεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας. 
Αναγνωρίστηκαν οι τρεις διακριτές φασµατικές περιοχές συχνοτήτων VLF (πολύ χαµηλές 
συχνότητες), LF (χαµηλές συχνότητες) και HF (υψηλές συχνότητες) και από µια άποψη αυτό 
ήταν ένας έλεγχος επαλήθευσης για το ότι τα δεδοµένα είχαν καταγραφεί σωστά. Εν γένει τα 
φάσµατα των υγιών ήταν ευρεία µε περισσότερη επικάλυψη σε όλες σχεδόν τις περιοχές των 
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κανονικοποιηµένων συχνοτήτων που συνήθως παρατηρούνται για R-R επάρµατα υγιών, ενώ 
τα αντίστοιχα φάσµατα των ασθενών ήταν κάπως ασθενέστερα και σε κάποια ήταν αρκετά 
περιορισµένη η περιοχή των υψηλών συχνοτήτων (HF). Σε γενικές γραµµές όµως δεν 
προέκυψε κάποια πρότυπη µορφή στα φάσµατα η οποία να είναι ικανή να κατηγοριοποιήσει 
ασθενείς και υγιείς. Ούτε όµως και οι υγιείς είχαν κάποια ενιαία χαρακτηριστικά στα 
φάσµατά τους, επιβεβαιώνοντας έτσι τη µοναδικότητα της εκάστοτε περίπτωσης, στοιχείο 
που είναι εν γένει ενδηµικό στα βιολογικά και σε αρκετά φυσικά συστήµατα. Υπολογίστηκε 
επίσης η συνάρτηση της γραµµικής αυτοσυσχέτισης η οποία δίδει ανάλογες πληροφορίες στο 
πεδίο του χρόνου. Όµως, τόσο από τα φάσµατα συχνοτήτων, όσο και από τη συνάρτηση 
αυτοσυσχέτισης αναγνωρίστηκε ότι γενικά, η καρδιακή συχνότητα ούτε σταθερή είναι ούτε 
ακολουθεί κάποια γραµµική διαδικασία καίτοι οι εθελοντές που υποβλήθηκαν σε µέτρηση 
είχαν καταγραφεί εν ηρεµία και όχι υπό δραστηριότητα. Αντίθετα τόσο τα φάσµατα όσο και 
η αυτοσυσχέτιση ιδίως για υγιείς καταδεικνύουν τυχαία συµπεριφορά, παρόµοια µε αυτή του 
θορύβου. Από τη γραµµική ανάλυση αποκλείστηκε η περίπτωση να είναι οι χρονοσειρές 
καρδιακού ρυθµού αποτελέσµατα κάποιας γραµµικής διαδικασίας. Με τα φάσµατα και τις 
αυτοσυσχετίσεις που λήφθηκαν αποκλείστηκε η περιγραφή τους µέσω κάποιου ARMA 
µοντέλου.  

Το επόµενο βήµα ήταν να εξεταστεί αν οι χρονοσειρές του καρδιακού ρυθµού ήταν 
αποτέλεσµα στοχαστικής διαδικασίας ή ήταν αποτέλεσµα κάποιας µη γραµµικής διαδικασίας 
αιτιοκρατικής, η οποία ενδεχοµένως θα µπορούσε να εµπεριέχει και κάποιες στοχαστικές 
συνιστώσες. Προκειµένου να γίνει αυτό, αναγκαίο ήταν να γίνει µη γραµµική ανάλυση των 
χρονοσειρών. Η µη γραµµική ανάλυση περιελάµβανε κυρίως στην ανακατασκευή του 
φασικού χώρου µε τη µέθοδο των χρονικών καθυστερήσεων και τον υπολογισµό των 
τοπολογικών αναλλοίωτων, όπως η διάσταση συσχέτισης, οι εκθέτες Lyapunov, και ο 
υπολογισµός εντροπιών. Προκειµένου να υπολογιστούν τα µη γραµµικά µεγέθη ήταν 
αναγκαίο για τις µεθόδους υπολογισµού να εκτιµηθούν κυρίως οι  παράµετροι 
ανακατασκευής του φασικού χώρου, δηλαδή του εύρους των διαστάσεων εµβύθισης και του 
χρόνου καθυστέρησης. Μέσω της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης και της συνάρτησης 
αµοιβαίας πληροφορίας έγινε εκτίµηση των χρόνων καθυστέρησης, ενώ µέσω κριτηρίων, 
µεθόδων κοντινοτέρων ψευδών γειτόνων αλλά και εκτίµησης του εύρους παραθύρου 
εκτιµήθηκαν οι ποσότητες αυτές.  

Στη συνέχεια έγινε ανακατασκευή του φασικού χώρου µε τη µέθοδο των χρονικών 
καθυστερήσεων (Method of Delays) και εκτίµηση της διάστασης συσχέτισης µέσω του 
αλγορίθµου των Grassberger και Procaccia. Ο αλγόριθµος αυτός προϋποθέτει τον 
υπολογισµό του ολοκληρώµατος συσχέτισης. Μετά από µελέτη για την πραγµατοποίηση του 
υπολογισµού αυτού του ολοκληρώµατος, επιλέχθηκε ο υπολογισµός µε χρήση της 
Ευκλείδειας νόρµας και χωρίς αποκλεισµό των συσχετισµένων σηµείων (παράθυρο Theiler) 
αφού βρέθηκε ότι αυτό δυσχέραινε τα αποτελέσµατα. Προκειµένου να γίνουν οι υπολογισµοί 
κατασκευάστηκε πρότυπο λογισµικό καθώς τα διαθέσιµα δεν ήταν ικανοποιητικά καθώς 
πραγµατοποιούσαν τους υπολογισµούς µε απειροστική νόρµα. Το λογισµικό εξετάστηκε ότι 
δίδει σωστά αποτελέσµατα σε γνωστές από τη θεωρία χρονοσειρές όπως ο ελκυστής Lorenz, 
το σύστηµα Mackey-Glass, οι ελκυστές Henon map, Ikeda και το Logistic map. Ο αριθµός 
των σηµείων των χρονοσειρών ήταν περίπου 7000. Η µέγιστη διάσταση εµβύθισης ήταν 

ενώ η χρονική καθυστέρηση ήταν 20m = 5τ = , αντιστοιχώντας σε ένα εύρος παραθύρου 
100 σηµείων περίπου. Αν και ο αριθµός των σηµείων ήταν µικρός για τέτοιες διαστάσεις, 
βάσει κάποιων παραδοχών πήραµε πράγµατι κάποια µικρά «plateaux» στα γραφήµατα των 
µεταβολών των ολοκληρωµάτων συσχέτισης κι έτσι εκτιµήσαµε τις διαστάσεις συσχέτισης 
των υποτιθέµενων δυναµικών συστηµάτων που θεωρήθηκε ότι αποτελούσαν τις διαδικασίες 
δηµιουργίας των χρονοσειρών. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι έγινε επιπλέον δοκιµή 
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υπολογισµών µε διάφορες τιµές του χρόνου καθυστέρησης τ, χωρίς σηµαντική µεταβολή στις 
υπολογιζόµενες τιµές. Από τις τιµές που υπολογίσαµε προέκυψε σαφής διάκριση µεταξύ 
υγιών και ασθενών. Αξιολογώντας τα αποτελέσµατα συµπεράναµε ότι:  

Α) Η δυναµική της καρδιακής λειτουργίας είναι πολύπλοκη και υψιδιάστατη µε τους 
υγιείς να επιδεικνύουν µεγαλύτερη πολυπλοκότητα µε περισσότερους βαθµούς 
ελευθερίας σε σχέση µε τους ασθενείς. Πράγµατι οι ασθενείς αποδείχθηκαν 
περισσότερο οµαλοί.  

Β) Αξιολογήθηκε ότι σηµαντική χρησιµότητα της µεθόδου δεν ήταν οι τιµές αυτές σε 
ότι αφορά τη διάσταση συσχέτισης αλλά η ικανότητα ισχυρού διαχωρισµού που αυτή 
προσφέρει µεταξύ υγιών και στεφανιαίων ασθενών. ∆ιαχωρισµός που δεν είναι 
δυνατός µε παρατήρηση των ΗΚΓ (όλα είχαν εµφάνιση υγιούς) ή γραµµικής 
ανάλυσης.  

Σε σχέση µε αντίστοιχες εργασίες οι οποίες είχαν πραγµατοποιηθεί κατά το παρελθόν 
παρατηρήθηκε αύξηση στης εκτιµούµενες διαστάσεις συσχέτισης για χρονοσειρές καρδιακού 
ρυθµού κατά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ελπίδα των πρώτων 
συγγραφέων ότι θα έβρισκαν χαµηλοδιάστατο χάος και έτσι θα περιέγραφαν την καρδιακή 
δυναµική µε κάποιο αποτελεσµατικό µη γραµµικό µοντέλο.  

Η καρδιακή δυναµική λοιπόν περιγράφεται από ένα υψιδιάστατο δυναµικό σύστηµα 
µε πολλούς βαθµούς ελευθερίας. Με βεβαιότητα µπορούµε να πούµε ότι δεν υπάρχει 
χαµηλοδιάστατο χάος στη δυναµική λειτουργία της. Έτσι λοιπόν και η πολύπλοκή 
συµπεριφορά δεν οφείλεται σε οµοιόσταση (δηλ στην αντίδραση ενός γραµµικού 
συστήµατος σε στοχαστικό περιβάλλον) αλλά σαφώς στους πολλούς βαθµούς ελευθερίας. 
Μέχρι τώρα επικρατούσαν διάφορες απόψεις από αυτές για χαµηλοδιάστατο χάος µέχρι και 
την άποψη για τελείως στοχαστική συµπεριφορά. Η συγκεκριµένη διατριβή διασαφηνίζει το 
συγκεκριµένο θέµα, αν και η άποψη περί στοχαστικής περιγραφής εξακολουθεί να είναι 
ισχυρή λόγω ότι ένα υψιδιάστατο µη γραµµικό σύστηµα είναι πρακτικά ανώφελο να 
περιγραφεί µέσω ενός µοντέλου.  

Ένα σηµαντικό θέµα που µας απασχόλησε ήταν η παρουσία του θορύβου στις 
µετρήσεις. ∆υστυχώς παρότι είναι γνωστές οι πιθανές πηγές του θορύβου, δεν είναι γνωστοί 
ούτε οι πιθανοί τύποι θορύβου που προκύπτουν από τους µηχανισµούς εισαγωγής αυτού στις 
µετρήσεις (που είναι άγνωστοι), αλλά ούτε και το ποσοστό αυτών. Γενικά η αφαίρεση του 
θορύβου από χρονοσειρά ή σήµα των οποίων η δυναµική είναι άγνωστη είναι ένα άλυτο 
πρόβληµα. Ουσιαστικά ισοδυναµεί µε τη µείωση της εντροπίας, γεγονός που αντιτίθεται στο 
β’ θερµοδυναµικό αξίωµα. Υπάρχουν στη βιβλιογραφία κάποιες εργασίες που 
πραγµατεύονται το θέµα προσέγγισης του θορύβου που εµπεριέχεται σε ένα ΗΚΓ, όλες όµως 
αυτές στηρίζονται σε υποθέσεις οι οποίες και αµφισβητήσιµες είναι και εν πολλοίς 
αυθαίρετες. ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει θεωρητική υποστήριξη περί αυτού προτιµήσαµε να 
µην πραγµατευτούµε το συγκεκριµένο ζήτηµα. Επίσης εφαρµόσαµε τις µεθόδους της µη 
γραµµικής δυναµικής ανάλυσης και σε δεδοµένα από άλλες βάσεις γνωστών ινστιτούτων οι 
οποίες έχουν καταγραφές R-R επαρµάτων µε σηµαντικότερη από όλες την Fantasia του ΜIT, 
µε σκοπό να επαληθεύσουµε την οµοιότητα και συµβατότητα των αποτελεσµάτων, κάτι που 
επιτεύχθηκε επιτυχώς και δεν συνηθίζεται σε εργασίες ανάλυσης πειραµατικών δεδοµένων 
όπου οι ερευνητές συνήθως παρουσιάζουν αναλύσεις δικών τους κυρίως δεδοµένων.  

Η υψιδιάστατη δυναµική της καρδιακής λειτουργίας επιβεβαιώνεται και από τις 
απόψεις της φυσιολογίας της καρδιάς. Πράγµατι ο καρδιακός ρυθµός επηρεάζεται από ένα 
πλήθος παραγόντων οι οποίοι θα µπορούσαν υπό ορισµένες προϋποθέσεις να θεωρηθούν 
ανεξάρτητοι και είναι, µεταξύ άλλων, η ισοδυναµία του συµπαθητικού νευρικού 
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συστήµατος, το αναπνευστικό σύστηµα, οι ορµόνες, η αιµατική πίεση, η εκάστοτε σωµατική 
διάταξη και η χηµεία του οργανισµού. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν άµεσα τον 
καρδιακό ρυθµό και εν πολλοίς είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους µε σαφές αποτέλεσµα την 
πολυπλοκότητα της καρδιακής λειτουργίας.  

Εντούτοις, αν και αποδείξαµε ότι οι χρονοσειρές δεν προέρχονται από γραµµικές 
διαδικασίες και βάσει παραδοχών εκτιµήσαµε διαστάσεις συσχέτισης, δεν αποδείξαµε ότι 
είναι αιτιοκρατικές. Προκειµένου για πολύπλοκες χρονοσειρές, όπως τα R-R επάρµατα, είναι 
γενικά δύσκολη αν όχι αδύνατη η απόδειξη ύπαρξης αιτιοκρατίας. Σηµαντική βοήθεια σε 
αυτό προσφέρουν µέθοδοι όπως αυτή της τυχαίας αναδιάταξης των δεδοµένων γνωστή και 
ως µέθοδος των παρένθετων δεδοµένων (surrogate data). Σύµφωνα µε αυτήν “ανακατέψαµε” 
τα δεδοµένα κάθε χρονοσειράς ώστε να διατηρηθούν όλες οι στατιστικές τους ιδιότητες όπως 
κατανοµή, µέση τιµή και φάσµα ισχύος Fourier. Οι µέθοδοι για δηµιουργία surrogate data 
που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι Unwindowed Fourier Transform, Windowed Fourier 
Transform, Adjusted Fourier Transform και τέλος µε Iterative Fourier surrogates. Σε όλες 
αυτές τις µεθόδους τα surrogates επέδειξαν περισσότερο στοχαστική συµπεριφορά. Ως 
στατιστικό µέγεθος διαχωρισµού (discrimination statistics) χρησιµοποιήσαµε τη διάσταση 
συσχέτισης και το µέσο τετραγωνικό σφάλµα πρόβλεψης. Η διάσταση συσχέτισης των 
surrogates ήταν αυξηµένη σε σχέση µε τις πρωτότυπες χρονοσειρές ενώ το µέσο τετραγωνικό 
σφάλµα πρόβλεψης ήταν µεγαλύτερο στις surrogate χρονοσειρές από ότι στις πραγµατικές. 
Αυτό σηµαίνει ότι ανακατεύοντας τα δεδοµένα διατηρώντας τα στατιστικά τους 
χαρακτηριστικά, προκύπτουν περισσότερο τυχαίες χρονοσειρές. Αυτό γενικά αποτελεί µια 
ισχυρή ένδειξη αιτιοκρατίας στα δεδοµένα.  

Βέβαια, όπως είπαµε και πριν, το ζήτηµα της ύπαρξης του θορύβου είναι ένα ανοικτό 
ακόµη θέµα και επηρεάζει αρνητικά την αξιοπιστία των τιµών των µεθόδων. Οι ακριβείς 
τιµές των µη γραµµικών µεθόδων δεν µπορούν να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες ένεκα της 
φτωχής στατιστικής η οποία προκύπτει από το πεπερασµένο µήκος των χρονοσειρών. Ας µην 
ξεχνούµε άλλωστε, ότι έχουν γίνει και παραδοχές ως προς τη διαδικασία εκτίµησης της 
διάστασης συσχέτισης. Ο διαχωρισµός όµως που προσφέρει η µέθοδος είναι σηµαντικός 
διότι δεν είναι διακριτός µε τις µέχρι τώρα γνωστές γραµµικές µεθόδους ούτε και µε την 
οπτική επισκόπηση των ΗΚΓ. Βέβαια αυτός ο διαχωρισµός πρέπει να τεκµηριώνεται µε 
περισσότερες από µια µεθόδους ώστε να υπάρχει συνάφεια των αποτελεσµάτων. Οι µέθοδοι 
των κοντινότερων ψευδών γειτόνων έδειξαν συναφή αποτελέσµατα. Άλλες µη γραµµικές 
παράµετροι είναι οι εκθέτες Lyapunov και το φάσµα των εκθετών τους. ∆εν έδειξαν  όµως οι 
µέθοδοι αυτές αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα πέραν της θεωρητικής ικανοποίησης της 
απαίτησης για εύρεση θετικού µεγίστου εκθέτη Lyapunov.  

Μια άλλη µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ήταν η Singular Values Decomposition 
(SVD) και η χρήση της για την εκτίµηση της διάστασης συσχέτισης από τα γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά του υπό διερεύνηση ελκυστή. Η µέθοδος αυτή συνίσταται στην προβολή του 
ανακατασκευασµένου φασικού χώρου µε τη µέθοδο καθυστέρησης σε έναν υποχώρο του 
οποίου βάση είναι τα κύρια ιδιοδιανύσµατα. Τα κύρια ιδιοδιανύσµατα προκύπτουν από τις 
µεγαλύτερες ιδιοτιµές του αρχικού φασικού χώρου. Στην πραγµατικότητα η µέθοδος θεωρεί 
ότι οι µικρές ιδιοτιµές δεν οφείλονται στην δυναµική αλλά στην επίδραση του θορύβου για 
αυτό και λαµβάνει υπόψη στον κύριο υποχώρο τις µεγάλες σχετικά ιδιοτιµές. Η εφαρµογή 
της µεθόδου αυτής οδήγησε σε µικρότερες τιµές εκτίµησης της διάστασης συσχέτισης 
θεωρώντας ως θόρυβο τα υψιδιάστατα χαρακτηριστικά της δυναµικής, για αυτό και δεν 
αξιοποιήθηκε.  

Μια άλλη επίσης σηµαντική µέθοδος είναι αυτή της προσεγγιστικής εντροπίας 
(approximate entropy). Αυτή δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια προσέγγιση της εντροπίας 
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Kolmogorov µε όρους επεξεργασίας σήµατος. Στην πραγµατικότητα οµοιάζει πολύ προς τον 
υπολογισµό του ολοκληρώµατος συσχέτισης ανεπτυγµένου για χώρο διάστασης 2. Ο 
υπολογισµός της για τους υγιείς και ασθενείς έδειξε αναµφισβήτητα τον καλύτερο 
διαχωρισµό µεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών αποδίδοντας αυξηµένη εντροπία στους 
υγιείς.  Αυτό παράλληλα ενισχύει τη συνάφεια µε τις µη γραµµικές µεθόδους οι οποίες 
έδειξαν αυξηµένη πολυπλοκότητα για τους υγιείς. Παράλληλα προτείναµε ένα κατώφλι για 
τους υπολογισµούς της προσεγγιστικής εντροπίας ώστε να υπάρχει βέλτιστος διαχωρισµός 
για τις R-R χρονοσειρές µεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας. Επαναλάβαµε τους 
υπολογισµούς της προσεγγιστικής εντροπίας και για χρονοσειρές από άλλες βάσεις 
δεδοµένων και τα αποτελέσµατα ήταν ικανοποιητικά. Ας τονίσουµε σε αυτό το σηµείο ότι η 
βάση δεδοµένων fantasia δεν έχει καθόλου ασθενείς αλλά µόνο υγιείς νέους και µεσήλικες. 
Τόσο οι µη γραµµικές µέθοδοι όσο και η προσεγγιστική εντροπία έδειξε αυξηµένη  
πολυπλοκότητα για τους νέους σε σχέση µε τους µεσήλικες.  

Προκειµένου να αυτοµατοποιήσουµε τα αποτελέσµατα των ανωτέρω µεθόδων σε µια 
διαδικασία αυτοµατοποιηµένης απόφασης, χρησιµοποιήσαµε το νευρωνικό δίκτυο LVQ 
(Learning Vector Quantization). Εξετάζοντας τα αποτελέσµατα που είχαµε πάρει δόθηκαν, 
κάποιες ευριστικές τιµές εκπαίδευσης στο νευρωνικό δίκτυο και στη συνέχεια, µετά την 
εκπαίδευση του δώσαµε τα πραγµατικά αποτελέσµατα. Σε όλες τις περιπτώσεις αποφάνθηκε 
σωστά και έδωσε σωστή κατηγοριοποίηση. Το ίδιο έγινε µε τις ίδιες τιµές εκπαίδευσης και 
για τη βάση fantasia. ∆ηλαδή, οι τιµές που εξήχθησαν µε βάση τα αποτελέσµατα από τα δικά 
µας δεδοµένα, επέδειξαν σωστή εκτίµηση στο δίκτυο και για άλλη βάση δεδοµένων, πράγµα 
που επιβεβαίωσε τις παραδοχές και τη γενίκευση των αποτελεσµάτων µας.  

Στη συνέχεια επαληθεύτηκαν τα συµπεράσµατα των µη γραµµικών µεθόδων µε 
ανάλυση εντροπίας µε µη επικαλυπτόµενα τµήµατα. Αυτός ο τρόπος ανάλυσης δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί ξανά στη βιβλιογραφία για πειραµατικά δεδοµένα και έγινε για πρώτη 
φορά σε ανάλυση επαρµάτων R-R. Σκοπός ήταν να εξεταστεί η διαφορά στην 
πολυπλοκότητα των χρονοσειρών µεταξύ υγιών και ασθενών µε µια µέθοδο ανάλυσης 
εντροπιών. Αυτό πέρα από την επιβεβαίωση της µεγαλύτερης πολυπλοκότητας των υγιών 
έναντι των ασθενών θα απέφερε και µια ιδέα για το βαθµό τυχαιότητας (randomness) των 
χρονοσειρών. Πέρα από την κλασσική µέθοδο υπολογισµού εντροπιών µε ολισθαίνοντα 
τµήµατα (Shannon) εξετάστηκε νέος τρόπος ανάλυσης µε µη επικαλυπτόµενα τµήµατα. Για 
να γίνει αυτό έπρεπε η αρχική χρονοσειρά να µετασχηµατιστεί σε µια συµβολοσειρά 
συγκεκριµένου αριθµού γραµµάτων και γλωσσολογικής δοµής. Χρησιµοποιήθηκε ο 
αδροµερής µετασχηµατισµός της χρονοσειράς µε τρόπο που προτείνεται σε αυτή την 
διατριβή και που αποτελεί παραλλαγή της διαµέρισης σε στάθµες (level crossing). Μετά τον 
υπολογισµό των εντροπιών καταλήξαµε στα ίδια συµπεράσµατα µε αυτά στις µη γραµµικές 
µεθόδους. Ότι δηλαδή,  στη δυναµική της καρδιάς των υγιών νέων υπάρχει αυξηµένη 
εντροπία και πολυπλοκότητα στη δυναµική σε σχέση µε ασθενείς ή υγιείς ηλικιωµένους. 
Παράλληλα η ανάλυση µε εντροπίες καταδεικνύει και θεωρητικά την ύπαρξη αιτιοκρατίας 
στη καρδιακή λειτουργία.  

Στη συνέχεια εφαρµόσαµε τοπική πρόβλεψη στις χρονοσειρές µε σκοπό να εξεταστεί 
η πολυπλοκότητα των χρονοσειρών και από την πλευρά της πρόβλεψης. Μια χρονοσειρά 
περισσότερο πολύπλοκη και µε αυξηµένη εντροπία επιδεικνύει µεγαλύτερα σφάλµατα 
πρόβλεψης. Εφαρµόστηκαν κυρίως µέθοδοι τοπικής πρόβλεψης όπως τοπική γραµµική 
πρόβλεψη (local linear prediction), προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων ( least squares 
approximation), τοπική πρόβλεψη µε χρήση αυτό-παλινδροµικών µοντέλων (AR-prediction) 
και πολυωνυµική πρόβλεψη. Σε όλες τις περιπτώσεις έγινε πρόβλεψη του επόµενου όρου 
χρησιµοποιώντας ένα συγκεκριµένο παράθυρο πληροφορίας για έναν ορίζοντα πρόβλεψης, 
και υπολογίσαµε το µέσο τετραγωνικό σφάλµα πρόβλεψης µε σκοπό να συγκρίνουµε την 
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προβλεψιµότητα των χρονοσειρών. Επίσης συγκρίναµε την προβλεψιµότητα και µε την 
προβολή ιστογραµµάτων των απολύτων σφαλµάτων πρόβλεψης. Τα αποτελέσµατα 
κατέδειξαν µικρότερα σφάλµατα πρόβλεψης σε χρονοσειρές που προέρχονταν από επάρµατα 
ασθενών σε σχέση µε αυτά των υγιών. Αυτό σηµαίνει ότι τα επάρµατα ασθενών 
αντιστοιχούν σε διαδικασίες περισσότερο κανονικές και γραµµικές σε σχέση µε τους υγιείς. 
Αυτό επαληθεύτηκε µε διάφορες µεθόδους πρόβλεψης. Παράλληλα η ίδια η πρόβλεψη 
αποτέλεσε ένα ισχυρό εργαλείο διαχωρισµού µεταξύ υγιών και ασθενών.  

Το τελευταίο µέρος της διατριβής ασχολείται µε την ανάλυση της καρδιακής 
λειτουργίας σε µικροσκοπικό επίπεδο και συγκεκριµένα µε την σχεδίαση µοντέλου 
προσοµοίωσης της διάδοσης ηλεκτρικής διέγερσης στο µυοκάρδιο. Σκοπός ήταν η 
κατάστρωση ενός αυτοσυνεπούς µοντέλου το οποίο να µπορεί να περιγράψει αυτήν τη 
διάδοση και κατόπιν να το γενικεύσουµε ώστε να µελετήσουµε λεπτοµερώς το φαινόµενο. 
Χρησιµοποιήθηκε ένα 2-διάστατο αδροµερώς µικροσκοπικό µοντέλο του καρδιακού ιστού 
στο µυοκάρδιο. Προκειµένου να προσοµοιώσουµε τον καρδιακό ιστό χρησιµοποιήσαµε µια 
διάταξη τετραγωνικού πλέγµατος κυττάρων αξιοποιώντας την ηλεκτρική συµπεριφορά 
αυτών κατά τη διάδοση παλµού δυναµικού. Η διάδοση θεωρήθηκε ότι λαµβάνει χώρα σε δύο 
επίπεδα, το ενδοκυττάριο επίπεδο το οποίο γίνεται εσωτερικά των κυττάρων µέσω των 
ζεύξεων αγωγιµότητας ή γεφυρών σύζευξης (gap junction) και το εξωκυττάριο µέσω του 
ζελέ που υπάρχει στον εξωκυττάριο χώρο. Το ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο δυναµικό 
συνδέονται σε κάθε κύτταρο µέσω της µη γραµµικής ηλεκτρικής συµπεριφοράς της 
κυτταρικής µεµβράνης. Σε ότι αφορά την ενδοκυττάρια διάδοση, θεωρήθηκε ότι κάθε 
κύτταρο συνδέεται µε τα γειτονικά του στην κατά µήκος διάσταση µε µια αντίσταση Rx η 
οποία είχε ωµική συµπεριφορά, ενώ οµοίως στην εγκάρσια διάταξη µε αντίσταση Ry. Η 
ανισοτροπία καθορίστηκε  από τη διαφορά των µιγαδικών αντιστάσεων των διακριτών 
στοιχείων. Οι εξισώσεις του µοντέλου επιλύθηκαν αριθµητικά. Τα συµπεράσµατα έδειξαν 
ότι η ανισοτροπία ως προς την x και y κατεύθυνση δεν παίζει σηµαντικό ρόλο στη 
δηµιουργία αρρυθµιών, όσο η γωνιακή ανισοτροπία (rotary anisotropy). Στα περισσότερα 
µοντέλα της βιβλιογραφίας που προσοµοιώνουν την διάδοση παλµού δυναµικού στο 
µυοκάρδιο, οι αρρυθµίες στην καρδιακή λειτουργία έχουν συσχετιστεί µε ύπαρξη και 
διατήρηση σπειροειδών κυµάτων. Κατά συνέπεια η µελέτη εµφάνισης και διατήρησης 
τέτοιων κυµάτων είναι το κυρίως αντικείµενο µελέτης τέτοιων µοντέλων.  Σύµφωνα µε την 
ανάλυση του δικού µας µοντέλου, αιτίες εµφάνισης αρρυθµιών είναι είτε η µεγάλη 
συχνότητα στην πηγή, είτε τυχόν εναποµείναντα τµήµατα διαδιδοµένων παλµών 
προηγούµενων ώσεων, είτε τέλος κάποια συµπτωµατική και χρονικά εντοπισµένη 
ασυµµετρία η οποία ενδεχοµένως δηµιουργήσει σπειροειδή κύµατα στη διάδοση. Στη 
βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές αναφορές που επιβεβαιώνουν τα πορίσµατα αυτά. 
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THESIS OVERVIEW 

The analysis of heart rate variability (HRV) has become a popular subject of investigation 
both among the medical and the engineering communities in last decade. It is an accepted fact 
that the variability of the R-R intervals of the cardiac signal is a powerful aid in 
understanding of cardiac function as well as the determination of cardiac health. For an HRV 
analysis, long recording ECGs are necessary in order to extract the R-R time intervals. Since 
the time of Goldberger and Babloyantz, who in 1987 and in 1988 respectively pioneered this 
effort, a large number of researchers have dealt with this subject. Much research has been 
conducted on chaotic timeseries analysis and everything pertaining to its application to 
cardiograms has been accepted and studied further by many members of the scientific 
community as to its effectiveness in cardiogram analysis. Many have found beneficial results 
and acknowledge chaotic time series analysis as a good measure in cardiac studies, while 
others have criticized it as vulnerable and sensitive, as well as possibly unfit for use in 
clinical studies. Concerning the studies that have been already published, there is no any 
common algorithmic procedure for performing the computations and estimating the 
parameters needed for the non linear methods. Improper estimation of these parameters 
certainly alters the results. All the published works that have been established up to nowadays 
suggest different values for the correlation dimension among similar subject categories. 
Beyond the processing methods, the data that have been used vary both in the subject’s 
categories and the way of performing the recordings. Many researchers use Holter recordings 
which are non stationary and posses varying subjects’ activity during recordings, thus 
rendering these data controversial. Beyond their accepted value in HRV analysis applications, 
these methods are indeed sensitive and dependent on other parameters, which, if not properly 
computed, certainly alter the results. Parameter selection for the application of these methods 
specifically in this field has yet to be established since the whole subject still remains open.  

The contribution of this thesis comes to clarify the specific topic, and yield procedures 
for the application of these methods in order to provide valuable conclusions in clinical 
practice. Subjects were selected by a cardiologist based on the medical record. The ten Group 
A subjects were normal young males aged 25-29 yrs, with unremarkable medical histories 
and normal physical examinations. All subjects belonging to Group A were non-smokers, 
received no drugs and abstained from caffeine for 24 hours prior to acquisition. The ten 
Group B subjects were patients hospitalized with coronary artery disease. All Group B 
subjects had 1 or 2 vessel coronary disease, which was angiographically confirmed, and 
normal left ventricular function (defined as an ejection fraction greater than or equal to 50%). 
Subjects with a history of myocardial infarction, coronary angioplasty or bypass grafting, 
cardiac rhythm disturbances, left ventricular dysfunction (defined as an ejection fraction less 
than 50%), severe arterial hypertension, and medical conditions affecting heart rate 
variability (e.g. diabetes, mellitus, hormonal disturbances, treatment with psychotropic drugs, 
respiration diseases) were excluded. All Group B subjects were undergoing treatment with 
nitrates, angiotensin converting enzyme inhibitors, salicylics and calcium antagonists 
(nifedipine 4 patients, nisoldipine 1 patient). No one had a history of stroke, peripheral 
vascular disease or clinically significant valvular abnormalities. To guarantee that valid and 
precise data were acquired, a cardiologist was present to ensure that all preparation and 
procedure details during electrocardiogram acquisition were followed properly. All 
recordings were performed in a quiet room, between the hours of 15.00-17.00, in the supine 
position under continuous monitoring by the cardiologist who confirmed the absence of any 
cardiac rhythm disturbances throughout the recording. Subjects were told to breathe normally 
and an attempt was made to maintain the respiratory rate at around 12/min. By inclusion 
criteria, no subject, neither healthy nor unhealthy, had cardiac rhythm disturbances. 
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Throughout ECG recordings, it was confirmed that no rhythm or conduction abnormalities 
had occurred. . It is important to note that the electrocardiograms done on Group B subjects 
were normal, showing no signs of coronary artery disease. All recordings averaged at 5000-
7000 R-R intervals. Then the timeseries were constructed containing the time elapsed 
between consecutive R-peaks in the QRS complex (R-R intervals). From the statistical point 
of view no pattern of any specific distribution was arisen, and certainly no distribution 
appertained the normal distribution. This was confirmed via the Kolmogorov-Smirnov test. 

  The most important point was the data stationarity. Certainly from the physiologist’s 
point of view the data were stationary since no disturbance of the subjects was occurred. 
However, from the rigorous statistical point of view a detailed examination had to been 
carried out. The rigorous statistical tests were distribution or ergodic measure tests between 
the entire timeseries and subparts of it. Both of them rejected the stationarity hypothesis. 
However the weak stationarity tests were successful. They consisted of mean, autocorrelation 
and correlation dimension and approximate entropy comparisons between the entire 
timeseries and subparts of it.  

Firstly, a linear analysis of the timeseries took part. Linear analysis comprises Fourier 
power spectrum estimation and autocorrelation function calculation. The theoretical aspects 
of linear analysis of the heart rate variability (HRV) linear analysis were confirmed, as the 
Power Spectral Density of a normal heart rate timeseries exhibited a continuous broadband 
spectrum with the three prominent regions VLF, LF and HF superimposed of overlapped 
frequencies. In general, as it was expected, normal ECGs, as more irregular, demonstrated 
more wide and overlapping broadband frequency peaks in contrast to patient ECGs, where 
the spectrum was expected to be thinner, exposing a more regular behavior. However no any 
pattern of spectrum was arisen for both of the healthy subjects and the patients. Both the 
Fourier spectrum and the autocorrelation function yielded a close to noise figure for the 
timeseries indicating strong nonlinearity or stochasticity. The hypothesis, that HRV 
timeseries coming from a linear process infected by noise was excluded from the linear 
analysis. The spectrum and the autocorrelation function aspects were obtained indicated that 
no ARMA model is adequate to describe the heart function.  

The next step was to examine if the HRV timeseries result from a stochastic process 
or they are generated from a deterministic non linear dynamics, which might contain some 
stochastic components. Valuable results could be concluded via this analysis. Non linear 
analysis of timeseries comprised mainly the reconstruction of the underlined dynamics phase 
space with the method of time delays and the estimation of topological invariants such as the 
correlation dimension and the Lyapunov exponents. In order to estimate these non linear 
magnitudes the approximation of some parameters was necessary with the aim of prominent 
techniques. The parameters needed for a good phase space reconstruction are the Embedding 
Dimension and the time lag. The time lag was approximated through the decorrelation time, 
which was estimated with the autocorrelation function and the mutual information technique. 
The range of embedding dimensions was estimated with the Takens’ criterion and some 
statistical methods such as the False Nearest neighbors. Because of the window length 
restrictions, the time lag was selected as 5 points long. In order to construct the correlation 
integral plot, the range of required embedding dimensions was estimated using the False 
Nearest Neighbors technique and was selected between 3 and 20.  Thus the window length 
was fixed at 100 neighbors. 

The Method of Delays was used for the phase space reconstruction and the 
Grassberger and Procaccia algorithm was utilized for the correlation dimension estimation. 
The calculation of the correlation integral was conducted using the Euclidean norm. The 
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autocorrelation (Theiler) window was not taken into account, as by experimental scrutiny 
some of the plateaus in the logarithmic plots were decayed.  

In order to perform these computations, a proprietary code was generated, since the available 
software for these computations was not satisfactory, and performed the computations with 
the use of infinity norm. The code was tested on original timeseries with known 
characteristics from the literature.  The length of the timeseries was about 7000 points. This 
length is relatively short for the specific range of embedding dimensions, however under 
specific assumptions an estimation of the correlation dimension can be performed by careful 
examination of the results. Despite being decreased, the plateaus where still visible. The 
results were confirmed for various values of the time lag without any significant alteration. 
Summarizing the results we have:  

a) The dynamics of the cardiac function is complex with high dimensionality. The 
timeseries of the healthy subjects were more complex than the patients’ ones. The 
behavior of the patients’ dynamics appeared to be more regular.  

b) The method of delays yielded a clear discrimination between healthy and patient 
subjects, pointing to the value of it. This discrimination is not possible to be carried 
out with classical linear methods of analysis.  

Comparing the results of previous works, someone can see that in the early works the authors 
were estimating low dimensions, indicating low dimensional chaotic behavior in the human 
cardiac function. Over the years, the estimated dimensions have been remarkably increased to 
large values indicating high dimensional dynamics.  

Indeed the dynamics of the cardiac function corresponds to a high dimensional system 
with many freedom degrees. It is obvious and incontrovertible that there is no low 
dimensional chaos in heart’s dynamics. In contrast, there is high dimensional complexity due 
to many degrees of freedom and certainly not to homeostasis. Besides the application of the 
non linear methods, the variety of the results is also due to the data used. Some authors use 
Holter data, which are non stationary and involve varying activity during the recordings, 
where others gather recordings under particular conditions, such as during exercise, specific 
meditation etc.  

Another important point is the noise infection of the timeseries. All measurement 
methods inevitably introduce measurement errors. Therefore, it is certain that a real-time 
digital recording device such as the electrocardiograph adds noise to the acquired data. Aside 
from the measurement error that is acquired from the direct recording, more noise is added to 
the signal during its digitization. The noise acquired from the device may be estimated from 
the manufacturer specifications, while the one added from the QRS detection algorithm must 
also be accounted for. The method used for the detection and extraction of R peaks of the 
recorded ECGs, was the Pan-Tompkins algorithm and the noise it inserts is available from the 
literature. 

Aside from the noise that is added from the technical equipment and the various 
analysis algorithms, one more important noise parameter is the biological noise. Biological 
noise refers to noise added from muscular movement or electrode misplacement, especially 
when it occurs near the electrodes. The physical characteristics of the subject also influence 
the clarity of the recording. This noise can be very large in some cases, especially when 
recordings are acquired with Holter devices. It is, therefore, of great interest to examine how 
this noise can be measured and if it can be reduced or identified so that it can be accounted 
for in the analysis. In order to reduce noise that is produced during the quantization of the 
signal from the device, the sampling rate is increased. Noise introduced from the patient is 
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reduced by using a conductive gel between the electrodes and the skin. Also, recordings are 
not done with a Holter device and instead long recordings are preferred where the subjects 
are in a controlled environment.  

Noise measurement in a system where its basic characteristics are not known or which 
are very complicated is an unsolved problem. Signal analysis provides some estimation 
methods for signals whose ideal (free of noise) form is known, as with telecommunication 
signals, but in the case of actual signals that result from physical, complicated systems of 
unknown structure (ECG, EEG, voice), even the estimation of the type of noise (white, 
colored, etc) is not possible. Generally, high-dimensional nonlinear or especially complicated 
signals are difficult to study with respect to noise. Various attempts have been made in the 
literature at describing the noise level. Although such studies have produced encouraging 
results in time series with noise such as stock prices, these assumptions are not applicable to 
HRV time series since they do not describe or explain the physiology of the noise or the way 
it is introduced to the system. It is therefore impossible to differentiate or estimate the noise 
contained in a complicated nonlinear signal the general properties of which are not known. 
Some attempts at the estimation and rejection of noise in dynamical systems do exist that 
have been applied and produced important results [Albano et al., 1988] and [Signorini et al., 
2001]. All these methods are based on the assumption that there are some low-dimensional 
dynamics along with the noise. However, no matter how carefully they are applied, there is 
always a chance that along with the noise, some important sections of high-dimensional 
dynamics are excluded from the signal. Thus the limitation of the noise was conducted 
considering exterior factors only, such as controlling the recording environment and the 
technical devices used. 

The results presented in this work were also confirmed with data coming from other 
databases, such as MIT-BHI or “Fantasia” from Physionet (the most popular one). This is not 
common in literature where everybody presents the results for his data only. The high 
dimensionality was also confirmed using physiology’s arguments. Indeed, the large values of 
the estimated correlation dimension can be explained from high complexity of human cardiac 
system whose function is affected by many different and independent factors including 
sympathetic – vagal balance, respiration, hormones, blood pressure, posture and chemicals. 
The large number of contributing factors clearly leads to a highly complex system. Even 
though the R-R HRV timeseries were proven not to come from a linear and periodical 
process, it still has to be clarified whether they come from a deterministic process or from a 
noisy and stochastic one. The determinism can be confirmed via the method of surrogate 
data. According to this method, each original HRV data file was sorted based on its statistical 
priorities rather than its dynamics, so that the resulting signal did not contain any other 
dynamics, thus yielding a random timeseries. For each R-R HRV timeseries, a new set of 
surrogate timeseries was generated using the above technique. 

For all surrogate timeseries the same nonlinear methods were applied, in order to 
examine the similarity of the results.  If the same results would obtain, then the original data 
would not contain any dynamics and thus they due to an underlying stochastic process. On 
the other hand, if the results of the Surrogates were different from those of the original set, 
then the presence of system dynamics would be confirmed and the data should have come 
from a deterministic process. The use of Surrogate Data is a statistical hypothesis testing 
method that involves two ingredients: a null hypothesis against which observations are tested, 
and a discriminating statistic. The null hypothesis attempts to describe the data while the 
discriminating statistic is a number that quantifies some aspects of the data. The 
discriminating statistic is a parameter that when used in combination with the Surrogate Data 
method may result in values that are different from those using the original data. If this 
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occurs, then the null hypothesis is rejected. The algorithms used for surrogate data 
generation, were the Unwindowed Fourier Transform, the Windowed Fourier Transform, the 
Adjusted Fourier Transform and the Iterative Fourier surrogates. In all of these methods, 
surrogate data exhibited increased stochasticity and randomness. As discrimination statistics, 
the correlation dimension estimation and the mean square root prediction error were selected. 
The correlation dimension and the mean squared root prediction error were increased for the 
surrogates compared to the original timeseries. This is an evidence of determinism existence 
in the original timeseries.  

The estimation of the correlation dimension in RR HRV timeseries is valuable for 
discrimination between healthy subjects and coronary patients, only. Indeed, the rigorous 
values of non linear methods cannot give further information because of the poor statistics. 
Notice that there are assumptions that have been done in order to make these approximations. 
However the discrimination between the two categories of subjects is important as no 
distinction can been done with the essential linear signal processing methods. Of course this 
discrimination must be confirmed by coherent results of other non linear methods. The False 
Nearest Neighbors method was applied for confirming the correlation dimension range of the 
MOD. Another method was the Lyapunov exponents’ spectrum, which did not yielded 
valuable results.  However the positive maximum Lyapunov exponents which is estimated for 
our data, is a theoretical prerequisite for non linear dynamics existence. Another method that 
was used was the Singular Values Decomposition and its utilization for estimating the 
correlation dimension from geometrical characteristics of the (hypothetical) attractor of the 
dynamics. The method consists in a projection of the reconstructed phase space to the 
primary coordinates. The primary coordinates arise from a subspace of the initial embedding 
space, and it respects to the largest eigenvalues. The method actually hypothesizes that 
smaller eigenvalues due to noise infection and thus it assumes a subspace the base of which is 
produced from the eigenvectors of the largest eigenvalues. Then the initial reconstructed orbit 
is projected to the primary subspace. After the projection is made, a new orbit has been 
arisen. The correlation dimension is calculated for the new orbit. Applications of this method 
led to decreased values for the correlation dimension. This was explained by the fact that 
SVD method assumes the high dimensional parts of the timeseries as noise, thus yielding 
lower correlation dimension values. Generically, the discrimination been offered by this 
method was poor, and the method was not utilized.  

Another method that was used was the approximate entropy (ApEn). It is an 
approximation of the Kolmogorov-Sinai entropy under signal processing concepts 
considerations. The calculation of the approximate entropy for Healthy subjects and Coronary 
patients ECG R-R HRV timeseries demonstrated a clear discrimination between them. 
Healthy subjects’ timeseries yielded increased approximate entropy values compared to the 
Patients’ ones. This shows increased irregularity for the healthy subject’s heart dynamics, 
which is coherent to the strong complexity obtained by the method of delays. An alternative 
threshold value for approximate entropy computation was recommended, which provided 
optimum discrimination. The Approximate Entropy method was applied in the Fantasia 
database also, in order to check the coherence of the results. The results yielded increased 
irregularity for the young subjects compared to the old ones, which is coherent with the 
respective complexity that was obtained by the MOD. Notice that there is no any disease 
presence in this database. Both non linear methods and approximate entropy method 
demonstrated that the young subjects exhibit stronger complexity than the old ones.  

In order to make an automaton using the results of MOD and ApEn for ruling about 
the disease presence in an unknown R-R HRV timeseries, the LVQ (Learning Vector 
Quantization) neural network was utilized. After a detailed examination of the obtained 
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results of MOD and ApEn we constructed a learning vector consisted of heuristic values. 
Then the network was trained in order to define the disease presence in the timeseries’ 
results. The declaration was always correct. The same happens with the Fantasia database 
timeseries. This is important because a learning vector which constructed with our data 
results, behaved correctly for other data proving this way the universality of the method and 
confirming our theoretical assumptions.  

A new innovative method of block entropies analysis by lumping was applied either. 
Apart from the classical Shannon-like entropy estimation with gliding, the entropy 
calculation by lumping was examined. This entropy analysis is applied in linguistic 
sequences. Thus, the original timeseries had to be transformed in a new symbolic sequence of 
specific number of possible letters (alphabet length). In order to accomplish that, the coarse 
graining of the timeseries was generated with the use of an alteration of the level crossing 
method. This alteration was recommended for extracting the maximum information of the 
timeseries. After that, the block entropies were calculated for various word lengths by 
lumping. The assessment of the obtained statistics, concluded to coherent results with the non 
linear methods. The sequences came from healthy subjects’ timeseries, exhibited increased 
block entropies values per letter for some word lengths. Between sequences coming from 
healthy subjects and the respective form patients there is a transition area depicting the 
statistical differences. These differences came out even for two-letter alphabet depicting the 
satisfactory statistics. Similar results were obtained as well for the Fantasia database, between 
young healthy and old subjects. The decay of the entropies is a good indication for 
determinism.  

Furthermore, local prediction in timeseries was applied, in order to confirm the 
strongest complexity of the healthy subjects’ heart’s dynamics. The prediction error of a 
random signal is greater than the respective for a more regular signal. Local prediction 
methods were mainly applied and particularly local linear prediction, least squares 
approximation, exponential normalization, AR model prediction and polynomial prediction. 

In all cases, the next term of a timeseries was predicted using an information window. 
This one point prediction for a specific length of the timeseries was applied and the mean 
squared root of prediction error was calculated in order to compare the predictability among 
the timeseries. The histograms of the errors were also used, as another way to check the 
predictability. The results manifested the increased predictability of the timeseries came from 
Patients indicating this way increased regularity and less complexity. This was in agreement 
with our previous conclusions providing thus, a good way for discrimination between patients 
and healthy subjects from long recording ECGs.  

The last part of this work has to do with a coarse microscopic model, representing the 
propagation of action potential in cardiac muscle. The construction of a shelf consistent 
model, which can describe this propagation, was the first step. In order to do this, similar 
earlier works were reviewed and our own simulation model was constructed. This model was 
generalized, in order to study continuous equations. A two- dimensional anisotropic bidomain 
model of cardiac ventricular muscle was issued in order to study the propagation of action 
potential through myocardial tissue. In real myocardium two propagations happen in the 
microscopic level of cell magnitude: One is the intracellular propagation which is carried out 
through the interior of myocardial cells. The propagation between adjacent cells is addressed 
through gap junctions, holding specific electrical properties. The other kind of propagation is 
through the extracellular space. Myocardial cells are embedded in an electrical conductible 
“gel”. This propagation is carried out through the exterior of the cellular membranes as well, 
where are significant concentrations of potassium ions. For modeling the cardiac tissue we 
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established a rectangular lattice of array of cells. Each cell was considered being connected 
with its neighbors in the longitudinal direction by a coupling resistor xR  and in the transverse 
direction by a coupling resistance yR . The difference in the discrete elements of the two 
coupling resistances locates the anisotropy of the tissue. The system of non linear differential 
equations thus obtained, is actually a reaction diffusion equations model. The model was 
numerically solved with the use of split step Fourier transform.  

The results confirmed some theoretical aspects appeared in the literature. Ventricular 
fibrillation is strongly related to spiral waves propagation in myocardium. The existence of 
spiral waves can affect some arrhythmias which, under critical circumstances, could yield 
fatal ventricular fibrillation. Spiral waves are generated by rotational anisotropy, which could 
be fostered either by temporal spatial rotational anisotropy of myocardial electrophysiology, 
or by background of a previous propagated potential pulse remains.  The model can also 
identify arrhythmias generated by fast transitions in the pacing of the heart. The conclusion is 
that modeling the propagation of action potentials through myocardium could provide 
answers for many phenomena which are strongly related in fatal diseases of the heart.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ανάλυση ηλεκτροκαρδιογραφήµατος µε τις µεθόδους ανάλυσης χαοτικών χρονοσειρών 
έγινε την περασµένη δεκαετία ιδιαίτερα δηµοφιλής σε διάφορους ερευνητές. Από την εποχή 
του Coldberger [1] και της Babloyantz [2] οι οποίοι το 1987 και 1988 αντίστοιχα υπήρξαν 
πρωτοπόροι, πλήθος ερευνητών έχει καταπιαστεί µε αυτό το θέµα. Οι µέθοδοι ανάλυσης 
χαοτικών χρονοσειρών σε ότι αφορά την εφαρµογή τους σε καρδιογραφήµατα, µέχρι σήµερα 
έχουν βρει θερµούς υποστηρικτές, [3], [4] αλλά και ερευνητές που βλέπουν την εφαρµογή 
των µεθόδων αυτών µε κριτικό µάτι [5]  θεωρώντας τις τρωτές κι ευαίσθητες και 
αµφισβητώντας την ικανότητα αξιοποίησης τους στην κλινική πράξη. Το τοπίο συνεπώς 
συνεχίζει να παραµένει συγκεχυµένο.  

Πέρα από την ίδια την αξία των µεθόδων σε εφαρµογές στην ανάλυση  ECGs HRV, 
οι ίδιες οι µέθοδοι είναι πράγµατι ευαίσθητες και εξαρτώνται από πολλές παραµέτρους, οι 
οποίες αν δεν εκτιµηθούν σωστά, οπωσδήποτε θα αλλοιώσουν τα αποτελέσµατα 
συσκοτίζοντας παράλληλα το τοπίο. Σε ότι αφορά τον τρόπο επιλογής των παραµέτρων για 
εφαρµογή των µεθόδων αυτών στον συγκεκριµένο χώρο κανένα βήµα δεν έχει γίνει αφού 
όλη η σχετική βιβλιογραφία παραµένει ανοιχτή. Έτσι, ένας πειραµατικός που θα εφάρµοζε 
µε εναλλακτικούς τρόπους τις µη γραµµικές µεθόδους, θα έπαιρνε µάλλον ισάριθµα 
διαφορετικά αποτελέσµατα.  

Αντικείµενο του πρώτου µέρους της διατριβής είναι µια εµπεριστατοµένη 
παρουσίαση της φυσιολογίας της καρδιάς και της καρδιακής λειτουργίας και αποσκοπεί στο 
να εφοδιάσει τον αναγνώστη µε εκείνες τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για να διέξέλθει 
µε κριτικό πνέυµα τα δύο επόµενα µέρη. 

Το δέυτερο µέρος της διατριβής στοχεύει, µεταξύ άλλων, στο να φωτίσει το 
συγκεκριµένο τοπίο έτσι ώστε, µε αλγοριθµικό και συστηµατικό τρόπο να καταστούν οι 
µέθοδοι αυτές αναµφισβήτητα χρήσιµες στην κλινική πράξη. Στο µέρος αυτό 
διασαφηνίζονται επίσης οι διαδικασίες εκτίµησης των παραµέτρων που χρησιµοποιούνται 
στις µη γραµµικές µεθόδους, ώστε αυτές να αποδώσουν αποτελέσµατα στο συγκεκριµένο 
χώρο εφαρµογής. Μεταξύ των διαθέσιµων µη γραµµικών µεθόδων επιλέγονται αυτές οι 
οποίες δίνουν βέλτιστα αποτελέσµατα και προτείνονται συγκεκριµένες διαδικασίες 
εφαρµογής των. Αντίθετα καταδεικνύονται οι µη ενδεδειγµένες µέθοδοι καθώς οι λόγοι για 
τους οποίους αυτές δεν δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα.  

Στη συνέχεια προτείνεται συγκεκριµένος τρόπος καταγραφής και επεξεργασίας των 
δεδοµένων. Μεταξύ όλων των διαθέσιµων τρόπων προτείνεται η µακρά καταγραφή 
ψηφιακών ΗΚΓ διάρκειας 2 ωρών συγκεκριµένη ώρα του κιρκαδιανού κύκλου υπό 
ελεγχόµενες συνθήκες από πλευράς φυσιολογίας, έναντι των άλλων τρόπων που 
παρατηρούνται συνήθως στην βιβλιογραφία, όπως ακανόνιστες ώρες καταγραφής µέσα στο 
εικοσιτετράωρο, χρήση φορητών συσκευών καταγραφής (HOLTER) κοκ. Γίνεται συγκριτική 
εφαρµογή των µη γραµµικών µεθόδων για διάφορες γνωστές βάσεις δεδοµένων ώστε να 
αξιολογηθεί η κλινική αξία των συγκεκριµένων µεθόδων που έχουµε επιλέξει.  

Στη συνέχεια, επαληθεύονται τα συµπεράσµατα των µεθόδων που έχουµε εφαρµόσει 
µε καινοτόµο ανάλυση εντροπίας µε µη επικαλυπτόµενα τµήµατα. Πράγµατι πέρα από την 
κλασσική µέθοδο υπολογισµού εντροπιών µε ολισθαίνοντα τµήµατα (Shannon) εξετάζεται 
νέος τρόπος ανάλυσης µε µη επικαλυπτόµενα τµήµατα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει η αρχική 
χρονοσειρά να µετασχηµατιστεί σε µια συµβολοσειρά συγκεκριµένου αριθµού γραµµάτων 
και γλωσσολογικής δοµής. Για να γίνει αυτό χρησιµοποιείται ο αδροµερής µετασχηµατισµός 
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της χρονοσειράς µε τρόπο που προτείνεται σε αυτή την εργασία και που αποτελεί παραλλαγή 
της διαµέρισης σε στάθµες (level crossing). Στη συνέχεια υπολογίζονται οι εντροπίες και 
γίνεται στατιστική εκτίµηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Επίσης εφαρµόζεται 
πρόβλεψη χρονοσειρών ώστε, αφενός να δειχθεί η συνάφεια των πορισµάτων από τη µέχρι 
τώρα ανάλυση, αφετέρου η ίδια η πρόβλεψη να αξιολογηθεί σαν εργαλείο διαχωρισµού 
µεταξύ υγιών και στεφανιαίων ασθενών. Εφαρµόζεται τοπική πρόβλεψη µε διάφορες 
µεθόδους και στη συνέχεια αξιολογούνται τα αποτελέσµατα.  

Τέλος τα αποτελέσµατα των εφαρµογής των µη γραµµικών µεθόδων αξιοποιούνται 
ώστε να καταστούν χρήσιµα στην κλινική πράξη. Για να γίνει αυτό χρησιµοποιείται ένα 
νευρωνικό δίκτυο σαν σύστηµα απόφασης. Εκπαιδεύεται µε ευριστικές τιµές οι οποίες 
προκύπτουν από τα προηγούµενα και στη συνέχεια εξετάζεται η αποτελεσµατικότητά του ως 
σύστηµα λήψης απόφασης προκειµένου να καταστούν οι ανωτέρω µέθοδοι σε µια 
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία.  

Συνοψίζοντας η εργασία προτείνει αυτοµατοποιηµένη διαδικασία ανίχνευσης 
παθολογιών και διαχωρισµού ΗΚΓ µακράς καταγραφής µεταξύ υγιών και στεφανιαίων 
ασθενών των οποίων τα ΗΚΓ έχουν φυσιολογική όψη δηλ δεν είναι δυνατή η ανίχνευση 
ασθενειών από το ΗΚΓ.  

Στο τρίτο µέρος της διατριβής αυτής επιχειρήται η ανάλυση της καρδιακής 
λειτουργίας σε µικροσκοπικό επίπεδο και συγκεκριµένα η σχεδίαση µοντέλου προσοµοίωσης 
της διάδοσης ηλεκτρικής διέγερσης στο µυοκάρδιο. Σκοπός ήταν η κατάστρωση ενός 
αυτοσυνεπούς µοντέλου το οποίο να µπορεί να περιγράψει αυτήν τη διάδοση και κατόπιν να 
γενικευθεί ώστε να µελετηθεί λεπτοµερώς το φαινόµενο. Χρησιµοποιήθηκε ένα δισδιάστατο 
διεπίπεδο ανισοτροπικό µοντέλο του καρδιακού ιστού στο µυοκάρδιο. Προκειµένου να 
προσοµοιώσουµε τον καρδιακό ιστό χρησιµοποιήσαµε µια διάταξη τετραγωνικού πλέγµατος 
κυττάρων αξιοποιώντας την ηλεκτρική συµπεριφορά αυτών κατά τη διάδοση παλµού 
δυναµικού. Το πλέγµα αφορούσε τη ενδοκυττάρια διάδοση.  Κάθε κύτταρο θωρήθηκε ότι 
συνδέεται µε τα γειτονικά του στην κατά µήκος διάσταση µε µια αντίσταση xZ  η οποία είχε 
ωµική συµπεριφορά, ενώ οµοίως στην εγκάρσια διάταξη µε αντίσταση yZ . Η ανισοτροπία 
καθορίστηκε  από τη διαφορά των διακριτών στοιχείων των αντιστάσεων αυτών xZ  και yZ . 
Καταστρώθηκε έτσι ένα διακριτό µοντέλο το οποίο στη συνέχεια γενικεύτηκε ώστε να 
περιγράψει µε αναλυτικές µη συνεχείς γραµµικές µερικές διαφορικές εξισώσεις την  
ενδοκυττάρια διάδοση. Προκειµένου να υπάρχει συµβατότητα λύσεων θεωρήθηκε και η 
συνεχής εκδοχή της εξωκυττάριας διάδοσης η οποία αλληλεπιδρούσε µε την ενδοκυττάρια 
µέσω της κυτταρικής µεµβράνης. Αποτέλεσµα ήταν να καταλήξουµε σε εξισώσεις όµοιες µε 
εκείνες της διάχυσης – αντίδρασης [Reaction Diffusion equations (RDE)]. Οι εξισώσεις του 
µοντέλου επιλύθηκαν αριθµητικά µε τη µέθοδο Split Step Fourier (SSF) και έγινε ανάλυση 
των  αριθµητικών λύσεων, µε εντοπισµό σε µελέτη οικογενειών λύσεων που αντιστοιχούν σε 
φαινόµενα παθογένειας όπως οι σπειροειδείς λύσεις (spiral wave solutions).   

Παρόµοιες εξισώσεις λήφθηκαν και θεωρώντας το µυοκάρδιο σαν συνεχές µέσο και 
θεωρώντας ύπαρξη ηλεκτροστατικού πεδίου, καταστρώθηκαν οι εξισώσεις διατήρησης 
φορτίου και νόµου του Gauss. Κατόπιν κάποιων υποθέσεων, φθάσαµε πάλι σε σύστηµα 
εξισώσεων RDE το οποίο επιλύθηκε οµοιοτρόπως µε αυτό που προέκυψε από το διακριτό 
µοντέλο. Μελετήθηκαν κυρίως φαινόµενα αρρυθµιών και εξετάστηκαν οι αιτίες που είναι 
πιθανών να δηµιουργήσουν αυτά τα φαινόµενα. Πέρα από τις αιτίες τα συµπεράσµατα είναι 
γενικεύσιµα καθώς όλα τα συστήµατα RDE µπορούν να αντιµετωπιστούν µε ενιαίο τρόπο.  
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Α’ ΜΕΡΟΣ 

 Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

 3



1. ΚΑΡ∆ΙΑ – ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ένα γενικό προσχέδιο της καρδιάς µπορούµε να παρατηρήσουµε στο σχήµα 1.1 . Η καρδιά 
στην πραγµατικότητα αποτελείται από δύο ξεχωριστές αντλίες, τη δεξιά καρδιά η οποία 
διοχετεύει το αίµα µέσα από τους πνεύµονες, και την αριστερή καρδιά η οποία διοχετεύει το 
αίµα µέσα από τα περιφερειακά όργανα του σώµατος. Με τη σειρά τους κάθε µια από αυτές 
τις δύο ξεχωριστές καρδίες αποτελείται από ένα κόλπο και µια κοιλία, που συστέλλονται 
περιοδικά. Ο κόλπος λειτουργεί σαν προθάλαµος για την κοιλία, επιτελεί όµως µια ελαφρά 
υποβοηθητική αντλητική λειτουργία για την προώθηση του αίµατος προς την κοιλία. Με τη 
σειρά της η κοιλία προσφέρει την κύρια δύναµη για την προώθηση του αίµατος µέσα από την 
πνευµονική ή την περιφερειακή κυκλοφορία.  

 
Σχήµα 1.1: Γενική εικόνα της καρδιάς. Εγκάρσια τοµή 

 

 

α. ΤΟ ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟ 

Η καρδιά αποτελείται από τρεις κύριους τύπους µυοκαρδίου: το µυοκάρδιο των κόλπων, το 
µυοκάρδιο των κοιλιών και από τις εξειδικευµένες µυϊκές ίνες διέγερσης και αγωγής της 
διέγερσης. Το µυοκάρδιο των κόλπων και των κοιλιών συστέλλονται µε τον ίδιο σχεδόν 
τρόπο όπως και ο σκελετικές µυς, µε τη διαφορά ότι η διάρκεια συστολής τους είναι πολύ 
µεγαλύτερη. Εξάλλου, οι εξειδικευµένες µυϊκές ίνες διέγερσης και αγωγής της διέγερσης 
ελάχιστα µόνο συστέλλονται διότι περιέχουν ελάχιστα µόνο συσταλτά ινίδια. Αντίθετα 
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εξαιτίας της ιδιότητας της ρυθµικής τους λειτουργίας, και της µεγάλης ταχύτητας αγωγής της 
διέγερσης, συγκροτούν ένα σύστηµα για τη διέγερση της καρδιάς καθώς κι ένα σύστηµα 
αγωγής του σήµατος για τη διέγερση ολόκληρου του µυοκαρδίου.  

 

β. Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ 

Το µυοκάρδιο είναι όπως είδαµε ένα ιδιαίτερο είδος µυϊκής µάζας η οποία έχει την ικανότητα 
να συστέλλεται κατόπιν αγωγής θετικού ηλεκτρικού φορτίου. Έτσι το σύστηµα που παράγει 
και προσαγάγει σταδιακά τον παλµό στο µυοκάρδιο είναι ηλεκτροστατικό. Η καρδιά διαθέτει 
ένα σύστηµα για την παραγωγή των ρυθµικών ηλεκτρικών παλµών, µέσω µυϊκών 
ταλαντωτών, καθώς και ένα σύστηµα για την αγωγή αυτών των παλµών. Συνέπεια της 
διέλευσης του ρεύµατος µέσω του µυοκαρδίου είναι η µηχανική συστολή αυτού και, κατά 
συνέπεια,  η ώθηση του αίµατος. Όταν αυτό το σύστηµα λειτουργεί σωστά, οι κόλποι 
συστέλλονται κατά ένα έκτο περίπου του δευτερολέπτου πριν από τη συστολή των κοιλιών. 
Αυτό εξασφαλίζει καλύτερη πλήρωση των κοιλιών µε αίµα πριν από τη διοχέτευση του 
αίµατος µέσα από τους πνεύµονες και το περιφερειακό κυκλοφορικό σύστηµα. Επίσης, κατά 
τη σωστή λειτουργία της αγωγής, όλα τα τµήµατα του κοιλιακού µυοκαρδίου συστέλλονται 
σχεδόν ταυτόχρονα, µε αποτέλεσµα την αποτελεσµατική ανάπτυξη πίεσης στο εσωτερικό 
των κοιλιακών κοιλοτήτων.  

Στο σχήµα 1.2 απεικονίζεται το σύστηµα παραγωγής και αγωγής των διεγέρσεων από 
το οποίο ελέγχονται οι συστολές της καρδιάς. Τα διακεκριµένα τµήµατα του συστήµατος 
παραγωγής και αγωγής της καρδιακής διέγερσης είναι:  

1) ο φλεβόκοµβος µέσα στον οποίο παράγονται τα ρυθµικά αυτοδιεγερτικά 
ερεθίσµατα, 2)οι διακοµβικές οδοί µέσω των οποίων το ερέθισµα που παράγεται στον 
φλεβόκοµβο άγεται στον κολποκοιλιακό κόµβο,  

3) ο κολποκοιλιακός κόµβος µέσα στον οποίο το ερέθισµα που προέρχεται πό τους 
κόλπους, καθυστερείται πριν να περάσει από τις κοιλίες,  

4) το κολποκοιλιακό δεµάτιο, το οποίο άγει τη διέγερση από τους κόλπους προς τις 
κοιλίες και 

5) το αριστερό και το δεξιό σκέλος του δεµατίου που αποτελείται από ίνες του 
Purkinje, µε τα οποία αυτά σκέλη η διέγερση άγεται προς όλα τα σηµεία των κοιλιών.  

 

γ. Ο ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΟΣ 

Ο φλεβόκοµβος είναι µια µικρή επίπεδη ελλειψοειδής λωρίδα από εξειδικευµένο µυϊκό ιστό, 
πλάτους 3mm, µήκους 15mm, και πάχους 1mm. Εντοπίζεται στο άνω πρόσθιο τµήµα του 
δεξιού κόλπου, αµέσως µπροστά και έξω από την εκβολή της άνω κοίλης φλέβας. Οι µυϊκές 
ίνες από τις οποίες αποτελείται έχουν διάµετρο από 3 έως 5 µm, ενώ οι γύρω τους µυϊκές ίνες 
του µυοκαρδίου των κόλπων έχουν διάµετρο από 10 έως 15 µm. Εντούτοις οι ίνες του 
µυοκαρδίου των κόλπων αποτελούν συνέχεια των ινών του φλεβόκοµβου, κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε το οποιοδήποτε δυναµικό ενέργειας που εµφανίζεται στο φλεβόκοµβο να επεκτείνεται 
αµέσως προς το µυοκάρδιο των κόλπων.  
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Σχήµα 1.2: Ο φλεβόκοµβος (sinus node) και το σύστηµα His Purkinje της καρδιάς (κίτρινη γραµµή). 

 

 
Σχήµα 1.3: Η οργάνωση του κολποκοιλιακού κόµβου. Οι αριθµοί παριστούν το χρονικό διάστηµα που 
παρέρχεται από την έναρξη της διέγερσης στον φλεβόκοµβο 
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δ. Ο ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ.  

Ο κολποκοιλιακός κόµβος εντοπίζεται στο οπίσθιο µέρος του διαφράγµατος του δεξιού 
κόλπου, αµέσως πίσω από την τριγλώχινα βαλβίδα και πλάι στην εκβολή του στεφανιαίου 
κόλπου, όπως παριστάνεται στο Σχήµα 1.2. Αφού υποδεχθεί  το ηλεκτρικό σήµα διέγερσης 
από τον φλεβόκοµβο, καθυστερεί τη µετάδοση της διέγερσης προς το δεµάτιο His, δίνοντας 
µε αυτόν τον τρόπο τον απαραίτητο χρόνο στους κόλπους να αδειάσουν το περιεχόµενό τους 
προς τις κοιλίες, πριν την έναρξη της συστολής των κοιλιών.  

Στο σχήµα 1.3 απεικονίζονται τα διάφορα τµήµατα αυτού του κόµβου και οι 
συνδέσεις του µε τις κολπικές διακοµβικές ίνες αγωγής, καθώς και µε το κολποκοιλιακό 
δεµάτιο. Η διέγερση µετά τη διαδροµή της µέσα από τη διακοµβική οδό, φθάνει στον 
κολποκοιλιακό κόµβο περίπου 0.03 sec µετά τη γέννησή της στον φλεβόκοµβο. Ακολουθεί 
µια περαιτέρω καθυστέρηση 0.09 sec µέσα στον ίδιο τον κολποκοιλιακό κόµβο, προτού η 
διέγερση εισέλθει µέσα στο διατιτραίνον τµήµα του κολποκοιλιακού δεµατίου. Μια 
τελευταία καθυστέρηση 0.04 sec παρατηρείται κυρίως µέσα στο διατιτραίνον κολποκοιλιακό 
δεµάτιο, που αποτελείται από µικρές πολλαπλές δεσµίδες, οι οποίες διέρχονται µέσα από τον 
ινώδη συνδετικό ιστό που διαχωρίζει τους κόλπους από τις κοιλίες (δεµάτιο His). Έτσι η 
ολική καθυστέρηση στα συστήµατα του κολποκοιλιακού κόµβου και του δεµατίου His, είναι 
περίπου 13 sec. Το ένα τέταρτο περίπου από αυτόν τον χρόνο καταναλίσκεται για τη δίοδο 
της διέγερσης µέσα από τις µεταβατικές ίνες, οι οποίες είναι πολύ µικρές ίνες µε τις οποίες 
συνδέονται οι ίνες των διακοµβικών οδών µε τον κολποκοιλιακό κόµβο. Η ταχύτητα αγωγής 
µέσα από αυτές τις ίνες είναι µόνο 0.02 έως 0.05 m/sec (περίπου το 1/12 της ταχύτητας 
αγωγής µέσα στο φυσιολογικό µυοκάρδιο), µε αποτέλεσµα τη µεγάλη καθυστέρηση της 
εισόδου της διέγερσης µέσα στον κολποκοιλιακό κόµβο. Μετά την είσοδο της διέγερσης 
µέσα στον ίδιο τον κόµβο, η ταχύτητα αγωγής µέσα από τις ίνες του κόµβου εξακολουθεί να 
είναι µικρή, µόνο 0.05 m/sec, δηλαδή περίπου το 1/8 της ταχύτητας αγωγής µέσα από το 
φυσιολογικό µυοκάρδιο. Η µικρή αυτή ταχύτητα αγωγής παρατηρείται επίσης και στο 
διατιτραίνον σύστηµα του κολποκοιλιακού δεµατίου.  

 

ε. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑ∆ΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ.  

Η εξαιρετικά µεγάλη βραδύτητα της αγωγής της διέγερσης στις µεταβατικές ίνες, καθώς και 
στις ίνες του κολποκοιλιακού κόµβου και στις διατιτραίνουσες ίνες του κολποκοιλιακού 
δεµατίου, κατά ένα µέρος οφείλεται στο σηµαντικά µικρότερο µέγεθός τους σε σύγκριση µε 
τις φυσιολογικές µυϊκές ίνες του µυοκαρδίου των κόλπων. Εντούτοις η επιβράδυνση της 
αγωγής κατά το µεγαλύτερο µέρος της, οφείλεται σε δύο εντελώς διαφορετικούς παράγοντες. 
Πρώτον, όλες αυτές οι ίνες έχουν δυναµικά ηρεµίας της µεµβράνης, τα οποία είναι πολύ 
λιγότερο αρνητικά σε σύγκριση µε τα φυσιολογικά δυναµικά ηρεµίας των άλλων µυϊκών 
ινών του µυοκαρδίου. ∆εύτερον, οι διαδοχικές ίνες σε αυτήν την οδό συνδέονται µεταξύ τους 
µε πολύ µικρό αριθµό χασµατικών συνδέσεων και για αυτό η αντίσταση στην αγωγή της 
διέγερσης από τη µία ίνα στην άλλη είναι µεγάλη. Η χαµηλή διαφορά δυναµικού για τη 
µετακίνηση των ιόντων και η µεγάλη αντίσταση στη µετακίνησή των, συντελούν στην 
επιβράδυνση της µετακίνηση της διέγερσης από τη µια ίνα στην άλλη.  
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στ. Η ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PURKINJE.  

Οι ίνες Purkinje επεκτείνονται από τον κολποκοιλιακό κόµβο, µέσα από το κολποκοιλιακό 
δεµάτιο, προς τις κοιλίες. Εκτός από το αρχικό τους τµήµα, κατά τη δίοδό τους µέσα από τον 
ινώδη συνδετικό ιστό µε τον οποίο διαχωρίζονται οι κόλποι από τις κοιλίες, οι ίνες αυτές 
εµφανίζουν λειτουργικά χαρακτηριστικά εντελώς αντίθετα από εκείνα των ινών που 
αποτελούν τον κολποκοιλιακό κόµβο. Το µέγεθός τους είναι πολύ µεγάλο, µεγαλύτερο και 
από εκείνο των φυσιολογικών µυϊκών ινών του µυοκαρδίου των κοιλιών, και άγουν τα 
δυναµικά ενεργείας µε ταχύτητα 1.5 έως 4.0 m/sec, ποσότητα εξαπλάσια από εκείνη του 
συνήθους µυοκαρδίου και 150 φορές µεγαλύτερη από εκείνη που παρατηρείται σε ορισµένες 
µεταβατικές ίνες. Αυτό επιτρέπει τη σχεδόν άµεση µεταβίβαση της διέγερσης σε ολόκληρο 
το σύστηµα των κοιλιών.  

Η πολύ ταχεία αγωγή των δυναµικών ενέργειας από τις ίνες Purkinje πιστεύεται ότι 
οφείλεται στην αυξηµένη διαπερατότητα των χασµατικών συνδέσεων στους διάµεσους 
δίσκους, µεταξύ των διαδοχικών κυττάρων που αποτελούν αυτές τις ίνες. Σ΄ αυτούς τους 
δίσκους, τα ιόντα φέρονται µε ευκολία από το ένα κύτταρο στο επόµενο, και µε αυτόν τον 
τρόπο, η ταχύτητα της µετάδοσης της διέγερσης ενισχύεται. Επίσης, οι ίνες Purkinje 
περιέχουν ελάχιστα µόνο µυϊκά ινίδια, γεγονός που σηµαίνει ότι ελάχιστα µόνο 
συστέλλονται κατά τη µετάδοση της διέγερσης.  

 

ζ. Ο ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟ ∆ΕΜΑΤΙΟ.  

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κολποκοιλιακού δεµατίου είναι ότι δεν επιτρέπει, εκτός σε 
παθολογικές καταστάσεις, την παλίνδροµη µετάδοση των δυναµικών ενέργειας µέσα στο 
δεµάτιο, µε κατεύθυνση από τις κοιλίες προς τους κόλπους. Με αυτόν τον τρόπο 
παρακωλύεται η επανείσοδος της καρδιακής διέγερσης µε αυτή την οδό από τις κοιλίες προς 
τους κόλπους, και επιτρέπεται µόνο η προς τα πρόσω αγωγή, δηλαδή από τους κόλπους προς 
τις κοιλίες.  

Επιπρόσθετα, υπενθυµίζεται ότι το µυοκάρδιο των κόλπων χωρίζεται από το 
µυοκάρδιο των κοιλιών µε ένα διαχωριστικό πέταλο από ινώδη συνδετικό ιστό, ένα µέρος 
του οποίου απεικονίζεται στο σχήµα 1.4. Αυτό το φράγµα φυσιολογικά συµπεριφέρεται σαν 
µονωτής για την παρακώλυση της µεταβίβασης της διέγερσης µεταξύ των κόλπων και των 
κοιλιών µε οποιαδήποτε άλλη οδό εκτός από την ορθόδροµη αγωγής της µόνο µέσα από το 
κολποκοιλιακό δεµάτιο. (Εντούτοις, σε σπάνιες περιπτώσεις, κάποια δεσµίδα µυϊκού ιστού 
διέρχεται µέσα από τον ινώδη αυτό φραγµό, σε άλλο σηµείο, εκτός από το κολποκοιλιακό 
δεµάτιο. Υπό αυτές τις συνθήκες, η διέγερση µπορεί να επανεισέρχεται, από το µυοκάρδιο 
των κοιλιών προς το µυοκάρδιο των κόλπων, και να προκαλεί βαριά καρδιακή αρρυθµία). 

 

η. Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΙΝΩΝ PURKINJE ΣΤΙΣ ΚΟΙΛΙΕΣ.

Μετά τη δίοδο τους µέσα από τον ινώδη συνδετικό ιστό που παρεµβάλλεται µεταξύ των 
κόλπων και των κοιλιών, το περιφερικό τµήµα του κολποκοιλιακού δεµατίου φέρεται προς 
τα κάτω, µέσα στο µεσοκοιλιακό διάφραγµα, για 5 ως 15 mm, προς την κατεύθυνση της 
κορυφής της καρδιάς, όπως φαίνεται στα σχήµατα 1.3 και 1.4. Στη συνέχεια, το δεµάτιο 
χωρίζεται σε δυο σκέλη, το αριστερό και το δεξιό, τα οποία φέρονται κάτω από το 
ενδοκάρδιο των αντίστοιχων επιφανειών του µεσοκοιλιακού διαφράγµατος. Το καθένα από 
αυτά τα σκέλη επεκτείνεται προς την κορυφή της αντίστοιχης κοιλίας, αποδίδει όµως και 
µικρούς κλάδους οι οποίοι επεκτείνονται και περιβάλλουν την κάθε κοιλία, και τελικά 
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επεκτείνονται προς τη βάση της καρδιάς. Οι τελικές ίνες Purkinje εισδύουν κατά το ένα τρίτο 
περίπου το πάχος του µυοκαρδίου µέσα στη µυϊκή µάζα και καταλήγουν σε επαφή µε µυϊκές 
ίνες.  

 

 
Σχήµα 1.4: Η αγωγή της διέγερσης στην καρδιά µε ένδειξη χρόνων. 

Από τη στιγµή της εισόδου της διέγερσης της καρδιάς µέσα στο κολποκοιλιακό δεµάτιο την 
άφιξή της στις απολήξεις των ινών Purkinje, µεσολαβεί χρονικό διάστηµα 0,03 sec περίπου. 
Κατά συνέπεια, όταν µια καρδιακή διέγερση εισέλθει µέσα στο σύστηµα Purkinje, 
επεκτείνεται σχεδόν αµέσως σε ολόκληρη την επιφάνεια του ενδοκαρδίου του µυοκαρδίου 
των κοιλιών.  

 

θ. Η ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΛΙΩΝ  

Μετά την άφιξη της διέγερσης της καρδιάς στα άκρα των ινών Purkinje, η περαιτέρω αγωγή 
της µέσα στη µάζα του µυοκαρδίου των κοιλιών γίνεται µε τις ίδιες τις µυϊκές ίνες του 
µυοκαρδίου. Η ταχύτητα αγωγής της είναι τώρα µόνο 0,3 ως 0,5 m/sec, δηλαδή 6 φορές 
µικρότερη σε σύγκριση µε τις ίνες Purkinje.  

Το µυοκάρδιο περιελίσσεται γύρω από την καρδιά σε διπλή σπείρα, µε την 
παρεµβολή διαφραγµάτων από ινώδη ιστό ανάµεσα στις στιβάδες του µυϊκού ιστού. Για' 
αυτό, η διέγερση δεν άγεται υποχρεωτικά κατευθείαν από τα έσω προς τα έξω, αλλά φέρεται 
προς την εξωτερική επιφάνεια της καρδιάς ακολουθώντας την κατεύθυνση των σπειρών από 
µυϊκές ίνες. Γι' αυτό το λόγο, η αγωγή της διέγερσης από την επιφάνεια του ενδοκαρδίου ως 
την µέσα από επικαρδιακή επιφάνεια των κοιλιών, απαιτεί άλλα 0,03 sec, δηλαδή χρονικό 
διάστηµα σχεδόν ίσο µε εκείνο που απαιτείται για την αγωγή µέσα από ολόκληρο το 
σύστηµα Purkinje. Έτσι, ο ολικός χρόνος που απαιτείται για την αγωγή της διέγερσης από 
την αρχή του συστήµατος Purkinje ως τις τελευταίες διεγειρόµενες ίνες του µυοκαρδίου των 
κοιλιών, στη φυσιολογική καρδιά, είναι περίπου 0,06 sec. 
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 ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ  

Στο σχήµα 1.4 απεικονίζεται περιληπτικά η µετάδοση της διέγερσης σε όλα τα σηµεία της 
καρδιάς, στον άνθρωπο. Οι αριθµοί στο σχήµα αντιπροσωπεύουν τον παρεµβαλλόµενο 
χρόνο, σε εκατοστά δευτερολέπτου, από την έναρξη της διέγερσης στο φλεβόκοµβο, και της 
εµφάνισης της στο συγκεκριµένο σηµείο. Σηµειώνεται ότι η διέγερση επεκτείνεται µε µέτρια 
ταχύτητα µέσα από τους κόλπους, καθυστερείται όµως περισσότερο από 0,1 sec στην 
περιοχή του κολποκοιλιακού κόµβου πριν να εµφανιστεί στο κολποκοιλιακό δεµάτιο. Όταν 
πια εισέλθει στο δεµάτιο, επεκτείνεται ταχύτατα µέσα από τις ίνες Purkinje, σε ολόκληρη την 
επιφάνεια του ενδοκαρδίου των κοιλιών. Στη συνέχεια η διέγερση επεκτείνεται βραδέως 
µέσα στο µυοκάρδιο και φτάνει µέχρι την επικαρδιακή επιφάνεια της καρδιάς.  

Είναι πολύ σηµαντικό να κατανοήσει κανείς µε λεπτοµέρεια την πορεία της 
διέγερσης µέσα στην καρδιά, καθώς και τους χρόνους εµφάνισής της στα διάφορα σηµεία 
της καρδιάς, γιατί η ποσοτική γνώση αυτής της διεργασίας είναι απαραίτητη για την 
κατανόηση της ηλεκτροκαρδιογραφίας, η οποία αναλύεται παρακάτω.  

 
2. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 

∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ 
 

 α. Ο ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΟΣ ΩΣ ΒΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ 

Στην προηγούµενη συζήτηση για τη γένεση και την αγωγή της διέγερσης µέσα από την 
καρδιά. δηλώθηκε ότι η διέγερση φυσιολογικά προέρχεται από το φλεβόκοµβο. Εντούτοις 
υπό παθολογικές συνθήκες. αυτό δεν συµβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. γιατί τα άλλα 
τµήµατα της καρδιάς είναι δυνατόν να εµφανίζουν ρυθµική συστολή, όπως ακριβώς και οι 
µυϊκές ίνες του φλεβόκοµβου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ίνες του κολποκοιλιακού κόµβου 
και τις ίνες Purkinje.  

Οι ίνες του κολποκοιλιακού κόµβου, όταν δεν διεγείρονται από καµιά εξωτερική 
πηγή αυτοδιεγείρονται µε ενδογενή ρυθµό, 40 ως 60 φορές ανά λεπτό, οι δε ίνες Purkinje υπό 
τις  ίδιες συνθήκες, υφίστανται αυτόµατη διέγερση µε ρυθµό 15 ως 40 φορές ανά λεπτό. 
Υπενθυµίζεται ότι ο φυσιολογικός ρυθµός της αυτόµατης διέγερσης του φλεβόκοµβου, είναι 
70 ως 80 φορές ανά λεπτό.  

Γι' αυτό εγείρεται το ερώτηµα : Γιατί η ρυθµικότητα της καρδιάς ελέγχεται µάλλον 
από το φλεβόκοµβο παρά από τον κολποκοιλιακό κόµβο ή τις ίνες Purkinje; Η απάντηση 
είναι απλά ότι ο ενδογενής ρυθµός του φλεβόκοµβου είναι σηµαντικά υψηλότερος, τόσο από 
εκείνο των ινών του κολποκοιλιακού κόµβου, όσο και από εκείνο των ινών Purkinje. Κάθε 
φορά που διεγείρεται ο φλεβόκοµβος, η διέγερση άγεται, τόσο στις ίνες του κολποκοιλιακού 
κόµβου, όσο και στις ίνες Purkinje, µε αποτέλεσµα την εκπόλωση της διεγέρσιµης 
µεµβράνης τους. Στη συνέχεια αυτές οι ίνες, όπως και οι ίνες του φλεβόκοµβου, 
αναλαµβάνουν από το δυναµικό ενέργειας και υφίστανται υπερπόλωση. Οι ίνες όµως του 
φλεβόκοµβου αποβάλλουν αυτήν την υπερπόλωση µε πολύ ταχύτερο ρυθµό από τις άλλες 
δυο κατηγορίες ινών, και εκπέµπουν µια καινούρια διέγερση πριν οι άλλες ίνες προφτάσουν 
να φτάσουν σε κατάσταση για αυτοδιέγερση. Η καινούρια διέγερση προκαλεί και πάλι 
εκπόλωση, τόσο των ινών του κολποκοιλιακού κόµβου, όσο και των ινών Purkinje. Η 
διεργασία αυτή επαναλαµβάνεται συνεχώς, µε το φλεβόκοµβο να προκαλεί πάντοτε τη 
διέγερση των δυνητικά διεγέρσιµων αυτών ινών, πριν να είναι δυνατή η αυτοδιέγερσή τους.  
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Με αυτόν τον τρόπο, ο φλεβόκοµβος ελέγχει την καρδιακή λειτουργία, όσον αφορά 
τη συχνότητα, γιατί η συχνότητα της ρυθµικής του διέγερσης είναι µεγαλύτερη από τη 
συχνότητα αυτοδιέγερσης οποιουδήποτε άλλου τµήµατος της καρδιάς. Γι' αυτό το λόγο, ο 
φλεβόκοµβος αποτελεί το φυσιολογικό βηµατοδότη της καρδιάς. 

Παθολογικοί βηµατοδότες - Ο ετερότροπος βηµατοδότης. Σε µερικές περιπτώσεις, 
κάποιο άλλο σηµείο της καρδιάς αναπτύσσει συχνότητα ρυθµικής διέγερσης, η οποία είναι 
υψηλότερη από εκείνη του φλεβόκοµβου. Για παράδειγµα, αυτό συµβαίνει συχνά στον 
κολποκοιλιακό κόµβο ή στις ίνες Purkinje. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο βηµατοδότης 
της καρδιάς µετακινείται από το φλεβόκοµβο προς τον κολποκοιλιακό κόµβο, ή τις 
διεγέρσιµες ίνες Purkinje. Υπό σπάνιες συνθήκες, ένα σηµείο στο µυοκάρδιο των κόλπων ή 
των κοιλιών, αναπτύσσει υπέρµετρη διεγερσιµότητα, και καθίσταται βηµατοδότης της 
καρδιάς. Ο βηµατοδότης που εντοπίζεται σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο της καρδιάς εκτός από 
το φλεβόκοµβο, ονοµάζεται ετερότοπος βηµατοδότης. Είναι φανερό ότι ο ετερότοπος 
βηµατοδότης προκαλεί ανωµαλίες όσον αφορά στην αλληλουχία της συστολής των 
διαφόρων τµηµάτων της καρδιάς.  

Ένα άλλο αίτιο που προκαλεί µετακίνηση του βηµατοδότη, είναι ο αποκλεισµός της 
αγωγής της διέγερσης από το φλεβόκοµβο προς τα άλλα σηµεία της καρδιάς. Ο αποκλεισµός 
αυτός συχνότερα παρατηρείται στον κολποκοιλιακό κόµβο ή στο διατιτραίνον τµήµα του 
κολποκοιλιακού δεµατίου, κατά την πορεία του προς τις κοιλίες. Κατά τον κολποκοιλιακό 
αποκλεισµό, οι κόλποι εξακολουθούν να συστέλλονται µε τον φυσιολογικό ρυθµό του 
φλεβόκοµβου, ενώ παράλληλα αναλαµβάνει λειτουργία ένας καινούργιος βηµατοδότης, µέσα 
στο σύστηµα Purkinje των κοιλιών, ο οποίος προκαλεί τη συστολή του µυοκαρδίου των 
κοιλιών µε καινούργια συχνότητα, γύρω στις 15 µε 40 φορές το λεπτό. Εντούτοις, το 
σύστηµα των ινών Purkinje, µετά τον αιφνίδιο αποκλεισµό, δεν αναλαµβάνει αµέσως τη 
ρυθµική λειτουργία, παρά µετά πάροδο 5 ως 30 sec. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα οι 
κοιλίες δεν αντλούν αίµα, το δε άτοµο λιποθυµάει µετά τα 4-5 δευτερόλεπτα, εξαιτίας της 
αναστολής της αιµάτωσης του εγκεφάλου. Η κατάσταση αυτή λέγεται σύνδροµο των Stokes 
– Adams. Εάν αυτή η περίοδος είναι µεγαλύτερη, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε θάνατο. 

 

β. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PURKINJE ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 
ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟΥ ΤΩΝ     ΚΟΙΛΙΩΝ  

Από την προηγούµενη περιγραφή του συστήµατος Purkinje είναι φανερό ότ η διέγερση 
φτάνει, σε όλα τα σηµεία των κοιλιών µε ελάχιστη µόνο διαφορά χρόνου, και διεγείρει την 
πρώτη ίνα του µυοκαρδίου των κοιλιών 0,06sec µόνο πριν από τη διέγερση της τελευταίας 
ίνας αυτού του µυοκαρδίου. Είναι φανερό ότι, µε την ταχεία αυτή επέκταση της διέγερσης σε 
ολόκληρη τη µάζα αυτού του µυοκαρδίου, προκαλείται η συστολή όλων των τµηµάτων του 
µυοκαρδίου και των δυο κοιλιών σχεδόν συγχρόνως. Για την αποτελεσµατική άντληση του 
αίµατος από τις κοιλότητες τω δύο κοιλιών, αυτός ο τύπος της σύγχρονης συστολής είναι 
εντελώς απαραίτητος. Εάν η διέγερση επεκτεινόταν στα διάφορα τµήµατα του µυοκαρδίου 
µε βραδύτητα, τότε ένα µεγάλο τµήµα του µυοκαρδίου των κοιλιών θα συστελλόταν πριν 
από το υπόλοιπο, οπότε το ολικό αντλητικό αποτέλεσµα θα ήταν πολύ ή µικρότερο. 
Πράγµατι, σε ορισµένες µορφές καρδιακής ανεπάρκειας παρατηρείται µια τέτοια βραδεία 
επέκταση της διέγερσης, µε αποτέλεσµα την ελάττωση της αντλητικής απόδοσης των 
κοιλιών µέχρι 20 ως 30%.  

 

 11



3. Ο ΚΑΡ∆ΙΑΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ  
Η χρονική περίοδος από το τέλος µιας συστολής της καρδιάς µέχρι το τέλος της επόµενης 
συστολής, ονοµάζεται καρδιακός παλµός (ή καρδιακός κύκλος). Ο κάθε καρδιακός παλµός 
αρχίζει µε την αυτόµατη γένεση ενός δυναµικού ενέργειας στο φλεβόκοµβο. Αυτός ο κόµβος 
εντοπίζεται στο πρόσθιο τµήµα του δεξιού κόλπου, κοντά στην εκβολή της άνω κοίλης 
φλέβας, το δε δυναµικό ενέργειας επεκτείνεται µε ταχύτητα και στους δυο κόλπους, και από 
εκεί, µέσα από το κολποκοιλιακό δεµάτιο, προς τις κοιλίες. Όµως, εξαιτίας ειδικής 
διαρρύθµισης του συστήµατος αγωγής από τους κόλπους στις κοιλίες, παρατηρείται 
καθυστέρηση κάπως µεγαλύτερη από 1/10 sec για τη δίοδο της διέγερσης από τους κόλπους 
στις κοιλίες. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται στους κόλπους η ευκαιρία να συστέλλονται πριν 
από τις κοιλίες, µε αποτέλεσµα την άντληση αίµατος προς τις κοιλίες πριν από την έντονη 
κοιλιακή συστολή. Έτσι οι κόλποι λειτουργούν σαν εναυσµατικές αντλίες για τις κοιλίες, οι 
οποίες µε τη σειρά τους παρέχουν την κύρια πηγή της δύναµης για την προώθηση του 
αίµατος µέσα από το αγγειακό σύστηµα.  

 

α. Η ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΣΤΟΛΗ  

Ο καρδιακός παλµός αποτελείται από µια περίοδο χάλασης που ονοµάζεται διαστολή, κατά 
τη διάρκεια της οποίας η καρδιά γεµίζει µε αίµα, η οποία ακολουθείται από περίοδο 
συστολής, που ονοµάζεται συστολή.  

Στο σχήµα 1.5, παριστάνονται τα διάφορα γεγονότα τα οποία επιτελούνται κατά τη 
διάρκεια του καρδιακού παλµού. Στις άνω τρεις καµπύλες παριστάνονται οι µεταβολές της 
πίεσης µέσα στην αορτή, µέσα στην αριστερή κοιλία και µέσα στον αριστερό κόλπο 
αντίστοιχα. Η τέταρτη καµπύλη παριστάνει τις µεταβολές του όγκου των κοιλιών, η πέµπτη 
είναι το ηλεκτροκαρδιογράφηµα, και η έκτη είναι το καρδιοφωνογράφηµα, το οποίο αποτελεί 
καταγραφή των ήχων που παράγονται από την καρδιά κατά την αντλητική της λειτουργία. 
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να µελετήσει κανείς µε µεγάλη προσοχή και µε λεπτοµέρεια αυτό 
το διάγραµµα, και να κατανοήσει τα αίτια όλων των φαινοµένων που καταγράφονται σ' αυτό. 
Τα γεγονότα αυτά αναλύονται παρακάτω. 

Ο καρδιακός παλµός (ή καρδιακός κύκλος). Αναγράφονται οι καµπύλες πίεσης στον 
αριστερό κόλπο, στην αριστερή κοιλία και στην αορτή, η καµπύλη µεταβολών του όγκου 
των κοιλιών, το ηλεκτροκαρδιογράφηµα και το καρδιοφωνογράφηµα.  

 

β. ΣΧΕΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΡ∆ΙΑΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ  

Στο ιδεατό ηλεκτροκαρδιογράφηµα του σχήµατος 1.5 καταγράφονται τα κύµατα (επάρµατα) 
Ρ Q R S και Τ. Πρόκειται περί ηλεκτρικών δυναµικών, τα οποία παράγονται από την καρδιά 
και αναγράφονται µε τον ηλεκτροκαρδιογράφο, από την επιφάνεια του σώµατος. Το κύµα Ρ 
προκαλείται από την επέκταση της εκπόλωσης στο µυοκάρδιο των κόλπων, η οποία 
ακολουθείται από τη συστολή των κόλπων, µε αποτέλεσµα την ελαφρά ανύψωση της 
καµπύλης της ενδοκολπικής πίεσης, αµέσως µετά το κύµα Ρ. Μετά από 0,16 sec περίπου από 
την έναρξη του κύµατος Ρ εµφανίζονται τα κύµατα QRS, τα οποία οφείλονται στην 
εκπόλωση των κοιλιών, η οποία προκαλεί την έναρξη της συστολής των κοιλιών και την 
ανιούσα φορά της ενδοκοιλιακής πίεσης, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 1.5.  Κατά συνέπεια, 
το σύµπλεγµα QRS αρχίζει ελάχιστο χρόνο πριν από τη συστολή των κοιλιών.  
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Σχήµα 1.5: Ο καρδιακός παλµός. Αντιγράφονται οι καµπύλες πίεσης στον αριστερό κόλπο, στην αριστερή 
κοιλία και στην αορτή, η καµπύλη µεταβολών του όγκου των κοιλιών και το καρδιοφωνογράφηµα. 

Τέλος, παρατηρείται στο ηλεκτροκαρδιογράφηµα το κοιλιακό κύµα Τ. Αυτό 
αντιπροσωπεύει την περίοδο επαναπόλωσης των κοιλιών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι 
µυϊκές ίνες του µυοκαρδίου των κοιλιών αρχίζουν να χαλαρώνουν. Γι' αυτό και το κύµα Τ 
εµφανίζεται ελάχιστο χρονικό διάστηµα πριν από το τέλος της συστολής των κοιλιών.  

Η αντλητική λειτουργία των κόλπων. Το αίµα φυσιολογικά ρέει από τις µεγάλες 
φλέβες προς τους κόλπους. Από αυτό το αίµα, ποσοστό 75% περίπου διοχετεύεται 
κατευθείαν µέσα από τους κόλπους προς τις κοιλίες, ακόµα και πριν από τη συστολή τους. 
Στη συνέχεια, µε τη συστολή των κόλπων, προκαλείται συνήθως µια συµπληρωµατική 
πλήρωση των κοιλιών, κατά ποσοστό 25%. Κατά συνέπεια, οι κόλποι απλά λειτουργούν σαν 
εναυσµατικές αντλίες, οι οποίες επαυξάνουν την αποτελεσµατικότητα των κοιλιών, κατά 
ποσοστό µέχρι και 25%. Μολαταύτα, η καρδιά µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί απόλυτα 
ικανοποιητικά, υπό φυσιολογικές συνθήκες ηρεµίας του ατόµου, ακόµα και χωρίς αυτό το 
επιπρόσθετο 25% της αποτελεσµατικότητας, γιατί φυσιολογικά διαθέτει την ικανότητα για 
άντληση 300 ως 400% περισσότερο αίµα από αυτό που χρειάζεται για το σώµα. Κατά 
συνέπεια, όταν οι κόλποι δε λειτουργούν, η διαφορά µάλλον δε γίνεται αντιληπτή, εκτός από 
την περίπτωση της επιτέλεσης µυϊκής εργασίας από το άτοµο. Σε µια τέτοια περίπτωση, 
εµφανίζονται οξέα σηµεία καρδιακής ανεπάρκειας, και ιδιαίτερα δυσπνοϊκά φαινόµενα.  

Οι µεταβολές της ενδοκολπικής πίεσης - Τα κύµατα a, c και ν 

Στην καµπύλη της ενδοκολπικής πίεσης, του σχήµατος 1.5 παρατηρούνται τρία κύρια 
επάρµατα, τα οποία υποδηλώνουν αντίστοιχες αυξήσεις της πίεσης, τα a, c και ν .  
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Το κύµα a προκαλείται από τη συστολή των κόλπων. Φυσιολογικά, η πίεση στο δεξιό 
κόλπο αυξάνεται από 4 έως 6 mm Hg κατά τη συστολή των κόλπων, ενώ η πίεση στον 
αριστερό κόλπο αυξάνεται από 7 έως 8 mm Hg περίπου.  

Το κύµα c εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της συστολής των κοιλιών, και προκαλείται, 
κατά ένα µέρος, από ελαφρά παλινδρόµηση αίµατος προς τους κόλπους κατά την έναρξη 
συστολής των κοιλιών, κατά κύριο όµως λόγο, πιθανώς από την κύρτωση των 
κολποκοιλιακών βαλβίδων προς τις κοιλότητες των κόλπων, εξαιτίας της αυξανόµενης 
πίεσης µέσα στις κοιλίες.  

Το κύµα ν εµφανίζεται προς το τέλος της συστολής των κοιλιών, και οφείλεται στη 
βραδεία άθροιση αίµατος µέσα στους κόλπους κατά το χρονικό διάστηµα που οι 
κολποκοιλιακές βαλβίδες είναι κλειστές, κατά τη διάρκεια της συστολής των κοιλιών. Στη 
συνέχεια, όταν η συστολή των κοιλιών έχει τελειώσει, οι κολποκοιλιακές βαλβίδες το 
διανοίγονται, και επιτρέπουν την ελεύθερη ταχεία ροή του αίµατος προς τις κοιλίες, µε 
αποτέλεσµα την εξαφάνιση του κύµατος v.  

 

γ. Η ΑΝΤΛΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΛΙΩΝ  

Η πλήρωση των κοιλιών. Κατά τη διάρκεια της συστολής των κοιλιών ένα µεγάλο ποσό 
αίµατος αθροίζεται µέσα στους κόλπους εξαιτίας της σύγκλεισης των κολποκοιλιακών 
βαλβίδων. Γι' αυτό, αµέσως µετά το τέλος της συστολής, και της ελάττωσης των 
ενδοκοιλιακών πιέσεων και πάλι προς τις χαµηλές διαστολικές τους πιέσεις, οι σχετικά 
υψηλές πιέσεις µέσα στους κόλπους προκαλούν την άµεση διάνοιξη των κολποκοιλιακών 
βαλβίδων, οπότε το αίµα ρέει ταχύτατα προς τις κοιλίες, όπως καταφαίνεται στην καµπύλη 
του όγκου των κοιλιών, στο σχήµα 1.5 . Αύτη η περίοδος ονοµάζεται χρόνος ταχείας 
πλήρωσης των κοιλιών. Οι ενδοκολπικές πιέσεις ελαττώνονται µέχρι κλάσµατος µόνο του 
ενός χιλιοστού υδραργυρικής στήλης πάνω απ τις ενδοκοιλιακές  πιέσεις, γιατί το άνοιγµα 
των κολποκοιλιακών βαλβίδων είναι τόσο µεγάλο, ώστε να µην προβάλλουν σχεδόν καµία 
αντίσταση προς τη ροή του αίµατος.  

Ο χρόνος ταχείας πλήρωσης καταλαµβάνει περίπου το ένα πρώτο τρίτο της διάρκειας 
της διαστολής. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τρίτου του χρόνου της διαστολής, ένα µικρό 
µόνο ποσό αίµατος φυσιολογικά ρέει προς τις κοιλίες. Πρόκειται για το αίµα που 
εξακολουθεί να διοχετεύεται από τις φλέβες προς τους κόλπους, το οποίο συνεχίζει την 
πορεία του προς τις κοιλίες.  

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου ενός τρίτου της διαστολής, οι κόλποι συστέλλονται 
και προσδίδουν µια επιπλέον ώθηση στην εισροή αίµατος προς τις κοιλίες. Το επιπρόσθετο 
αυτό ποσό αίµατος που εισρέει στις κοιλίες µε αυτόν τον τρόπο συµβάλλει κατά 25% 
περίπου στην πλήρωση των κοιλιών σε κάθε καρδιακό παλµό.  

Η κένωση των κοιλιών κατά τη διάρκεια της συστολής.  

Ο χρόνος της ισοµετρικής συστολής. Αµέσως µετά την έναρξη της συστολής των κοιλιών η 
ενδοκοιλιακή πίεση υφίσταται απότοµη άνοδο, όπως παριστάνεται στο σχήµα 1.5, µε 
αποτέλεσµα τη σύγκλειση των κολποκοιλιακών βαλβίδων. Ένας επιπρόσθετος χρόνος 0,02 
ως 0,03 sec απαιτείται για την ανάπτυξη από τις κοιλίες επαρκούς πίεσης για τη διάνοιξη των 
µηνοειδών (αρτηριακών) βαλβίδων (της αορτής και της πνευµονικής αρτηρίας) έναντι των 
πιέσεων που επικρατούν στην αορτή και στην πνευµονική αρτηρία. Κατά συνέπεια, κατά το 
χρονικό αυτό διάστηµα, επιτελείται συστολή των κοιλιών, χωρίς όµως να προκαλείται 
κένωση των κοιλιών. Η χρονική αυτή περίοδος καλείται χρόνος ισοµετρικής συστολής, γιατί 
κατά τη διάρκεια του αναπτύσσεται τάση από το µυοκάρδιο, χωρίς όµως να προκαλείται 
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βράχυνση των µυϊκών ινών. (Αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό γιατί πραγµατοποιείται 
βράχυνση κατά τον άξονα κορυφής προς τη βάση, µε παράλληλη επιµήκυνση της 
περιφέρειας των κοιλιών).  

Ο χρόνος διοχέτευσης.  

Όταν η πίεση µέσα στην αριστερή κοιλία αυξάνεται λίγο πιο πάνω από τα 80 mm Hg, οι 
πιέσεις που επικρατούν µέσα στις κοιλίες προκαλούν διάνοιξη των µηνιακών (αρτηριακών) 
βαλβίδων. Αµέσως αίµα αρχίζει να διοχετεύεται από τις κοιλίες. Τα 70% περίπου από αυτό 
το αίµα διοχετεύεται κατά τη διάρκεια του πρώτου ενός τρίτου του χρόνου διοχέτευσης, το 
δε υπόλοιπο 30% διοχετεύεται κατά τη διάρκεια των εποµένων δυο τρίτων. Γι' αυτό το λόγο, 
το πρώτο ένα τρίτο καλείται χρόνος ταχείας. διοχέτευσης και τα υπόλοιπα δυο τρίτα λέγονται 
χρόνος βραδείας διοχέτευσης. Για ένα εντελώς ειδικό λόγο, η ενδοκοιλιακή πίεση κατέρχεται 
σε µια τιµή ελαφρά κάτω από την αορτική πίεση κατά τη διάρκεια του χρόνου της βραδείας 
διοχέτευσης, παρά το γεγονός ότι λίγο αίµα εξακολουθεί να διοχετεύεται από την αριστερή 
κοιλία προς την αορτή. Ο µηχανισµός αυτού του φαινοµένου είναι ο εξής : το αίµα που 
διοχετεύεται από την αριστερή κοιλία προς την αορτή αναπτύσσει µια αδράνεια. Με την 
ελάττωση αυτής της αδράνειας κατά το τελευταίο τµήµα της συστολής, η κινητική ενέργεια 
αυτής της αδράνειας µετατρέπεται σε πίεση µέσα στην αορτή, µε αποτέλεσµα η 
ενδαρτηριακή πίεση να γίνεται ελαφρά µεγαλύτερη από την ενδοκοιλιακή πίεση.   

Ο χρόνος της ισοµετρικής χάλασης.  

Στο τέλος της συστολής, η χάλαση των κοιλιών αρχίζει απότοµα, µε αποτέλεσµα την ταχεία 
υποχώρηση των ενδοκοιλιακών πιέσεων. Οι αυξηµένες πιέσεις µέσα στις διατεταµένες 
µεγάλες αρτηρίες προκαλούν απότοµη παλινδρόµηση αίµατος προς τις κοιλίες, γεγονός που 
προκαλεί την απότοµη σύγκλειση των βαλβίδων της αορτής και της πνευµονικής αρτηρίας. 
Για το επόµενο χρονικό διάστηµα των 0,03 ως 0,06 sec το µυοκάρδιο των κοιλιών 
εξακολουθεί να χάλαται, χωρίς όµως ο όγκος των κοιλιών να υφίσταται οποιαδήποτε 
µεταβολή. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται ως χρόνος ισοµετρικής χάλασης. Κατά το 
χρονικό αυτό, οι ενδοκοιλιακές πιέσεις ελαττώνονται µε ταχύτατο ρυθµό, προς τα χαµηλά 
διαστολικά τους επίπεδα. Αµέσως µετά, διανοίγονται οι κολποκοιλιακές βαλβίδες, για να 
αρχίσει ο επόµενος κύκλος της αντλητικής λειτουργίας των κοιλιών.  

Ο τελοδιαστολικός όγκος, ο τελοσυστολικός όγκος και ο όγκος παλµού.  

Κατά τη διάρκεια της διαστολής,  η πλήρωση των κοιλιών φυσιολογικά αυξάνει τον όγκο της 
κάθε κοιλίας κατά  ως 110 ως 120 ml. Ο όγκος αυτός είναι γνωστός ως τελοδιαστολικός 
όγκος. Στη συνέχεια, κατά την κένωση των κοιλιών, ο όγκος της κάθε κοιλίας ελαττώνεται 
κατά 70 ml περίπου, µέγεθος το οποίο ονοµάζεται όγκος παλµού. Το υπολειπόµενο αίµα σε 
κάθε κοιλία που είναι 40 εως 50 ml περίπου, λέγεται τελοσυστoλικός.Το ποσοστό του 
τελοδιαστολικού όγκου που διοχετεύεται από κάθε κοιλία στη σύστοιχη αρτηρία, λέγεται 
κλάσµα ή ποσοστό διοχέτευσης και συνήθως είναι 60% περίπου.  

Όταν η καρδιά συστέλλεται έντονα, ο τελοσυστολικός όγκος µπορεί να περιοριστεί 
έως και σε 10 ως 20 ml. Αντίθετα, όταν µεγάλο ποσό αίµατος ρέει προς τις κοιλίες κατά τη 
διάρκεια της διαστολής, ο διαστολικός όγκος της κάθε κοιλίας µπορεί να φτάσει στα 150 ως 
180 ml σε φυσιολογική καρδιά. Τόσο µε την αύξηση του τελοδιαστολικού όγκου, όσο και µε 
τη µείωση του τελοσυστολικού όγκου, ο όγκος παλµού µπορεί, σε µερικές περιπτώσεις, να 
αυξάνεται ακόµα και πέρα από το διπλάσιο του συνήθους. 
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δ. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ  

Οι κολποκοιλιακές βαλβίδες. Οι κολποκοιλιακές βαλβίδες (η τριγλώχινα και η µιτροειδής) 
παρεµποδίζουν την παλινδρόµηση του αίµατος από τις κοιλίες προς τους κόλπους κατά την 
διάρκεια της συστολής (των κοιλιών), οι δε µηνοειδείς βαλβίδες (η αορτική βαλβίδα και η 
βαλβίδα της πνευµονικής αρτηρίας), παρεµποδίζουν την παλινδρόµηση του αίµατος από την 
αορτή και την πνευµονική αρτηρία, προς τις κοιλίες  κατά τη διάρκεια της διαστολής. Όλες 
οι βαλβίδες της καρδιάς κλείνουν και ανοίγουν παθητικά. ∆ηλαδή, κλείνουν όταν ένα πρανές 
πίεσης του αίµατος ωθεί αίµα προς τα πίσω, και ανοίγουν όταν ένα πρανές πίεσης του 
αίµατος ωθεί αίµα προς εµπρός. Για προφανείς ανατοµικούς λόγους, για τις λεπτές 
κολποκοιλιακές βαλβίδες δεν απαιτείται σχεδόν καµία παλινδρόµηση αίµατος για να 
προκληθεί η σύγκλεισή τους, ενώ για τις πολύ βαρύτερες µηνοειδείς βαλβίδες απαιτείται 
µάλλον ισχυρό ρεύµα παλινδρόµησης για λίγα χιλιοστά sec.  

 

ε. Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΗΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΗ  ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Κατά την ακρόαση της καρδιάς µε το στηθοσκόπιο, η διάνοιξη των βαλβίδων δεν ακούγεται, 
γιατί αυτό αποτελεί σχετικά βραδεία διεργασία, κατά την οποία δεν παράγεται ήχος. Όµως, 
κατά τη σύγκλιση των βαλβίδων, οι γλωχίνες (και τα πέταλα) των βαλβίδων, καθώς και το 
περιβάλλον αίµα, δονούνται υπό την επίδραση των απότοµων µεταβολών της πίεσης, και 
παράγουν ήχους που άγονται προς όλες τις κατευθύνσεις µέσα στη θωρακική κοιλότητα.  

Κατά την έναρξη της συστολής των κοιλιών, ακούγεται ένας ήχος, ο οποίος 
παράγεται από τη σύγκλειση των κολποκοιλιακών βαλβίδων. Οι δονήσεις είναι χαµηλής 
συχνότητας και µε, µάλλον, µεγάλη διάρκεια, ο οποίος λέγεται πρώτος ήχος καρδιάς. Κατά 
τη σύγκλειση των βαλβίδων της αορτής και της πνευµονικής αρτηρίας, ακούγεται ένας 
σχετικά βραχύς, απότοµος ήχος, γιατί οι βαλβίδες αυτές συγκλείονται πολύ απότοµα, και οι 
γύρω ιστοί δονούνται για βραχύ µόνο χρονικό διάστηµα. Ο ήχος αυτός λέγεται δεύτερος ήχος 
της καρδιάς.  

Σε µερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να ακούγεται και ένας κολπικός ήχος κατά τη 
συστολή των κόλπων, ο οποίος οφείλεται σε δονήσεις που συσχετίζονται προς τη ροή του 
αίµατος προς τις κοιλίες. Επίσης, σε µερικές περιπτώσεις, ακούγεται και ένας τρίτος ήχος 
κατά το τέλος περίπου του πρώτου τρίτου της διαστολής. Αυτός πιστεύεται ότι προκαλείται 
από τη στροβιλώδη ροή του αίµατος προς τις σχεδόν πλήρεις κοιλότητες των κοιλιών. Τόσο 
ο κολπικός όσο και ο τρίτος ήχος, µε δυσκολία γίνονται αντιληπτοί µε το στηθοσκόπιο, 
καταγράφονται όµως µε ειδικά καταγραφικά όργανα.  

 

στ. ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ  

Το µηχανικό έργο ανά καρδιακό παλµό και ανά λεπτό.  

Το µηχανικό έργο ανά καρδιακό παλµό είναι το ποσό της ενέργειας το οποίο η καρδιά 
µετατρέπει σε µηχανικό έργο σε κάθε καρδιακό παλµό, κατά την άντληση του αίµατος προς 
τις αρτηρίες. Το µηχανικό έργο ανά λεπτό είναι το ολικό ποσό της ενέργειας που 
µετατρέπεται σε µηχανικό έργο µέσα σε ένα πρώτο λεπτό και που, προφανώς, ισούται µε το 
µηχανικό έργο ανά καρδιακό παλµό επί τη συχνότητα της καρδιακής λειτουργίας.  

Το µηχανικό έργο της καρδιάς αποδίδεται µε δυο µορφές : Πρώτο, το µέγιστο µέρος 
χρησιµοποιείται για τη µετακίνηση του αίµατος από τις φλέβες, όπου βρίσκεται υπό χαµηλή 
πίεση, προς τις αρτηρίες όπου επικρατούν υψηλές πιέσεις. Αυτό ονοµάζεται έργο πίεσης ή 
εξωτερικό έργο. ∆εύτερο, ένα πολύ µικρό µέρος από αυτήν την ενέργεια χρησιµοποιείται για 
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την επιτάχυνση του αίµατος µέχρι την ταχύτητα της εκτόξευσής του µέσα από την αορτική 
και την πνευµονική βαλβίδα. Αυτό αποτελεί τη συνιστώσα της κινητικής ενέργειας της 
αιµατικής ροής του µηχανικού έργου της καρδιάς.  

Η απόδοση της καρδιακής συστολής.  

Κατά τη µυϊκή συστολή, το µεγαλύτερο µέρος της χηµικής ενέργειας µετατρέπεται σε 
θερµότητα, πολύ δε µικρότερο µέρος µετατρέπεται σε µηχανικό έργο. Ο λόγος του 
µηχανικού έργου προς τη δαπάνη χηµικής ενέργειας ονοµάζεται απόδοση της καρδιακής 
συστολής, ή απλά απόδοση της καρδιάς. Η µέγιστη απόδοση της φυσιολογικής καρδιάς είναι 
20 εως 25%. Σε καρδιακή ανεπάρκεια, η απόδοση µπορεί να είναι µόνο 5 ως 10%.  

Η ρύθµιση της καρδιακής λειτουργίας.  

Κατά την ηρεµία του ατόµου, η καρδιά αντλεί 4 εως 6 λίτρα αίµα ανά min. Κατά τη ις τρίτος 
ήχος διάρκεια όµως βραχείας µυϊκής δραστηριότητας είναι δυνατόν να απαιτείται η αύξηση 
της παροχής στο τετραπλάσιο εως και το εφταπλάσιο. Σ΄αυτό το κεφάλαιο συζητούνται οι 
µηχανισµοί µε τους οποίους η καρδιά µπορεί να προσαρµόζεται σε τόσο µεγάλη αύξηση της 
καρδιακής παροχής.  

 

ζ. Η ΕΝ∆ΟΓΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ – Ο 
ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΤΩΝ FRANK - STARLING  

Ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το ποσό του αίµατος που 
αντλείται από την καρδιά ανά min είναι ο ρυθµός µε τον οποίον το αίµα εισρέει στην καρδιά 
από τις φλέβες, δηλ. η φλεβική επάνοδος. Υπενθυµίζεται ότι, ο κάθε περιφερειακός ιστός στο 
σώµα ρυθµίζει τη δική του αιµάτωση, ολόκληρο δε το ποσό του αίµατος που διέρχεται µέσα 
από όλους τους περιφεριακούς ιστούς επανέρχεται µε τις φλέβες στο δεξιό κόλπο. Η καρδιά, 
µε τη σειρά της, αυτόµατα αντλεί αυτό το επανερχόµενο αίµα προς τις συστηµατικές 
αρτηρίες, για να συνεχίσει τη ροή του µέσα στο κύκλωµα.  

Η ενδογενής αυτή ικανότητα της καρδιάς να προσαρµόζεται προς τα µεταβαλλόµενα 
φορτία του επανερχόµενου αίµατος λέγεται νόµος της καρδιάς των Frank-Starling, σε 
εκτίµηση της προσφοράς αυτών των δυο µεγάλων φυσιολόγων του περασµένου αιώνα. 
Βασικά, ο νόµος των Frank-Starling λέει ότι, όσο µεγαλύτερη είναι η πλήρωση της καρδιάς 
κατά τη διαστολή της, τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η ποσότητα του αίµατος η οποία 
αντλείται προς την αορτή. 'Η, µε άλλη διατύπωση: Μέσα σε φυσιολογικά όρια, η καρδιά 
αντλεί όλο το αίµα που επανέρχεται σε αυτήν, χωρίς να δηµιουργείται υπέρµετρη στάση 
αίµατος µέσα στις φλέβες.  

Η επίδραση της συχνότητας της καρδιακής λειτουργίας στο αντλητικό έργο της καρδιάς. 
Κατά γενικό κανόνα, όσο περισσότερες συστολές επιτελεί η καρδιά ανά λεπτό, τόσο 
περισσότερο αίµα αντλεί, υπάρχουν όµως και σηµαντικοί περιορισµοί σ΄ αυτήν την 
επίδραση. Για παράδειγµα, όταν η συχνότητα της καρδιακής λειτουργίας ξεπεράσει ένα 
κρίσιµο επίπεδο, η ίδια η ένταση της συστολής της καρδιάς ελαττώνεται, προφανώς εξαιτίας 
της υπερχρησιµοποίησης µεταβολικών ουσιών µέσα στο µυοκάρδιο. Επιπρόσθετα, ο χρόνος 
της διαστολής, που παρεµβάλλεται µεταξύ των συστολών, ελαττώνεται τόσο πολύ, ώστε να 
µην παρέχεται αρκετό χρονικό διάστηµα για την ροή αίµατος µε ικανοποιητικό ρυθµό, από 
τους κόλπους προς τις κοιλίες. Γι' αυτούς τους λόγους, όταν η συχνότητα της καρδιακής 
λειτουργίας αυξάνεται τεχνητά µε ηλεκτρικά ερεθίσµατα, η καρδιά εµφανίζει την κορυφαία 
ικανότητά της για άντληση µεγάλων ποσών αίµατος µεταξύ των συχνοτήτων 100 και 150 
συστολών ανά min. Εξάλλου, όταν η συχνότητα της καρδιακής λειτουργίας αυξάνεται µε 
ερεθισµό του συµπαθητικού, φτάνει στην κορυφαία της ικανότητα για άντληση αίµατος σε 
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συχνότητες µεταξύ 170 και 220 συστολών ανά min. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός 
ότι µε τον ερεθισµό του συµπαθητικού δεν προκαλείται µόνο αύξηση της συχνότητας, αλλά 
και αύξηση της έντασης της συστολής της καρδιάς, ενώ συγχρόνως προκαλείται και 
περιορισµός της διάρκειας της συστολής, µε αποτέλεσµα να παραµένει µεγαλύτερος χρόνος 
για την πλήρωση των κοιλιών κατά το χρόνο της διαστολής.  

 

η.  Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ  

Η αυξηµένη θερµοκρασία, όπως κατά τον πυρετό, προκαλεί µεγάλη αύξηση της συχνότητας 
της καρδιακής λειτουργίας, ακόµα και διπλάσιο του φυσιολογικού. Αντίθετα, η ελαττωµένη 
θερµοκρασία του σώµατος προκαλεί ελάττωση της συχνότητας της καρδιακής λειτουργίας, 
µε περιορισµό τους µέχρι και σε λίγες µόνο συστολές ανά λεπτό, όταν το άτοµο βρίσκεται 
στα πρόθυρα του θανάτου από υποθερµία, µε θερµοκρασία σώµατος 15,5 ως 21,1 βαθµών 
Κελσίου. Οι επιδράσεις αυτές προφανώς οφείλονται στην αύξηση της διαβατότητας της 
κυτταρικής µεµβράνης των µυϊκών ινών προς τα ιόντα, που προκαλείται από τη θερµότητα, 
µε αποτέλεσµα την επιτάχυνση της διεργασίας της αυτοδιέγερσης.  

Η ένταση της συστολής της καρδιάς συχνά υφίσταται πρόσκαιρη ενίσχυση από µια 
µέτρια αύξηση της θερµοκρασίας, η παρατεταµένη όµως αύξηση της θερµοκρασίας επιφέρει 
εξάντληση των µεταβολικών συστηµάτων της καρδιάς, µε αποτέλεσµα την υποδυναµία της.  
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Β1. ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΚΟΥ 
ΡΥΘΜΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην προηγούµενη παράγραφο είδαµε τα βασικά χαρακτηριστικά του 
καρδιογραφήµατος και τις πληροφορίες που αυτό µπορεί να δώσει. Πέρα από την 
οποιαδήποτε εξέλιξη της τεχνολογίας, το καρδιογράφηµα εξακολουθεί να παραµένει 
η βασικότερη και φθηνότερη από τις µη επεµβατικές µεθόδους απεικόνισης της 
κατάστασης της καρδιάς. Ωστόσο οι πληροφορίες που µπορεί κανείς να εξαγάγει 
κατά την καταγραφή είναι όπως είπαµε περιορισµένες. Ιδίως στην περίπτωση των 
καρδιακών αρρυθµιών, εάν έχει παρέλθει αρκετός χρόνος από την εκδήλωση 
ασθένειας ή αρρυθµίας, δεν είναι δυνατόν να απεικονιστεί αυτή σε ένα απλό 
καρδιογράφηµα. Οι µέθοδοι ανάλυσης του καρδιογραφήµατος µέχρι προσφάτως 
αναλώνονταν σε απλούς υπολογισµούς της συχνότητας και του «ανύσµατος». Με τον 
όρο «άνυσµα» στο ΗΚΓ εννούµε την αναγνώριση γεωµετρικών χαρακτηριστικών της 
καρδιάς καθώς και της πραγµατικής της διάταξης στη θωρακοκαρδιακή χώρα. Έτσι οι 
περισσότερες ασθένειες, που αφορούν ιδίως αρρυθµίες, δεν είναι δυνατόν να 
διαγνωστούν µε απλές µεθόδους, εκτός εάν συνέπιπτε η εκδήλωση της ασθένειας µε 
την καταγραφή κάτι, φυσικά, πολύ σπάνιο. Τα τελευταία χρόνια, µε την ανάπτυξη 
του ψηφιακού ηλεκτροκαρδιογράφου, κατέστη δυνατή η περαιτέρω ανάλυση των 
καρδιογραφηµάτων. Η θεωρία της ανάλυσης σηµάτων, εφαρµοζόµενη στην 
καταγραφή σηµάτων από ηλεκτροκαρδιογράφο, παρείχε την απαραίτητη βάση για 
µια πιο συστηµατική ανάλυση ψηφιακών σηµάτων από ηλεκτροκαρδιογραφήµατα 
(ΗΚΓ). Το υψηλό επίπεδο της ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος εφαρµοζόµενο σε 
ΗΚΓ, καθώς και οι ευκολίες που αυτή η ανάλυση παρέχει, (όπως ο ταχύς 
υπολογισµός της καρδιακής συχνότητας) αφοµοιώθηκαν τόσο που πέρασαν σε 
εµπορικό λογισµικό Η/Υ ώστε να γίνουν βασικά εργαλεία στην κλινική πράξη. Η 
ψηφιακή επεξεργασία σήµατος συνίσταται κυρίως σε γραµµική και στατιστική 
ανάλυση ενός σήµατος, όπως η απεικόνιση φάσµατος Fourier, η συνάρτηση 
αυτοσυσχέτισης, τα αυτοπαλινδρούµενα µοντέλα (AR model), κα.  

Ωστόσο, οι πληροφορίες που δύνανται να εξαχθούν από µια γραµµική 
ανάλυση ενός ΗΚΓ αφενός είναι πεπερασµένες, αφετέρου δεν έδωσαν ιδιαίτερα 
αποτελέσµατα στο θέµα της πρόβλεψης επικίνδυνων καρδιακών διαταρραχών και 
αρρυθµιών.  Ακόµη και ο διαχωρισµός ασθενών από υγιείς, µετά από γραµµική 
ανάλυση των ΗΚΓ τους, είναι δύσκολος και σε καµία περίπτωση αλγοριθµικός. Τα 
φάσµατα Fourier που κυρίως απεικονίζουν οι γραµµικές µέθοδοι ανάλυσης δεν 
παρέχουν κάποιο κανονιστικό τρόπο που να διαχωρίζει τους υγιείς από τους ασθενείς. 
Φυσικά, έχουν κι αυτά επιτυχίες µόνο εάν κατά τη διάρκεια της καταγραφής συµβεί η 
εκδήλωση κάποιας ασθένειας. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ασθενειών 
όπως για παράδειγµα οι κολποκοιλιακοί αποκλεισµοί ή οι σκελικοί αποκλεισµοί, οι 
οποίες ανιχνεύονται ικανοποιητικά µε τη γραµµική ανάλυση, καθιστώντας την 
σχεδόν αναγκαία στη σύγχρονη κλινική πράξη.  

Πολύ δηµοφιλής ανάλυση ενός ΗΚΓ είναι η εξαγωγή της ακολουθίας R-R 
που χαρακτηρίζει τη µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας. Σε ένα απλό 
καρδιογράφηµα ο ιατρός υπολογίζει τη συχνότητα µε απλή µέτρηση της απόστασης 
δύο διαδοχικών R σε µιλιµετρέ χαρτί. Ο ιατρός το κάνει αυτό µόνο για µερικά R. Με 
τη δυνατότητα του ψηφιακού ΗΚΓ όµως είναι δυνατόν να µετρηθεί και να εξαχθεί 
µια συνεχής ακολουθία από R-R. Αυτή η ακολουθία αναπαριστά τη µεταβλητότητα 
της καρδιακής συχνότητας και αποτελεί το πλέον συχνά αναλυόµενο σήµα, καθότι η 
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µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας είναι άµεσα συνυφασµένη µε την 
ανίχνευση αρρυθµιών, αλλά και τη δυναµική της καρδιακής λειτουργίας γενικότερα. 
Από την ανάλυση της ακολουθίας RR µε την πάροδο των ετών, οι ερευνητές βρήκαν 
ότι σε αντίθεση µε ότι µέχρι πρότινος πιστευόταν, η καρδιά φαίνεται να µην έχει 
σταθερή συχνότητα. Αντίθετα µελετώντας τα χαρακτηριστικά του RR σήµατος 
σχηµατίζεται η εικόνα ενός σήµατος που προέρχεται από µια στοχαστική διαδικασία 
µε έντονα χαρακτηριστικά ισχυρής παρουσίας θορύβου.  

Η ισχυρή παρουσία θορύβου, ή η ισχυρή στοχαστικότητα  που φάνηκε να 
χαρακτηρίζει την καρδιακή λειτουργία, εξηγήθηκε µε τον όρο οµοιόσταση. Η 
οµοιόσταση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απόκριση ενός συστήµατος σε ένα 
στοχαστικό περιβάλλον. ∆εδοµένης της στοχαστικής συµπεριφοράς του ατόµου 
(ποικιλία ενεργειών, συναισθηµάτων κλπ) θεωρήθηκε φυσιολογική η στοχαστική 
απόκριση της καρδιακής λειτουργίας. Εντούτοις αυτή η ισχυρή στοχαστικότητα 
παρατηρήθηκε ακόµη και σε άτοµα που µετρήθηκαν υπό ειδικές συνθήκες. Ήταν σε 
ηρεµία, ξαπλωµένοι και ξεκούραστοι. ∆εν είχαν καταναλώσει διεγερτικές ουσίες, 
όπως καφές και εν γένει κατά τη διάρκεια της µέτρησης ήταν σχεδόν ακίνητοι µε 
κανονικό ρυθµό αναπνοής. Η ισχυρή στοχαστικότητα που παρατηρήθηκε στην 
ανάλυση τέτοιων καταγραφών ΗΚΓ, κατέδειξε µια ισχυρή µη γραµµικότητα και 
πολυπλοκότητα στα ΗΚΓ και γενικότερα στην καρδιακή λειτουργία, αποκλείοντας 
σχεδόν τελείως την οµοιόσταση [1].   

Έτσι πέρα από τη γραµµική ανάλυση ΗΚΓ, τις δύο τελευταίες δεκαετίες 
άρχισε να εφαρµόζεται η µη γραµµική ανάλυση των ΗΚΓ, η οποία και απέδωσε 
πολλά αµφισβητούµενα αποτελέσµατα, µερικά από τα οποία τελικά καταδείχθηκαν 
ως λανθασµένα. Από την εποχή των δύο εργασιών του Goldberger [1] στα 1987 και 
της Babloyantz [2] στα 1988 µέχρι τις µέρες µας ένας µεγάλος αριθµός εργασιών έχει 
αναπτυχθεί αναλύοντας ΗΚΓ µε µεθόδους της µη γραµµικής θεωρίας παραθέτοντας 
αµφισβητούµενα και συχνά αντικρουόµενα αποτελέσµατα και απόψεις [3] [5].  Όλες 
αυτές οι εργασίες έδωσαν ποικίλα αποτελέσµατα καθιστώντας τις µεθόδους της µη 
γραµµικής θεωρίας ευαίσθητες και οπωσδήποτε όχι τόσο αξιόπιστες. Σήµερα, αυτή η 
συγκεχυµένη εικόνα εξακολουθεί να υπάρχει οφειλόµενη κυρίως στην έλλειψη 
δεδοµένων εξειδικευµένων για τέτοιες εφαρµογές και κυρίως στην έλλειψη 
συστηµατικού τρόπου µη γραµµικής ανάλυσης των ΗΚΓ, που να µπορεί να αποδώσει 
χρήσιµα και αναµφισβήτητα αποτελέσµατα.  

Πέρα από τις ιδιαιτερότητες της κάθε εργασίας κάποια γενικά συµπεράσµατα 
είναι δυνατόν, παρ’όλα, αυτά να εξαχθούν. Η µη γραµµική ανάλυση εµπλούτισε  
περαιτέρω τις πληροφορίες που µπορούν να αντληθούν από ένα απλό 
καρδιογράφηµα, ακόµη και αν καµία ιδιοµορφία δεν έχει συµβεί κατά την 
καταγραφή.  

Αντικείµενο του µέρους αυτού της διατριβής είναι να αναλύσει τα ΗΚΓ µε 
µεθόδους τόσο γραµµικές και όσο µη γραµµικές και να διασαφηνίσει τον τρόπο 
εφαρµογής των µη γραµµικών µεθόδων µε διακεκριµένο τρόπο, ούτως ώστε να 
καταστούν αυτές ένα χρήσιµο ασφαλές κι αποτελεσµατικό εργαλείο στην κλινική 
πράξη.  
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΚΓ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η ανάλυση σηµάτων από φυσιολογικά δεδοµένα έχει κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά  τα οποία οδηγούν σε προβλήµατα προς διευθέτηση. Ένα από τα 
σηµαντικότερα τέτοια προβλήµατα είναι η παρουσία θορύβου στα δεδοµένα η οποία 
είναι, τις περισσότερες φορές, πολυπαραγοντική. Για παράδειγµα, µια κατηγορία 
θορύβου µπορεί να εισάγεται στοχαστικά από την επίδραση του περιβάλλοντος, ενώ 
ταυτόχρονα δύναται να υπεισέρχεται θόρυβος και από τις συσκευές καταγραφής και 
µέτρησης. Η φύση του θορύβου στα δεδοµένα δεν είναι γνωστή, ειδικότερα σε ότι 
αφορά πολύπλοκες διαδικασίες. Στη συνέχεια, είναι εξίσου σηµαντικό και η 
παραγωγή των δεδοµένων να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε αυτός να είναι 
αλγοριθµικός, δηλαδή να δύναται κάποιος να επαναλάβει το πείραµα κάπου αλλού, 
µε τον ίδιο τρόπο, παίρνοντας παρόµοιες τιµές. Αυτό βεβαίως είναι ιδιαίτερα 
δύσκολο στα πειράµατα που αφορούν µετρήσεις από φυσικά συστήµατα, διότι ο 
τρόπος διεξαγωγής των µετρήσεων δεν επιτρέπει έλεγχο του πειράµατος, παρά µόνο 
της µέτρησης. Η πειραµατική διάταξη καταγράφει τα δεδοµένα µιας διαδικασίας 
µόνο µε τη µέτρηση χωρίς να µπορεί να ελέγξει άλλες παράµετρους οι οποίες 
πιθανώς θα επηρεάζουν την ίδια τη διαδικασία. Το υπό µέτρηση σύστηµα είναι 
άγνωστο. Ούτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι γνωστά, ούτε και 
αναγνωρίσιµα κατά τη διάρκεια µιας µέτρησης. Έτσι, γίνεται προσπάθεια να 
καταµετρηθεί όσο το δυνατόν µεγαλύτερος όγκος δεδοµένων, ώστε να υπάρχει η 
άνεση  του αποκλεισµού ποιοτικά απορριπτέων µετρήσεων.  

Όλες οι µέθοδοι της ανάλυσης πειραµατικών δεδοµένων απαιτούν µεγάλο 
αριθµό δεδοµένων, ώστε να διασφαλίζεται η µαθηµατική αυστηρότητα των µεθόδων 
ανάλυσης, δεδοµένου ότι σχεδόν όλες οι µέθοδοι εφαρµόζουν θεωρήµατα που 
ισχύουν για θεωρητικά άπειρο όγκου δεδοµένων. Πέραν της µαθηµατικής 
αυστηρότητας, ο όγκος των δεδοµένων απαιτείται να είναι µεγάλος ώστε στο σύνολο 
µιας πεπερασµένης µέτρησης να ξεδιπλώνονται όλα τα χαρακτηριστικά της 
δυναµικής του σήµατος ικανοποιώντας, κατά το δυνατόν, την απαίτηση της 
εργοδικότητας. Μια πειραµατική χρονοσειρά η οποία αναπαριστά µετρήσεις από ένα 
δυναµικό σύστηµα θεωρείται εργοδική αν σε πεπερασµένο χρόνο αναπαράγει όλες τις 
ιδιότητες του υπό µελέτη συστήµατος. ∆ηλαδή αν επισκέπτεται όλα τα σηµεία της 
πολλαπλότητας  του δυναµικού συστήµατος στο φασικό χώρο. Η εργοδικότητα 
λοιπόν είναι µια ιδιότητα που υποθέτουµε ότι ικανοποιείται όταν αναλύονται 
δεδοµένα που προκύπτουν από ένα πείραµα. Εντούτοις, πολύπλοκα συστήµατα (όπως 
τα βιολογικά) παρουσιάζουν µεταπτώσεις στη συµπεριφορά τους, πολλές φορές 
ανεξαρτήτως του αν υπάρχουν αντίστοιχες µεταβολές στο περιβάλλον που τα 
επηρρεάζει. Κατά συνέπεια, ένα βιολογικό σύστηµα µπορεί πάντοτε να µας επιφέρει 
κάποια “έκπληξη” επιδεικνύοντας συµπεριφορά που προηγουµένως δεν είχαµε καν 
διανοηθεί ακόµη και κατόπιν µακρόχρονης µελέτης. Άλλωστε, ο χαρακτηρισµός ενός 
βιολογικού συστήµατος ως προς την κατάστασή του «υγιή», «κρίσιµη» ή «ασθενής» 
δεν είναι διαρκής, αλλά επιδέχεται µεταβολές µέσα σε σχετικούς χρόνους. Έτσι, η 
µακρά καταγραφή ενός βιολογικού συστήµατος διασφαλίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο την απαιτούµενη εργοδικότητα, και το γενικό συµπέρασµα για το αν το 
σύστηµα αυτό είναι υγιές ή ασθενές ισχύει για χρόνους κατά πολύ πολλαπλάσιους 
από αυτούς της µέτρησης, ποτέ όµως άπειρους. Για λόγους που θα αναπτυχθούν 
διεξοδικότερα στη µή γραµµική ανάλυση των δεδοµένων, ένα ικανοποιητικό µήκος 
για τη δική µας ανάλυση είναι της τάξεως των 7000 σηµείων περίπου. Προκειµένου 
για την εξαγωγή µιας ακολουθίας RR από ένα ψηφιακό ΗΚΓ, µε µέσο χρόνο 3000 
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παλµών την ώρα περίπου, θέλουµε συνεχή καταγραφή 2 ωρών για να φθάσουµε στο 
επιθυµητό µήκος.  

Αυτή η µακρά καταγραφή δύναται να επιτευχθεί µε δύο τρόπους: Ο πρώτος  
είναι µέσω µιας µακράς καταγραφής ΗΚΓ ασθενούς µέσω ψηφιακού καρδιογράφου. 
Αυτό σηµαίνει ότι ο ασθενής θα παραµένει ξαπλωµένος σε όλη τη διάρκεια της 
µέτρησης, µε ότι αυτό συνεπάγεται για την υποµονή του και την απαιτούµενη για τις 
µετρήσεις ηρεµία του. Ο δεύτερος τρόπος είναι η µέτρηση µε ειδικές συσκευές που 
λέγονται Holter και αποτελούν φορητές συσκευές συνεχούς καταγραφής ΗΚΓ, τις 
οποίες ο ασθενής φέρει επάνω του, καταγράφοντας ΗΚΓ στη διάρκεια ενός 24ωρου. 
Η ευκολία της χρήσης συσκευής Holter φαίνεται δελεαστικότερη. Εντούτοις τέτοιες 
συσκευές παράγουν  µη µόνιµες ή στάσιµες(non stationary) ακολουθίες. Η 
µονιµότητα (ή στασιµότητα) συνιστά τη διατήρηση βασικών στατιστικών 
χαρακτηριστικών µιας ακολουθίας στη διάρκεια του χρόνου. Μια ακολουθία µόνιµη 
υπό την ευρεία έννοια έχει την ίδια µέση τιµή και αυτοσυσχέτιση µε υποτµήµατά της. 
Αναλύοντας κανείς µια ακολουθία από Holter εύκολα θα διαπιστώσει ότι η ανωτέρω 
απαίτηση δεν ικανοποιείται. Πέρα όµως από την αυστηρά µαθηµατική έννοια υπάρχει 
και η έννοια της φυσικής µονιµότητας. Ένας που µετριέται µε Holter µέσα σε ένα 
24ωρο πραγµατοποιεί ποικίλες δραστηριότητες, δηλαδή, είναι ξαπλωµένος, 
περπατάει, εργάζεται, κοιµάται κοκ Αυτό σηµαίνει ότι δεν µετριέται υπό τις ίδιες 
συνθήκες. Για αυτό και στα πλαίσια της παρούσας διατριβής (αλλά και για κάθε 
τέτοια ανάλυση, όπως θα δείξουµε παρακάτω), προτιµήθηκε η συνεχής καταγραφή η 
οποία, βέβαια, είναι ιδιαίτερα δύσκολη εντούτοις τα συµπεράσµατα που µπορούν να 
εξαχθούν µέσω της µη γραµµικής ανάλυσης είναι εντυπωσιακά. Αντίθετα, η 
εφαρµογή των ίδιων µεθόδων σε ΗΚΓ- RR ακολουθίες δίνει ασαφή και 
αµφισβητήσιµα αποτελέσµατα.  

Κάποιοι ερευνητές εξαγάγουν στατικά υποτµήµατα ακολουθιών από µεγάλες 
ακολουθίες προερχόµενες από καταγραφή µέσω Holter. Αυτός ο τρόπος δεν 
θεωρείται ενδεδειγµένος, καθόσον τα υποτµήµατα αυτά αν και στάσιµα αναφέρονται 
σε διαφορετικές ώρες του κιρκαδιανού κύκλου και (το πιθανότερο) σε διαφορετικές 
δραστηριότητες. Κατά συνέπεια προτείνεται η εφαρµογή τόσο γραµµικής όσο και µη 
γραµµικής ανάλυσης µέσω ΗΚΓ µακράς και ελεγχόµενης καταγραφής.  

Σε ότι αφορά το ίδιο το πειραµατικό µέρος, έγινε συνεχής καταγραφή 10 
υγιών και 10 ασθενών σε κατάκλιση. Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες την 
οµάδα Α και την οµάδα Β. Η επιλογή έγινε από ιατρό καρδιολόγο ο οποίος παρίστατο στις 
καταγραφές και  άσκησε και τις διαγνώσεις. Η οµάδα Α αποτελείτο από άνδρες νέους 
ηλικίας 25-29 ετών υγιείς χωρίς ιστορικό νόσου οι οποίοι είχαν καλή φυσιολογία. 
Όλοι οι εθελοντές της οµάδας Α ήταν µη καπνιστές οι οποίοι  δεν έπαιρναν φάρµακα 
την περίοδο της καταγραφής και  απείχαν της καφεΐνης τουλάχιστον 24 ώρες ακριβώς 
πριν την καταγραφή. Η οµάδα Β αποτελείτο από ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονταν για 
στεφανιαία νόσο. Όλοι οι ασθενείς της οµάδας Β είχαν νόσο αγγειογραφικά 
επιβεβαιωµένη σε 1 ή 2 στεφανιαίες αρτηρίες και κανονική λειτουργία της αριστερής 
κοιλίας (υπό την έννοια της εξωθητικής ικανότητας µεγαλύτερης ή ίσης µε το 50%). 
Αποκλείστηκαν από τα πειράµατα όσοι ασθενείς είχαν ιστορικό εµφράγµατος του 
µυοκαρδίου, αγγειοπλαστική ή µόσχευµα bypass, οχλήσεις αρρυθµιών, 
δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας (εξωθητική ικανότητα µικρότερη του 50%), 
σοβαρή αρτηριακή υπέρταση καθώς και ιατρικές συνθήκες που επηρεάζουν την 
καρδιακή συχνότητα (πχ διαβήτη, mellitus, ορµονικές διαταραχές, θεραπεία µε 
ψυχοτροπικά φάρµακα ή ασθένεια στο αναπνευστικό). Όλοι οι ασθενείς της οµάδας 
Β υποβάλλονταν σε θεραπεία µε νιτρώδους, Ανταγωνιστές Αγγειοτασίνης,   
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ενζυµανασταλτικούς µετατροπείς, σαλικυλικούς ανταγωνιστές και αντωγωνιστές 
ασβεστίου (nifedipine 4 ασθενείς, nisoldipine 1 ασθενής). Κανείς δεν είχε ιστορικό 
αποπληξίας, περιφερειακής καρδιαγγειακής ασθενείας ή σηµαντικές κλινικά 
ανωµαλίες των βαλβίδων. Οι ηλικίες των ήταν 42, 44 (4 άτοµα), 49 (3 άτοµα) και 52 
(2 άτοµα). Προκειµένου κατά τη διάρκεια της καταγραφής, να διασφαλιστεί ότι τα 
δεδοµένα θα είναι αξιόλογα και ακριβή, οι καταγραφές έγιναν υπό την παρουσία και 
επίβλεψη καρδιολόγου. Ο ιατρός επέβλεψε την προετοιµασία των εθελοντών καθώς 
και τις λεπτοµέρειες που απαιτούνται προκειµένου η όλη διαδικασία να συντελεστεί 
κατάλληλα. Όλες οι καταγραφές έγιναν σε ήσυχο δωµάτιο κατά τη διάρκεια των 
ωρών 15:00 – 17:00, σε ύπτια θέση υπό τη συνεχή παρακολούθηση καρδιολόγου ο 
οποίος και επιβεβαίωσε την απουσία ανωµαλιών στον καρδιακό ρυθµό κατά τη 
διάρκεια της καταγραφής. Οι εθελοντές κλήθηκαν να αναπνέουν σε σταθερό κατά το 
δυνατόν ρυθµό της τάξεως των 12 αναπνοών το λεπτό.  

Ένας σηµαντικός παράγοντας που µπορεί να επηρεάζει άµεσα την ακρίβεια 
των µετρήσεων είναι η αξιοπιστία του ψηφιακού ηλεκτροκαρδιογράφου. Αυτή 
προκύπτει άµεσα από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Στη συγκεκριµένη εργασία 
χρησιµοποιήθηκε ένας ψηφιακός ηλεκτροκαρδιογράφος 12 απαγωγών της εταιρίας 
“Cardioperfect” µε 8 κανάλια και 12 bits ψηφιοποίηση η οποία κρίνεται 
ικανοποιητική ως προς τη µετρική ακρίβεια. Όλες οι καταγραφές είχαν µήκος 5000 
έως 6000 RR διαστήµατα. Η συχνότητα δειγµατοληψίας ήταν ίση µε 300 Hz.  

Από τα κριτήρια επιλογής στα δεδοµένα που τελικά επιλέχθηκαν για να 
εξεταστούν, κανείς από τους εθελοντές ασθενής ή υγιής δεν επέδειξε ουδεµία 
ανωµαλία στον καρδιακό ρυθµό. Η παρουσία σποραδικών έκτοπων συστολών 
αντιµετωπίστηκε µε την παρακάτω διαδικασία: Οι έκτοπες συστολές αφαιρέθηκαν 
από το σήµα και αντικαταστάθηκαν από το µέσο όρο των κοντινών γειτόνων. Αυτή η 
διαδικασία ήταν απαραίτητο να γίνει σε µεµονωµένες περιπτώσεις δύο µονάχα 
ασθενών οι οποίοι παρουσίασαν ασθενείς κολπικές πρότερες συστολές, λιγότερες της 
µιας ανά λεπτό. Στη συνέχεια χρησιµοποιώντας έναν QRS αλγόριθµο και 
συγκεκριµένα τον Pam Tompkins [6] έγινε αναγνώριση του συµπλέγµατος QRS και 
εξήχθησαν οι R-R χρονοσειρές που περιγράφουν τη µεταβλητότητα της καρδιακής 
συχνότητας.  

Η στασιµότητα είναι µια βασική ιδιότητα µιας χρονοσειράς η οποία αν 
ικανοποιείται τότε όλες οι κυρίαρχες στατιστικές ιδιότητες της χρονοσειράς είναι 
ανεξάρτητες του χρόνου. Ο όρος «κυρίαρχες στατιστικές ιδιότητες» αναφέρεται 
γενικά σε ένα σύνολο από µεγέθη τα οποία περιγράφουν τη στατιστική συµπεριφορά 
της χρονοσειράς. Συνήθως εξετάζονται κάποιες στατιτικές ιδιότητες της χρονοσειράς 
όπως η µέση τιµή και η αυτοσυσχέτιση µε αντίστοιχες υποτµηµάτων της 
χρονοσειράς. Έτσι, πρακτικά χωρίζουµε τη χρονοσειρά σε υποτµήµατα και 
συγκρίνουµε τη µέση τιµή και την αυτοσυσχέτιση των υποτµηµάτων µε την ολική 
µέση τιµή και αυτοσυσχέτιση της πλήρους χρονοσειράς. Μια άλλη στατιστική 
ιδιότητα, η οποία δύναται να απαιτηθεί να διατηρείται, είναι η µορφή του φάσµατος 
Fourier. Το ζήτηµα του ελέγχου της στασιµότητας µιας χρονοσειράς εξαρτάται 
φυσικά και από τη σκοπιά που αυτή εξετάζεται, όπως, για παράδειγµα, αν η έµφαση 
δίνεται στη γραµµική ή στη µη γραµµική ανάλυση και βέβαια παραµένει ένα ανοικτό 
θέµα στη βιβλιογραφία.  

Στο µέρος αυτό της διατριβής η στασιµότητα εξετάστηκε µε τρεις τρόπους: Ο 
πρώτος ήταν ο οπτικός έλεγχος του φάσµατος Fourier. Έτσι, εξετάσθηκε το φάσµα 
ισχύος Fourier των χρονοσειρών και των υποτµηµάτων τους. Η πολυπλοκότητα των 
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φασµάτων που προέκυψαν δεν επέτρεψε µεγάλη λεπτοµέρεια στις συγκρίσεις. Ο 
δεύτερος τρόπος ήταν η εξέταση της µέσης τιµής και της τυπικής απόκλισης. Κάποια 
υποτµήµατα επέδειξαν αιρετική συµπεριφορά: Αν αυτή συνέβαινε στο µέσον της 
χρονοσειράς απεκλειόταν ολόκληρη η καταγραφή. Αντίθετα, αν ήταν στα άκρα, τότε 
εξαιρούνταν αυτά τα υποτµήµατα. Αυτό κυρίως χρειάστηκε να γίνει µόνο για δύο ή 
τρείς περιπτώσεις καταγραφών από ασθενείς.  

Ένας τρίτος τρόπος εξέτασης της στασιµότητας ήταν ο έλεγχος X2. Η 
χρονοσειρά ελέγχθηκε στατιστικά µε το τεστ X2 µε υποτµήµατα αυτής. Ο έλεγχος 
αυτός κρίθηκε αυστηρότερος και έτσι δεν υιοθετήθηκε στην ποιοτική ταξινόµηση των 
χρονοσειρών µε βάση τη στατισιµότητα τους. Πάντως, µε βάση αυτόν τον έλεγχο οι 
περισσότεροι από τους υγιείς κρίθηκαν ως «στάσιµοι». Αντίθετα από τους ασθενείς, 
άλλοι κρίθηκαν «στασιµοι» και άλλοι όχι. Περισσότερα για αυτόν τον έλεγχο 
εξηγούνται στην αµέσως επόµενη παράγραφο.   

Έλεγχος στασιµότητας µε την προσέγγιση του αµετάβλητου µέτρου  

Ο έλεγχος αυτός αποτελεί στην πραγµατικότητα µια προσέγγιση µιας αµετάβλητης 
µετρικής της χρονοσειράς. Το αµετάβλητο µέτρο µιας χρονοσειράς ορίζεται 
λειτουργικά σε έναν m-διάστατο χώρο εµβύθισης ως ο χρονικός µέσος όρος των 
Dirac δ-κατανοµών κατά µήκος µιας τροχιάς ( )x t ,  

( )
0

1: lim
T

x tT
dt

T
ρ δ

→∞
= ∫                  (2.1) 

(Eckmann&Ruelle, 1985[7]). Εάν το σύστηµα είναι εργοδικό, τότε οι χωρικοί µέσοι 
όροι ισούνται µε τους χρονικούς µέσους όρους: 

( ) ( )
0

1( ) lim ( )
T

T
statespace

f x dx f x t d
T

ρ
→∞

=∫ ∫ t

)m

              (2.2) 

για οποιαδήποτε συνάρτηση στο χώρο κατάστασης. Καθώς η χρονοσειρά είναι η 
µέτρηση µιας µόνο συντεταγµένης στο χώρο κατάστασης έστω χωρίς βλάβη της 
γενικότητας η xk  τότε η προβολή του µέτρου πάνω σε αυτή τη συντεταγµένη θα 
είναι:  

( ) ( 1 2 1 1: , ,..., , ,...,k k kdx dx dx dx dx dxρ ρ − += ∫              (2.3) 

Μια εµπειρική προσέγγιση αυτού του µέτρου στη µονοδιάστατη 
συντεταγµένη είναι ο αριθµός των σηµείων της χρονοσειράς που κείνται µεταξύ δύο 
άκρων ax και bx , όπου: a bx x≤ και ( ),a bx x ∈Φ X , δηλ τα  ax και bx ανήκουν στο 
διατεταγµένο πεδίο τιµών της χρονοσειράς. Με βάση αυτή την προσέγγιση, 
χρησιµοποιείται το τεστ 2X  ώστε να επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι κατανοµή 
παραµένει αµετάβλητη τόσο σε όλη τη χρονοσειρά, όσο και σε υποτµήµατά της.  

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Από τη χρονοσειρά 
[ ](1), (2), (3),..., ( )X X X X X N= , επιλέγουµε έναν ακέραιο αριθµό K , που 

αντιστοιχεί στον πλήθος των διαµερίσεων του πεδίου τιµών της χρονοσειράς. Στη 
συνέχεια, υπολογίζουµε το ιστόγραµµα της χρονοσειράς που µας δίνει τον αριθµό 
των σηµείων που υπάρχουν ανάµεσα στα διαµερισµένα τµήµατα: 

[ ]1: :k kn number X X X X−= ≤ k<                (2.4) 
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, όπου  1,...,k K=

Προκειµένου να έχουµε ένα κανονικοποιηµένο µέτρο, ανάγουµε αυτόν τον αριθµό 
στο σύνολο των σηµείων της χρονοσειράς που λαµβάνουµε υπόψη και έχουµε: 

k
k

k
k

np
n

=
∑

                  (2.5) 

Στη συνέχεια επιλέγουµε ένα υποτµήµα της χρονοσειράς και το διαµερίζουµε (το ίδιο 
Κ). Υπολογίζουµε πάλι τις αντίστοιχες ποσότητες µε της Β(5) και τελικά παίρνουµε 
το τεστ 2X το οποίο είναι ο συνήθης στατιστικά τρόπος για να συγκρίνει κανείς δύο 
κατανοµές. Έτσι: 

( )2

2 :
sub
k sub k

k sub k

n Z p
X

Z p
− ⋅

=
⋅∑ , όπου : sub

sub k
k

Z n=∑ ο αριθµός των σηµείων του 

υποτµήµατος.  

Οι βαθµοί ελευθερίας που θα χρησιµοποιηθούν στον υπολογισµό του 2X  τεστ είναι 
. Και φυσικά όπως είναι γνωστό στο τεστ όταν ( 1K − ) ( ) 5sub kZ p⋅ <  τότε το εν λόγω 

διάστηµα διαµέρισης k συγχωνεύεται µε ένα γειτονικό του (πχ το k-1).  

Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι, αν ο αριθµός των διαµερίσεων επιλεγεί µικρός, 
το τεστ θα είναι αρνητικό, ενώ αν, αντίθετα, επιλεγεί πολύ µεγάλος, το τεστ θα 
αποβαίνει θετικό εφόσον η χρονοσειρά τείνει να γίνει ίση µε την αρχική. Για αυτό 
αρχίζουµε µε µικρό K επιλέγοντας ως υποτµήµα τη µισή χρονοσειρά. Αν, 
µεγαλώνοντας το K, το τεστ παραµείνει αρνητικό, η χρονοσειρά θεωρείται µη 
µόνιµη, ενώ αν το τεστ γίνεται θετικό, τότε η χρονοσειρά θεωρείται στάσιµη. Μετά 
από την εφαρµογή αυτή, δεν βγήκαν όλες οι χρονοσειρές στάσιµες. Εν τούτοις, όπου 
ήταν δυνατόν, αποκλείσαµε κάποια υποτµήµατα των χρονοσειρών και τα αρχεία 
χρησιµοποιήθηκαν κανονικά στα πειράµατα. Αντίθετα, όπου απορρίπτονταν µεσαία 
υποτµήµατα, τα αρχεία δεν λήφθηκαν υπόψη στα πειράµατα.  

Με την αυστηρά µαθηµατική έννοια, οι χρονοσειρές από R-R ΗΚΓ κρίνονται 
ως εν γένει µη µόνιµες, αν και τα πειράµατά έδειξαν ότι πολλές αποδείχθηκαν 
στάσιµες. Εντούτοις, από τη σκοπιά της φυσιολογίας, όλες οι καταγραφές ήταν 
στάσιµες, εφόσον έγιναν µε τον ελεγχόµενο πειραµατικά τρόπο που περιγράψαµε 
παραπάνω. ∆ηλαδή, όταν η χρονοσειρά R-R λαµβάνεται από συνεχή καταγραφή 
ΗΚΓ ασθενούς σε σταθερές και ήπιες συνθήκες, τότε µπορούµε να πούµε ότι η 
καταγραφή είναι στάσιµη. Αντίθετα, όταν χρησιµοποιήσουµε R-R από µη ελεγχόµενη 
καταγραφή (πχ συσκευή Holter) τότε η µη µονιµότητα θεωρείται δεδοµένη. Σε όλο το 
µέρος της γραµµικής και µη γραµµικής ανάλυσης της παρούσας διατριβής, θα 
θεωρηθεί ότι ισχύει η φυσιολογική στασιµότητα καθώς και η στασιµότητα υπό την 
ευρεία έννοια για τις χρονοσειρές της µεταβλητότητας του καρδιακού ρυθµού που 
λήφθηκαν µε συνεχή καταγραφή µακρού χρόνου.   

Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα είναι η στατιστική ανάλυση των χρονοσειρών 
που προέρχονται από µέτρηση της µεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας. Εκ 
πρώτης όψεως οι µέσες τιµές και οι τυπικές αποκλίσεις για υγιείς και ασθενείς δεν 
έδειξαν σηµαντική διάκριση µεταξύ των δύο κατηγοριών. ∆εν παρατηρήθηκαν 
παρόµοιες τιµές στα υγιή ή στα ασθενή δείγµατα. Αντίστοιχα, τα ιστογράµµατα  των 
χρονοσειρών δεν έδειξαν κάποια συγκεκριµένη κατανοµή. Το τέστ Kolmogorov-
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Smirnov για δύο δείγµατα έδειξε ότι καµία κατανοµή δεν µπορεί να θεωρηθεί ίδια ή 
παρόµοια µε µια άλλη. Το τέστ αυτό συγκρίνει τις κατανοµές δύο δειγµάτων και 
αποφαίνεται αν τα δείγµατα αυτά προέρχονται από την ίδια κατανοµή: 

Έστω δύο χρονοσειρές 1X και 2X . Έστω ( )1F x το ποσοστό των τιµών της 1X  που 

είναι µικρότερες από  και x ( )2F x  το αντίστοιχο ποσοστό για την 2X . Το τεστ 

συγκρίνει τη µέγιστη διαφορά ( ) ( )( )1 2max F x F x−  και αποφαίνεται για ένα 

συγκεκριµένο διάστηµα εµπιστοσύνης (πχ  5%) κατά πόσο η διαφορά αυτή 
ακολουθεί την κατανοµή του Student.  

 Στο σχήµα 1 απεικονίζονται τα ιστογράµµατα των χρονοσειρών.  

 
Σχήµα 2.1 : Ιστογράµµατα χρονοσειρών RR HRV.  

 

Είναι σηµαντικό να διασαφηνιστεί ότι, προκειµένου για ανάλυση 
πειραµατικών σηµάτων, υπάρχει σαφής διαχωρισµός όσον αφορά τους χρόνους 
αναφοράς. Έτσι υπάρχει η ανάλυση βραχέως χρόνου και η ανάλυση µακρού χρόνου: 
Κατά την ανάλυση βραχέως χρόνου µας ενδιαφέρει κυρίως η δοµή του σήµατος και 
οι συνιστώσες από τις οποίες αυτό προέρχεται. Συνήθως συνίσταται στην ανάλυση 
ενός µόνο µικρού τµήµατος του σήµατος το οποίο αναλύεται χωρίς να υποστεί 
κάποια περεταίρω επεξεργασία, προκειµένου να αναδειχθούν οι βασικές 
αναγνωρίσιµες συνιστώσες που το δηµιουργούν. Κατά την ανάλυση αυτού του είδους 
θεωρούµε ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του σήµατος επαναλαµβάνονται χωρίς 
σηµαντική µεταβολή για σχετικά µικρά χρονικά διαστήµατα. Για παράδειγµα στο 
σχήµα 2.2 όπου απεικονίζεται το ΗΚΓ ενός υγιούς ατόµου θεωρούµε ότι η βασική 
µορφή που αναδεικνύει το σύµπλεγµα QRS δεν µεταβάλλεται αλλά διατηρείται. 
Οµοίως, στο σχήµα 2.3 απεικονίζεται η καταγραφή της αρτηριακής πίεσης ασθενούς. 
Παρατηρούµε πάλι ότι δεν υπάρχει µεταβολή των βασικών χαρακτηριστικών. Η 
ανάλυση µακρού χρόνου αναζητεί µεταβολές σε βάθος χρόνου. Συνήθως εξετάζονται 
οι χρονικές αποστάσεις κάποιου ενδεχοµένου, οι µεταβολές σε πλάτος ή βασική 
συχνότητα κοκ. Και για τα δύο αυτά σχήµατα η ανάλυση µακρού χρόνου θα 
αναδείκνυε µεταβολή της συχνότητας του καρδιακού ρυθµού. Η ανάλυση των 
σηµάτων που πραγµατοποιούνται στην παρούσα διατριβή αφορά κυρίως ανάλυση 
µακρού χρόνου.  
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Σχήµα 2.2: Ψηφιακή καταγραφή ΗΚΓ. ∆ιακρίνονται καθαρά οι κορυφές R του συµπλέγµατος 
QRS.   

 

 
Σχήµα 2.3: Ψηφιακή καταγραφή αορτικής πίεσης υγιούς ατόµου.  ∆ιακρίνονται λεπτοµέρειες 
σχετικά µε τον καρδιακό ρυθµό, την κοιλιακή ώση καθώς και αρµονικές που προέρχονται από τη 
µηχανική δράση των επιµέρους µερών της καρδιάς.  
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ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 
Β.1.1. Γενικά ΦΑΣΜΑ ΙΣΧΥΟΣ FOURIER 
Το φάσµα ισχύος Fourier ορίζεται από τον µετασχηµατισµό Fourier της στατιστικής 
αυτοσυσχέτισης µιας χρονοσειράς. Με τον όρο στατιστική αυτοσυσχέτιση εννοούµε 
την γενικευµένη αυτοσυσχέτιση, η οποία σε διακριτές χρονοσειρές µας είναι γνωστή 
και σαν συνάρτηση αµοιβαίας πληροφορίας (trans-information, or mutual 
information). Θεωρώντας κανείς σαν εκτιµήτρια της γενικευµένης αυτοσυσχέτισης 
την γραµµική αυτοσυσχέτιση, µπορεί να εξάγει τη γνωστή σχέση που µας δίνει το 
περιοδόγραµµα που είναι η απλούστερη µορφή του φάσµατος ισχύος Fourier 
(Schuster, 1898). Σύµφωνα µε αυτό έχουµε:  

( ) ( ) jS R e ωτdω τ τ−= ∫                  (2.6) 

Από την παραπάνω αποδεικνύεται ότι ισχύει ο ορισµός που πρότεινε ο Schuster: 

( ) ( )
2

j tS x t e ωω −= ∫ dt

−

                 (2.7) 

Αν θέλουµε να εφαρµόσουµε στη σχέση αυτή τον Ταχύ Μετασχηµατισµό Fourier 
(FFT – Fast Fourier Transform) τότε δοσµένης µιας χρονοσειράς 

µε τ: περίοδο δειγµατοληψίας, έχουµε:  { ( )}, 0,1,..., 1x n n N=

21

0
( ) ( )

N j nk
N

n
X k x n e

π− −

=

=∑  ή ( ) { ( )}X k FFT x n=              (2.8)

 21( ) ( ) , 0,1,2,..., / 2PERS k X k k N
Nτ

= =                          (2.9)

  

Το πλεονέκτηµα του τρόπου αυτού είναι ότι χρησιµοποιεί τον FFT οπότε είναι και 
γρήγορος υπολογιστικά.  

Πέρα από το περιοδόγραµµα υπάρχουν και άλλοι τρόποι υπολογισµού του 
φάσµατος ισχύος Fourier. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους Welch, Blackman-Tukey, 
Bartlett Method, Maximum Likelihood Method (Capon), Maximum Entropy Method 
(Burg), Levinson Recursion, και η Minimum Energy Method. Όλες αυτοί οι 
αλγόριθµοι αξιοποιούν µερικά χαρακτηριστικά του γενικού φάσµατος 
(περιοδόγραµµα Schuster) λειαίνοντας ή αφαιρώντας τµήµατα του φάσµατος τα 
οποία υποθέτουν ότι οφείλονται σε θόρυβο, ή σε αργές µεταβολές. Ο γενικός τρόπος 
υπολογισµού του φάσµατος είναι θα λέγαµε περισσότερο ακατέργαστος αφήνοντας 
έτσι το σύνολο της πληροφορίας της χρονοσειράς να απεικονιστεί στο φάσµα.  
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Β.1.2. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ.  
Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης γενικά ορίζεται από τη σχέση: 

{ } 2/1)()(
),(
YVarXVar

YXCovr
•

≡               (2.10) 

Με βάσει το θεώρηµα Wiener-Khintchine,η συνάρτηση της αυτοσυσχέτισης 
συνδέεται µε το φάσµα ισχύος Fourier µε τη σχέση , όπου ( ) το φάσµα ισχύος και P f

( )R τ  η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης. Για ένα διακριτό σήµα όπως µια χρονοσειρά η 
συνάρτηση αυτοσυσχέτισης δίνεται από: 
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Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης δίνει ανάλογες πληροφορίες µε το φάσµα 
ισχύος Fourier, που αφορούν όµως το πεδίο του χρόνου. Γενικά µας δίνει 
πληροφορίες για το αν υπάρχουν γραµµικές συσχετίσεις και περιοδικότητες στο 
σήµα. Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης µιας περιοδικής συνάρτησης είναι και αυτή 
περιοδική συνάρτηση. Αντίθετα η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ακολουθίας λευκού 
θορύβου, µηδενίζεται γρήγορα. Στο σχήµα 2.4 απεικονίζονται δύο σήµατα και οι 
αυτοσυσχετίσεις τους. Ένα ηµιτονικό σήµα και µια ακολουθία λευκού θορύβου.  

 

 
Σχήµα2.4: Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης λευκού θορύβου (άνω) και ηµιτονικού σήµατος (κάτω). 
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Β.1.3. ∆ΙΑΚΡΙΤΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΜΑΤΙ∆ΙΩΝ (WAVELETS) 
DWT 

Τα wavelets είναι µαθηµατικές συναρτήσεις οι οποίες οµαδοποιούν τα δεδοµένα σε 
τµήµατα διαφορετικών συχνοτήτων, και µελετούν κάθε τµήµα µε ανάλυση 
προσαρµοσµένη στην κλίµακα του τµήµατος. Πλεονεκτούν έναντι των  
παραδοσιακών µεθόδων Fourier, στην ανάλυση σηµάτων από πραγµατικά δεδοµένα 
όπου ο θόρυβος είναι αυξηµένος και υπάρχουν ασυνέχειες, οι οποίες προκύπτουν από 
πληµµελείς µετρήσεις. Τα wavelets αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα στα γνωστικά πεδία 
των Μαθηµατικών, της κβαντικής Φυσικής, του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και της 
σεισµικής Γεωλογίας. Οι ανταλλαγές ανάµεσα σε αυτά τα πεδία έχουν προσδώσει 
πολλαπλές εφαρµογές των wavelets, όπως συµπίεση εικόνας, τύρβη, ανθρώπινη 
όραση, Radar, και πρόγνωση σεισµών. Στη παρούσα διατριβή προτείνει εφαρµογή 
των wavelets σε ανάλυση RR HRV σήµατα, δηλ. σήµατα που περιγράφουν την 
µεταβλητότητα της συχνότητας της καρδιακής λειτουργίας.  

Η βασική ιδέα των wavelets βασίζεται στην ανάλυση υπό κλίµακα. Είναι 
συναρτήσεις που ικανοποιούν βασικές απαιτήσεις σε εφαρµογές προσέγγισης 
δεδοµένων ή συναρτήσεων µε υπέρθεση διαφόρων wavelets, όπως  στην περίπτωση 
του Fourier, που προσεγγίζονται συναρτήσεις µε υπέρθεση ηµιτόνων και 
συνηµιτόνων. Στην περίπτωση των wavelets όµως, το βασικό ρόλο  στην ανάλυση 
των δεδοµένων παίζει η κλίµακα. Οι αλγόριθµοι wavelet επεξεργάζονται τα δεδοµένα 
σε διαφορετικές κλίµακες ή αναλύσεις. Αναλύοντας ένα σήµα µε παράθυρο µεγάλου 
εύρους, παρατηρούµε συνολικά µόνο χαρακτηριστικά αυτού του σήµατος. Αντίθετα, 
αναλύοντας το σήµα µε ένα στενό παράθυρο, αποτιµούµε τοπικά χαρακτηριστικά του 
σήµατος. Στην ανάλυση µε wavelets προσπαθούµε να παρατηρήσουµε και τις δύο 
αυτές κατηγορίες χαρακτηριστικών και τα συνολικά και τα τοπικά. Αυτό κάνει τη 
χρήση των wavelets ελκυστική.  

Για πολλές δεκαετίες, οι επιστήµονες έχουν αναζητήσει καταλληλότερες 
συναρτήσεις από τα ηµίτονα και τα συνηµίτονα της παραδοσιακής κατά Fourier 
ανάλυσης, ώστε να κατορθώσουν να αναλύσουν σήµατα µε απότοµες µεταβάσεις και 
ασυνέχειες. Τα ηµίτονα και τα συνηµίτονα είναι εξ’ ορισµού λείες συναρτήσεις και 
για αυτό η αναπαράσταση που δύνανται να κάνουν αναφορικά µε τις ιδιοµορφίες 
αυτές είναι περιορισµένη. Αντίθετα τα wavelets αναπαραγάγουν πιστότερα οξείες 
µεταβάσεις και ασυνέχειες. Η διαδικασία της ανάλυσης κατά wavelets είναι η 
υιοθέτηση µιας πρότυπης wavelet συνάρτησης, η οποία καλείται wavelet-ανάλυσης ή 
µητρική wavelet. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται η χρονική ανάλυση µε µια 
συµβολή υψίσυχνης εκδοχής της πρότυπης wavelet. Επίσης, η ανάλυση στο πεδίο 
συχνοτήτων πραγµατοποιείται µε µια διευρυµένη εκδοχή χαµηλής συχνότητας της 
ίδιας πρότυπης wavelet. Το πραγµατικό σήµα ή η συνάρτηση δύναται έτσι να 
αναπαρασταθεί µε όρους της wavelet επέκτασης (χρησιµοποιώντας συντελεστές 
γραµµικού συνδυασµού). Η ανάλυση των δεδοµένων γίνεται µέσω αυτών των 
συντελεστών.  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ WAVELETS - . Ο διακριτός µετασχηµατισµός wavelet.  

Οι ∆ιαστολές και µετατροπές της µητρικής wavelet , καθορίζουν µια ορθογωνική 
βάση, τη βάση wavelets: 
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Οι µεταβλητές s και l  είναι ακέραιοι οι οποίοι ορίζουν την κλίµακα και διευρύνουν 
τη µητρική συνάρτηση Φ, ώστε να δηµιουργήσουν wavelets, όπως η οικογένεια των 
Daubechies wavelets. Ο δείκτης κλίµακας s αναπαριστά το εύρος των wavelet, ενώ ο 
δείκτης l χαρακτηρίζει τη θέση. Η µητρικές wavelet συναρτήσεις ανακλιµακώνονται 
ή διευρύνονται µε δύναµη του 2 και µετατρέπονται από ακέραιους. Αυτό που κάνει 
τις βάσεις wavelet ενδιαφέρουσες  είναι η αυτό-οµοιότητα που προκαλείται από τις 
κλίµακες και τις διευρύνσεις. Επίσης, γνωρίζοντας τις µητρικές συναρτήσεις, 
γνωρίζουµε τα πάντα για τις βάσεις.  

Για να καλύψουµε την περιοχή των δεδοµένων σε διαφορετικές διαµερίσεις η 
µητρική  wavelet χρησιµοποιείται σε µια εξίσωση κλίµακας: 
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όπου ( )W x η συνάρτηση κλίµακας για τη µητρική Φ και οι συντελεστές wavelet. 
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όπου δ η συνάρτηση delta και l δείκτης θέσης.  

Ένα από τα χρησιµότερα χαρακτηριστικά των wavelets είναι η ευκολία που 
παρέχουν στην επιλογή των συντελεστών ώστε να προσαρµόσουν έναν 
µετασχηµατισµό  Wavelet στο εκάστοτε πρόβληµα. Οι συντελεστές θα πρέπει να 
θεωρούνται σαν ένα είδος φίλτρου. Οι συντελεστές ταξινοµούνται χρησιµοποιώντας 
δύο κυρίαρχα πρότυπα, ένα το οποίο λειαίνει τα δεδοµένα (σαν ολισθαίνων µέσος 
όρος), και ένα το οποίο µελετάει τις λεπτοµέρειες των δεδοµένων.  

 

 

 32



Β.1.4. Φάσµατα ισχύος Fourier σε ΗΚΓ.  
Προκειµένου να αναλυθούν οι χρονοσειρές της µεταβλητότητας του καρδιακού 
ρυθµού ως προς τα φάσµατα ισχύος Fourier χρησιµοποιήθηκε αρχικά η τεχνική του 
υπολογισµού του περιοδογράµµατος µε χρήση του FFT. Αρχικά αναλύθηκαν απλώς 
τα φάσµατα που προέκυψαν από τις χρονοσειρές χωρίς να γίνει κάποια επεξεργασία 
σε αυτά.   

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 µέχρι και σήµερα, οι RR ακολουθίες 
έχουν ευρέως µελετηθεί φασµατικά (η ανάλυση στο πεδίο συχνοτήτων συνίσταται 
όπως είδαµε από το φάσµα ισχύος Fourier της RR χρονοσειράς). Η φασµατική 
ανάλυση του R-R ΗΚΓ µετά τον Sayer [8] έχει διαχωρίσει το φάσµα ισχύος 
φυσιολογικού καρδιογραφήµατος σε τρεις διακεκριµένες περιοχές συχνοτήτων: 

(α) Την περιοχή των πολύ χαµηλών συχνοτήτων (Very Low Frequency, VLF) 
που αφορά την περιοχή κανονικοποιηµένων συχνοτήτων  µικρότερων του 
0.05Hz (f<0.05Hz).  

(β) Την περιοχή χαµηλών συχνοτήτων (Low Frequency, LF) γύρω από την 
περιοχή του 0.1 Hz, (0.05Hz<f<0.15Hz)  η οποία αυξάνει υπό την παρουσία 
αυξηµένου συµπαθητικού τόνου [9]  

(γ) Την περιοχή των υψηλών συχνοτήτων (High Frequency, HF) η οποία  
αφορά συχνότητες µεγαλύτερες του 0.15Hz (f>0.15Hz), και είναι 
συγχρονισµένη µε τη δραστηριότητα των πνευµόνων του αναπνευστικού 
συστήµατος [9]. Ο Chess et al [10] βρήκε ότι η περιοχή υψηλών συχνοτήτων 
ελέγχεται από το παρασυµπαθητικό σύστηµα.  

Επίσης, κάποιοι ερευνητές αναφέρουν και την περιοχή των υπέρ-χαµηλών 
συχνοτήτων (Ultra Low Frequency, ULF), η οποία εντοπίζεται σε κανονικοποιηµένες 
συχνότητες µικρότερες της 0.0033Hz (f<0.0033Hz) [11]. Με τον όρο 
κανονικοποιηµένες εννοούµε ότι όλη η ισχύ του φάσµατος είναι κατανεµηµένη σε 
συχνότητες (0<f<0.5).  

Η δραστηριότητα του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος έχει εξεταστεί σε 
πολλές πειραµατικές και κλινικές συνθήκες, τόσο σε ζώα όσο και σε ανθρώπους, µε 
διάφορες ασθένειες όπως υπέρταση, διαβήτη ή µυοκαρδιακή ισχαιµία, και έχει 
συσχετιστεί µε την περιοχή των υψηλών συχνοτήτων.   

Πέρα από την αναζήτηση διακεκριµένων περιοχών είναι γνωστό ότι το φάσµα 
ισχύος Fourier ενός γραµµικού σήµατος αποτελείται από διακεκριµένες περιοχές 
συχνοτήτων τελείως ξεχωρισµένες µεταξύ τους. Για παράδειγµα, ας θεωρήσουµε το 
σήµα: 

sin(2 )cos(2 ), [ 50,50]
7
tX t tπ π= ∈ − .   

Το φάσµα ισχύος καθώς και το περιοδόγραµµα του ανωτέρω σήµατος φαίνεται στο 
σχήµα 2.5 διακρίνεται το φάσµα που απεικονίζει τις δύο διακριτές συχνότητες του 
σήµατος. Οι συχνότητες αυτές είναι σαφώς διακεκριµένες, εξέχουν τελείως από το 
φάσµα, ενώ η ισχύς του φάσµατος πέρα από αυτές τις δύο συχνότητες µηδενίζεται.  

Αντίθετα, εάν παρατηρήσουµε το φάσµα ισχύος χρονοσειράς λευκού θορύβου  που 
εικονίζεται στο σχήµα 2.6, τότε θα παρατηρήσουµε ότι αυτό τείνει να καταλάβει το 
σύνολο του φάσµατος, χωρίς να ξεχωρίζουν κάποιες περιοχές συχνοτήτων όπου το 
φάσµα έχει αισθητά µεγαλύτερη πυκνότητα ισχύος. 

 33



 
Σχήµα 2.5: Φάσµα Fourier και περιοδόγραµµα από ηµιτονική χρονοσειρά. 

  

 
Σχήµα 2.6: Φάσµα ισχύος Λευκού  θορύβου 

Στο σχήµα 2.7 απεικονίζεται το φάσµα ισχύος Fourier µιας RR χρονοσειράς από ΗΚΓ 
υγιούς. Μια πρώτη παρατήρηση επαληθεύει τις διακεκριµένες περιοχές που 
περιγράψαµε πιο πάνω (VLF, LF, HF). Ο διαχωρισµός των διακεκριµένων αυτών 
περιοχών είναι συχνά δυσδιάκριτος. ∆εν είναι σωστό να εφαρµόσουµε ένα φίλτρο 
στη χρονοσειρά που να αποµακρύνει αυτές τις περιοχές, διότι οι συχνότητες που 
εµπεριέχονται εκεί περικλείουν πληροφορία του συστήµατος. 

Πέρα από το συγκεκριµένο ΗΚΓ, στα υπόλοιπα ΗΚΓ υγιών δεν 
παρατηρήθηκαν οι περιοχές αυτές να είναι τόσο σαφείς. Αυτό δεν οφείλεται σε 
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θόρυβο αλλά ακριβώς την πολυπλοκότητα και στην ποικιλία που χαρακτηρίζει τα 
βιολογικά συστήµατα.  

 
Σχήµα 2.7: Φάσµα ισχύος χρονοσειράς RR HRV προερχόµενης από ΗΚΓ υγιούς. 

Στο σχήµα 2.8 απεικονίζεται αντίστοιχο φάσµα ισχύος χρονοσειράς RR HRV 
προερχόµενης από ΗΚΓ ασθενούς.  

 
Σχήµα 2.8: Φάσµα ισχύος χρονοσειράς RR HRV προερχόµενης από ΗΚΓ ασθενούς.  

Ανεξάρτητα όµως η γενική εικόνα που πήραµε σε όλα τα φάσµατα ισχύος 
είναι µια ευρεία κάλυψη όλων των συχνοτήτων χωρίς κάποια κυρίαρχη συχνότητα να 
υπερισχύει και να είναι διακριτή σε σχέση µε το υπόλοιπο φάσµα. Η ενέργεια ήταν 
οµοιόµορφα κατανεµηµένη σε όλο το φάσµα αποκαλύπτοντας έτσι χαρακτηριστικά 
πολύπλοκης δοµής και ισχυρής τυχαιότητας στη χρονοσειρά.  

Εύκολα διαγιγνώσκει κανείς ότι οι RR ακολουθίες των ΗΚΓ, δηλ η 
µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας επιδεικνύει µάλλον µια πολύπλοκη δοµή 
µε ισχυρή στοχαστικότητα. Παραµένει όµως το ερώτηµα, για το αν αυτές οι 
ακολουθίες είναι στοχαστικές ανελίξεις, ή αιτιοκρατικές ακολουθίες µε ισχυρή µη 
γραµµικότητα και πολυπλοκότητα. Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα δεν µπορεί να 
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δοθεί µε µεθόδους της γραµµικής θεωρίας. Υπάρχει έτσι ανάγκη ανάλυση των 
χρονοσειρών επαρµάτων R-R µε µεθόδους της µη γραµµικής θεωρίας, όπου πέρα από 
τυχόν διάκριση/ανίχνευση αιτιοκρατικών διαδικασιών, είναι πιθανή και η ανίχνευση 
µη γραµµικών παραµέτρων χρήσιµων στην κλινική πράξη. Ας σηµειωθεί βέβαια ότι 
όλη η ανωτέρω ανάλυση αφορά το πεδίο των συχνοτήτων.  

Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι οι RR ακολουθίες επιδεικνύουν ισχυρά 
πολύπλοκη ή στοχαστική δοµή µε ένα εκτεταµένο φάσµα χωρίς κάποια κυρίαρχη 
περιοχή συχνοτήτων. Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να φιλτραριστούν τα 
δεδοµένα µε κάποιο έξυπνο προσαρµοστικό φίλτρο (FIR) ώστε να οδηγηθούµε στην 
αναγνώριση κάποιων χαρακτηριστικών. Κατά την ανάλυση χρονοσειρών (ιδίως 
αυτών που προέρχονται από στοχαστική διαδικασία) συχνά το φάσµα ισχύος 
απεικονίζεται σε λογαριθµική µορφή. Αυτή η µορφή συχνά µας δίνει πληροφορίες 
που δεν προκύπτουν από την απευθείας απεικόνιση. Για παράδειγµα, στα αριστερά 
του σχήµατος 2.9, απεικονίζεται το φάσµα χρονοσειράς λευκού θορύβου, ενώ στα 
δεξιά του ιδίου σχήµατος απεικονίζεται το ίδιο φάσµα ισχύος σε λογαριθµική µορφή.  

 

  
Σχήµα 2.9: Φάσµα ισχύος λευκού θορύβου σε απλή και λογαριθµική µορφή.  

 

Από το σχήµα αυτό δεν παρέχεται σηµαντική πληροφορία σχετικά µε τη 
χρονοσειρά του λευκού θορύβου. Αντίθετα στο σχήµα 2.10 απεικονίζεται το 
αντίστοιχο σχήµα για χρονοσειρά έγχρωµου θορύβου. Παρατηρούµε ότι στο 
λογαριθµικό φάσµα υπάρχει µια κλίση. Αυτό σηµαίνει ότι:  ή 
ισοδύναµα 

( ) ( )Log P a Log f= − ⋅
aP f −= . Η κλίση στο λογαριθµικό φάσµα αποδίδει σχέση δύναµης στο 

φάσµα και τη συχνότητα για αυτό και τέτοιου τύπου φάσµατα όπως το δεξιό του 
σχήµατος 2.10 είναι γνωστά και ως φάσµατα σχέσης δύναµης (Power Law).  
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Σχήµα 2.10: Φάσµα ισχύος έγχρωµου θορύβου σε απλή και λογαριθµική µορφή.  

 

Τέτοιου τύπου φάσµατα είναι χαρακτηριστικά για χρονοσειρές έγχρωµου 
θορύβου και απαντώνται αρκετά συχνά στη βιβλιογραφία. Απεικονίζοντας τώρα τα 
φάσµατα που είχαµε προηγουµένως για χρονοσειρές RR HRV υγιούς και ασθενούς 
παίρνουµε αντίστοιχα τα σχήµατα 2.11 και 2.12.  

 
Σχήµα 2.11: Φάσµα ισχύος χρονοσειράς RR HRV προερχόµενης από ΗΚΓ υγιούς σε απλή και 
λογαριθµική µορφή.  

 

 
Σχήµα 2.12: Φάσµα ισχύος χρονοσειράς RR HRV προερχόµενης από ΗΚΓ ασθενούς σε απλή και 
λογαριθµική µορφή.  

Από τα δύο αυτά σχήµατα, παρατηρούµε ότι οι χρονοσειρές που προέρχονται από 
ΗΚΓ ασθενών έχουν παρόµοια φασµατικά χαρακτηριστικά µε χρονοσειρές έγχρωµου 
θορύβου, ενώ αντίστοιχα τα φασµατικά χαρακτηριστικά των χρονοσειρών που 
προέρχονται από ΗΚΓ υγιών οµοιάζουν µε αυτά του λευκού θορύβου. Αυτό έχει 
οδηγήσει σε χρήση νέων µεθόδων οι οποίες αναγνωρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά, 
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όπως είναι ο µετασχηµατισµός των wavelets, η Detrented Fluctuation Analysis (DFA) 
και ο υπολογισµός του εκθέτη Hurst. Όλες αυτές οι µέθοδοι αποδίδουν δείκτες οι 
οποίοι σχετίζονται µε την κλίση που µπορεί κανείς να υπολογίσει στο λογαριθµικό 
φάσµα και είναι γνωστός ως εκθέτης β. Απευθείας εκτίµηση του β από το φάσµα είναι 
έωλη καθώς είναι σηµαντικά τα σφάλµατα (η κλίση καταλαµβάνει σηµαντικό εύρος). 
Έτσι οι µέθοδοι αξιοποιούνται ώστε να αποδώσουν και να µετρήσουν φασµατικά την 
σχέση δύναµης στο λογαριθµικό φάσµα ισχύος αν και οι µέθοδοι αυτές (και η 
γενικότερη έρευνα στο συγκεκριµένο θέµα) βρίσκεται σε πρωταρχικά στάδια. Όµως, 
ούτε και από τα λογαριθµικά φάσµατα προέκυψε κάποια συγκεκριµένη πρότυπη 
µορφή είτε για τους υγιή είτε για τα ασθενή δείγµατα.  

 

Β.1.5. Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης χρονοσειρών µεταβλητότητας καρδιακού 
ρυθµού (RR HRV).  

Στο σχήµα 2.13 απεικονίζονται οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης των RR σηµάτων 
από τα ΗΚΓ που πήραµε. Βάσει αυτών έχουµε τα εξής:  

1) Παρατηρώντας το διάγραµµα των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης για τις RR 
χρονοσειρές βλέπουµε ότι δεν περιγράφεται πουθενά περιοδικό σήµα ή σήµα 
που να προέρχεται από γραµµική διαδικασία, διότι η αυτοσυσχετίσεις δεν 
είναι περιοδικές.  

2) Για τα υγιή δείγµατα παρατηρούµε ότι η αυτοσυσχέτιση πέφτει πολύ 
γρήγορα στο 0 δηλώνοντας χαρακτηριστικά θορύβου. Παρόλα αυτά δεν µένει 
στο 0 αλλά ταλαντεύεται γύρω από αυτό περιγράφοντας κανονικότητα.  

3) Για τα ασθενή δείγµατα παρατηρούµε ότι οι αυτοσυσχετίσεις αργούν να 
µηδενιστούν επιδεικνύοντας έτσι ασθενή στασιµότητα καθώς και µεγαλύτερη 
κανονικότητα και γραµµικότητα από τα υγιή. Βέβαια ένα έπαρµα υγιούς 
δείγµατος αποδίδει RR σήµα, του οποίου η αυτοσυσχέτιση εξακολουθεί να 
µένει σε υψηλά επίπεδα όµοια µε τα ασθενή δείγµατα. Αυτή η συµπεριφορά 
δηλώνει κάποια ιδιοµορφία για το συγκεκριµένο δείγµα, παρά κάποιο 
γενικότερο χαρακτηριστικό.  

4) Η διαφορά στην πτώση της αυτοσυσχέτισης µεταξύ υγιών και ασθενών 
δειγµάτων είναι εµφανής, υποδηλώνοντας αυξηµένη γραµµικότητα και 
κανονικότητα για τα ασθενή δείγµατα.  

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι, γενικά, η αυτοσυσχέτιση δείχνει 
αυξηµένη µη γραµµικότητα και τυχαιότητα για τα υγιή καρδιογραφήµατα σε σχέση 
µε τα ασθενή. Επίσης από την υφή των διαγραµµάτων της συνάρτησης 
αυτοσυσχέτισης προκύπτει ότι τα ΗΚΓ RR σήµατα δεν είναι στοχαστικά εφόσον η 
αυτοσυσχέτιση δεν µηδενίζεται τελείως και δεν παραµένει στο 0.  

Από τη συνάρτηση της αυτοσυσχέτισης δύναται να εξαχθεί ο χρόνος 
αποσυσχέτισης (decorrelation time). Ο χρόνος αποσυσχέτισης χρησιµοποιείται σε 
πολλές εφαρµογές ανάλυσης χρονοσειρών. Μια από αυτές, όπως θα δούµε παρακάτω, 
είναι και η µη γραµµική µέθοδος εκτίµησης της διάστασης συσχέτισης (Correlation 
Dimension) γνωστή ως Method of Delays MOD. Βέβαια, δεδοµένων των 
συγκεκριµένων διαγραµµάτων που πήραµε στο σχήµα 2.13, προκύπτουν µεγάλοι 
χρόνοι αποσυσχέτισης (ιδίως για τα ασθενή δείγµατα) οι οποίοι κρίνονται ως µη 
πρακτικά χρήσιµοι.  
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Σχήµα 2.13: Εκτιµώµενες αυτοσυσχετίσεις χρονοσειρών καρδιακού ρυθµού προερχοµένων από 
υγιείς  και ασθενείς αντίστοιχα. Με µπλε χρώµα απεικονίζονται οι αυτοσυσχετίσεις των υγιών, 
ενώ µε κόκκινο οι αντίστοιχες των ασθενών.  

Σε ότι αφορά τις γενικότερες εφαρµογές της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης, 
πρέπει να τονίσουµε ότι αυτή µας παρέχει τη γραµµική και µόνο συσχέτιση του 
σήµατος µε τον εαυτό του. Κατά συνέπεια δεν ελέγχει τη µη γραµµική συσχέτιση. 
Αυτό το κάνει, όπως θα δούµε και παρακάτω, η συνάρτηση της αµοιβαίας 
πληροφορίας (mutual information).  

Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης µας δίνει όπως είδαµε χαµηλή συσχέτιση ιδίως 
για τα υγιή δείγµατα, ενώ, αντίθετα, σχετικά υψηλή συσχέτηση για τα ασθενή 
δείγµατα. Πέρα από τις µεταξύ τους διαφορές όµως µας δίνει γενικότερα µια 
κανονικότητα για τα σήµατα. Αυτό δύναται να δειχθεί και µε το λεγόµενο Q-test. Από 
τα αποτελέσµατα του Q-test συµπεραίνουµε ότι τα ΗΚΓ δεν αποτελούν εκδήλωση 
κάποιας στοχαστικής διαδικασίας, αλλά περιέχουν κανονικότητες (normalities) οι 
οποίες είναι δυνατόν να ανιχνευθούν µε µεθόδους της µη γραµµικής θεωρίας και 
µόνο.  

 

Β.1.6 Ανάλυση χρονοσειρών καρδιακού ρυθµού µε τη βοήθεια του 
µετασχηµατισµού των κυµατιδίων (wavelets).  

Στο συγκεκριµένο πρόβληµα το σήµα R-R διαχωρίζεται σε άλλα σήµατα τα οποία αν 
προστεθούν θα µας δώσουν το σήµα αυτό. Κάθε ένα από τα επιµέρους σήµατα 
αποτελείται από µία συνάρτηση-βάση που εκφράζει την κλίµακα ανάλυσης και 
διάφορους συντελεστές που εκφράζουν το σήµα σε αυτή τη κλίµακα ανάλυσης. 

Ο διακριτός µετασχηµατισµός κυµατιδίου Wavelet είναι µια γραµµική 
διαδικασία, η οποία µετασχηµατίζει ένα γραµµικό άνυσµα, ( )X n , το οποίο είναι µια 
χρονοσειρά, µήκους 2n σε µια άλλη ίσου µήκους. Για µεν τους λεπτοµερείς 
συντελεστές έχουµε: 

1
2

,
0

2 ( ) (
m M

wav m
m n m

i
W X i i

−−

=

= Ψ −∑ 2 )n                 (2.15) 

ενώ για τις προσεγγίσεις τους: 
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όπου m=1,2,3,.. η παράµετρος κλίµακας και ..., 1,0,1,...n = − ,  µεταβλητή ολίσθησης.  

Στην (2.15) το   είναι το µητρικό κυµατίδιο διακριτού χρόνου στη m 
κλίµακα , και στην (2.16) το  

( )m iΨ
( )m iϕ  είναι το αντίστοιχο για τους υπολογισµούς των 

συντελεστών προσέγγισης. Μ είναι το σύνολο των σηµείων της χρονοσειράς. Στην 
πράξη για να παραγάγουµε την m-κλίµακα, πραγµατοποιούµε m-φορές τον 
µετασχηµατισµό για τη µοναδιαία κλίµακα  

Στην περίπτωσή µας χρησιµοποιήθηκε ο απλός µετασχηµατισµός του Haar, 
για τον οποίο ισχύει:  

 

1, 0
( ) 1, 1

0,
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i for
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⎪= − =⎨
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⎩

i                                                (2.17) 

από όπου υπολογίσουµε διαδοχικά τις κλίµακες για την . Το  
χρησιµοποιήται για την περαιτέρω ποιοτική ανάλυση. Το αποτέλεσµα της εφαρµογής 
του DWT µέσω του Haar wavelet  είναι οι δύο οµάδες συντελεστών οι 
προσεγγιστικοί συντελεστές (approximation coefficients) που αποτελούν το τµήµα 
υψηλής κλίµακας (χαµηλές συχνότητες) του σήµατος και οι λεπτοµερείς συντελεστές 
(detail coefficients) που αποτελούν το χαµηλής κλίµακας (υψηλές συχνότητες) τµήµα 
της αρχικής χρονοσειράς. Στη συνέχεια, αυτά τα σύνολα των συντελεστών 
υφίστανται δυαδικό αποδεκατισµό, έτσι ώστε το προκύπτον µήκος του σήµατος που 
είναι υπέρθεση και των δύο οµάδων συντελεστών να είναι το ίδιο µε το µήκος του 
αρχικού σήµατος (δηλ της χρονοσειράς). Η διαδικασία αρχίζει µε την πρώτη κλίµακα 
ανάλυσης. Στη συνέχεια υπολογίζονται οι συντελεστές και τελικά στην τελευταία 
κλίµακα λαµβάνονται οι λεπτοµερείς συντελεστές. Υπολογίζεται η τυπική απόκλιση 
των συντελεστών αυτών σε κάθε κλίµακα και σχεδιάζεται ανάλογα. Στην παρούσα 
διατριβή, αντί της τυπικής απόκλισης, χρησιµοποιήθηκε το µέσο µήκος για τους 
λεπτοµερείς συντελεστές και έγινε προβολή των ιστογραµµάτων τους. Τα 
αποτελέσµατα απεικονίζονται στο σχήµα 2.14.  Στο σχήµα αυτό παρατηρούνται 
σαφής διαχωρισµός µεταξύ των δύο οµάδων υγιών και ασθενών δειγµάτων για τις 
κλίµακες 1 έως και 9. Ο διαχωρισµός ήταν σαφής για αυτές τις κλίµακες και για 
διάφορετικές οικογένειες wavelets πέραν των Haar wavelets, όπως για παράδειγµα τα 
Daubechies wavelets. Η στατιστική επεξεργασία του ανωτέρω σχήµατος φαίνεται 
στον πίνακα1.  Στον πίνακα αυτό απεικονίζονται τα µέσα µήκη για τους συντελεστές 
υγιών και ασθενών δειγµάτων, ενώ στην τελευταία στήλη απεικονίζεται η στατιστική 
πιθανότητα λάθους κατάταξης ενός δείγµατος από τη µια οµάδα στην άλλη. Το 
στατιστικό τεστ είναι το ANOVA. Εξαιτίας ότι ο αριθµός των δειγµάτων είναι 
µικρότερος του 25, σύµφωνα µε τη στατιστική χρησιµοποιήσαµε το γενικευµένο τύπο 
(2.18):  

,
wav

m nW ,
wav

m nW
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Mean Length and Haar Wavelet
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Scale

4

 
Σχήµα 2.14: Ιστογράµµατα των λεπτοµερών συντελεστών για Haar wavelets RR HRV 
χρονοσειρών. Με συνεχείς γραµµές απεικονίζονται οι υγιείς ενώ µε διακεκοµµένες οι ασθενείς. 

 

 Group A Group B  

 Mean STD Mean STD Statistical Error 
Probability 

Scale 1 1859.5 30.4 2168.5 1584.6 0.315 

Scale 2 2328.0 1279.9 1538.0 852.8 0.107 

Scale 3 2943.5 1915.6 1609.0 1446.7 0.0875 

Scale 4 1953.5 1433.3 3813.0 3784.4 0.1361 

Scale 5 4399.5 1014.7 959.5 299.1 3.72x10-7

Scale 6 6843.0 5185.9 1542.5 1132.1 0.0088 

Scale 7 2674.0 715.6 1216.5 922.8 0.0011 

Scale 8 3561.0 1383.1 413.0 48.1 2.74x10-5

Scale 9 1358.0 168.3 967.0 405.9 0.0145 

Scale 10 2377.0 458.2 1384.5 1294.7 0.0378 
Πίνακας 1: Μέσες τιµές λετοµερών συντελεστών ανά κλίµακα 
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Β. 2 ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΚΟΥ 
ΡΥΘΜΟΥ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Είδαµε στα προηγούµενα και συγκεκριµένα στο κεφάλαιο που ασχολείται µε τη 
γραµµική ανάλυση σηµάτων της µεταβλητότητας του καρδιακού ρυθµού ότι:  

α) Οι πληροφορίες που δίνουν οι γραµµικές µέθοδοι για τη δυναµική ενός ΗΚΓ είναι 
περιορισµένες, καθώς αυτές αποφαίνονται ότι ένα HRV σήµα έχει χαρακτηριστικά 
θορύβου και φαίνεται να προέρχεται από στοχαστική διαδικασία. Πράγµατι, η 
ανάλυσή του, τόσο µε φάσµατα Fourier, όσο µε τον υπολογισµό της συνάρτησης 
αυτοσυσχέτισης, αποδεικνύει ότι η HRV είναι ένα σήµα το οποίο µοιάζει να είναι 
τυχαίο και του οποίου η προβλεψιµότητα φθίνει εκθετικά ανάλογα µε την αύξηση του 
ορίζοντα πρόβλεψης.  

β). ∆εν είναι σαφώς καθορισµένη η µορφή ενός φάσµατος Fourier ή µιας συνάρτησης 
αυτοσυσχέτισης για ένα σήµα που αναπαριστά τη µεταβλητότητα της καρδιακής 
συχνότητας (HRV). Παρατηρώντας κανείς τα φάσµατα για µια πληθώρα 
χρονοσειρών HRV, δεν αναγνωρίζει ενιαίες δοµές ιδίως για ΗΚΓ που προέρχονται 
από ασθενείς. Εάν βεβαίως κατά τη διάρκεια της καταγραφής ο ασθενής παρουσιάσει 
ένα µικρό επεισόδιο ταχυκαρδίας, τότε από το φάσµα αίρεται η δυνατότητα 
διάγνωσης, καθώς εµφανίζονται υψίσυχνες συνιστώσες.  

Η γενική µορφή της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης οµοιάζει µε αυτή ενός θορυβικού 
σήµατος η οποία τείνει γρήγορα στο µηδέν κατά απόλυτη τιµή.  

Συνέπεια του (α) είναι η ύπαρξη εργασιών στη βιβλιογραφία που 
πραγµατεύονται τα σήµατα R-R HRV σαν θορυβικά σήµατα αναζητώντας τρόπους 
να εξαγάγουν χαρακτηριστικά διακεκριµένων µορφών θορύβου (λευκός θόρυβος, 
έγχρωµος θόρυβος κα) µε σκοπό να συσχετίσουν ασθένειες συγκεκριµένου τύπου µε 
συγκεκριµένου τύπου θορυβικά σήµατα [Εργασίες 12 (1) Peng- 13 (2) Σαρλή 
Βαρώτσου]. Αυτό φυσικά σηµαίνει ότι δεν λαµβάνονται καθόλου υπόψη 
χαρακτηριστικά δυναµικής συµπεριφοράς των σηµάτων αυτών. Αν εµείνει κανείς σε 
σαφή στατιστικά χαρακτηριστικά, όπως είναι τα χαρακτηριστικά ενός θορυβικού 
σήµατος, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδυάσει τέτοιου είδους αναλύσεις µε µη 
γραµµικές αναλύσεις ώστε να εξακριβώσει σαφώς τον ρόλο των µη γραµµικών 
συνιστωσών στα σήµατα αυτά. Ενδελεχής ανάλυση µε περένθετα δεδοµένα 
(surrogate data) ίσως διαφωτίσει αυτές τις πτυχές.  

Είναι βεβαίως γνωστό ότι τα σήµατα R-R HRV έχουν χαρακτηριστικά 
θορύβου ή υψιδιάστατης µη γραµµικής δυναµικής. ∆εν είναι όµως καθόλου εύκολος 
ο διαχωρισµός τέτοιων χαρακτηριστικών. Η ίδια η µη γραµµική ανάλυση τέτοιων 
σηµάτων είναι δυσκολότερη εν πολλοίς της στατιστικής ανάλυσης και µέχρι στιγµής 
η βιβλιογραφία που πραγµατεύεται τέτοιους ελέγχους είναι µικρή. Οι βάσεις 
δεδοµένων στη διεθνή βιβλιογραφία είναι πτωχές σε δεδοµένα που θα µπορούσαν να 
υποστηρίξουν τη µία ή την άλλη άποψη.  

  Γενικότερα, είναι εύκολος ο διαχωρισµός σηµάτων που προέρχονται από 
γραµµική διαδικασία από στοχαστικά σήµατα ή χαοτικά και δύναται να γίνει µε 
µεθόδους της γραµµικής θεωρίας όπως είναι τα φάσµατα ισχύος Fourier, η 
συνάρτηση αυτοσυσχέτισης, τα AR-MA µοντέλα κοκ Αντίθετα, ο διαχωρισµός 
στοχαστικών σηµάτων από χαοτικά ή αιτιοκρατικά µε ισχυρή πολυπλοκότητα στη 
δυναµική που τα παράγει, είναι δύσκολος και µπορεί να γίνει µε µεθόδους της µη 
γραµµικής θεωρίας µόνο. Τέτοιες µέθοδοι είναι η εκτίµηση της διάστασης 
συσχέτισης, ο υπολογισµός των εκθετών Lyapunov, ο υπολογισµός της εντροπίας 
κοκ. Οι µέθοδοι αυτές είναι ιδιαίτερα δύσκολες όταν εφαρµόζονται σε πειραµατικά 
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δεδοµένα και απαιτούν έµπειρο κριτικό µάτι προκειµένου να αξιολογηθούν τα 
αποτελέσµατά τους. Όταν όµως εφαρµοστούν σωστά, µπορούν να δώσουν σηµαντικά 
αποτελέσµατα και πολύτιµες πληροφορίες για τις  δυναµικές εκείνες διαδικασίες που 
είναι υπεύθυνες για την εκδήλωση των µετρήσιµων αυτών σηµάτων-χρονοσειρών.  

Η σχετικά πρόσφατη µελέτη των στοχαστικών διαδικασιών (πολλές από τις 
οποίες αποδείχτηκαν ότι είναι µη γραµµικές χαµηλοδιάστατου χάους) συνίσταται 
στην ταξινόµηση σε σχέση µε το θόρυβο, αν δηλαδή πρόκειται για λευκό ή έγχρωµο 
θόρυβο και στη συνέχεια στην κατάστρώση καθαρά στατιστικών πιθανοκρατικών 
µοντέλων ικανών να προσοµοιώσουν τις διαδικασίες αυτές. Τέτοια µοντέλα είναι τα 
ARMA µοντέλα καθώς και όλες οι παραλλαγές τους (AR, ,MA, ARMA, ARIMA,  
SARIMA κοκ). Μεγάλη ώθηση στα πιθανοκρατικά µοντέλα έδωσε η ανάπτυξη των 
νευρωνικών δικτύων και των αλγορίθµων ασαφούς λογικής (fuzzy logic algorithms, 
cellular automata κοκ). Εν τούτοις όµως, πολλά προβλήµατα τα οποία βασίζονται σε 
ισχυρά µη γραµµικές και πολύπλοκες διαδικασίες συνέχιζαν να παραµένουν άλυτα 
και τα µοντέλα πρόβλεψης που δηµιουργήθηκαν δεν έδωσαν σηµαντικά 
αποτελέσµατα, ιδιαίτερα στην πρόβλεψη κρίσιµων καταστάσεων και µεταβάσεων 
των συστηµάτων αυτών. Στην περίπτωση της καρδιάς και ειδικότερα στην µελέτη της 
HRV, τα γραµµικά µοντέλα απέτυχαν και στην αυστηρή ποιοτικοποίηση και στην 
ταξινόµηση των καρδιογραφηµάτων.  

∆ηµιουργείται έτσι η ανάγκη για περαιτέρω µελέτη αυτών µε τις σχετικά 
καινούργιες µη γραµµικές µεθόδους. Παράλληλα, όπως θα δούµε και παρακάτω, 
αυτές οι καινούργιες µη γραµµικές µέθοδοι θα αποδώσουν παραµέτρους και µεγέθη 
τα οποία (αν επιστρατευθούν προς χρήση σε νευρωνικά και ARMA µοντέλα) 
µπορούν να δώσουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα και, εν προκειµένω,  πολύτιµες 
πληροφορίες αναφορικά µε την κατάσταση και τη φυσιολογία της καρδιάς. Και όλα 
αυτά µε µια απλή µέτρηση ΗΚΓ, που αποτελεί την απλούστερη δηµοφιλέστερη και 
φθηνότερη µη-επεµβατική µέθοδο ανάλυσης της καρδιάς.  

 

Β.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ 

Χρονοσειρά: Ορίζεται ως το σύνολο τιµών που έχουν προσδιοριστεί είτε 
υπολογιστικά είτε µε άµεση µέτρηση και έχουν διαταχθεί µε αύξουσα χρονική 
σειρά. Κατά συνέπεια ένα οποιοδήποτε διακριτό σήµα το οποίο περιέχει τιµές ενός 
µεγέθους, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί είτε πειραµατικά είτε υπολογιστικά, 
αποτελεί µια χρονοσειρά.  

Όταν για ένα δυναµικό σύστηµα είναι γνωστοί οι εξελικτικοί νόµοι-εξισώσεις 
που το περιγράφουν, τότε η χρονοσειρά δύναται να κατασκευαστεί µε απλό 
υπολογισµό της παραµέτρου που µας ενδιαφέρει. Για παράδειγµα, η ταχύτητα ενός 
πλανήτη του ηλιακού συστήµατος µε βάση κάποιο µοντέλο αναπαράστασης της 
κίνησης (εξέλιξης). Η ανάλυση χρονοσειρών που προκύπτουν υπολογιστικά απο 
δοσµένους εξελικτικούς νόµους-εξισώσεις είναι έξω από τα πλαίσια της παρούσης 
διατριβής.  

Συνήθως όταν αναλύουµε φυσικά πραγµατικά συστήµατα, οι εξισώσεις είναι 
άγνωστες. Στα βιολογικά συστήµατα δεν υφίσταται η διακεκριµένη ενόραση αυτών 
όπως για παράδειγµα στο ηλιακό σύστηµα όπου έχουµε διακεκριµένους πλανήτες. 
Έτσι αναλύοντας τη χρονική (δυναµική)  εξέλιξη ενός βιολογικού συστήµατος, καµία 
ένδειξη δεν έχουµε για το ποίο µοντέλο θα ήταν περισσότερο κατάλληλο και πόσες 
ανεξάρτητες µεταβλητές θα πρέπει αυτό να έχει. Ιδιαίτερα µάλιστα τις τελευταίες 
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δεκαετίες, όπου η ενδελεχής ανάλυση των βιολογικών συστηµάτων κατέρριψε το 
µύθο της περιοδικότητας της συµπεριφοράς τους. Όταν λοιπόν ένα σύστηµα είναι 
τελείως άγνωστο, η µόνη ένδειξη που έχουµε είναι η πειραµατική µέτρηση ενός 
φυσικού µεγέθους που σχετίζεται µε τη λειτουργία του υπό µελέτη συστήµατος. Έτσι, 
στην περίπτωση της καρδιακής λειτουργίας η µέτρηση αφορά το δυναµικό στην 
θωρακική επιφάνεια, ως αποτέλεσµα της καρδιακής δραστηριότητας µε τη συσκευή 
του ψηφιακού (πλέον) ΗΚΓ. Θα µπορούσε επίσης η µέτρηση να αφορούσε την πίεση 
σε µια αρτηρία διότι και αυτό το µέγεθος είναι αποτέλεσµα της καρδιακής 
δραστηριότητας. Όµως η συνεχής και λεπτοµερής µέτρηση της αρτηριακής πίεσης 
προϋποθέτει καθετηριασµό και τότε, άρα, µιλάµε για επεµβατική µέθοδο.  

Η πειραµατική χρονοσειρά θα πρέπει να εµπεριέχει µετρήσεις που αφορούν 
ένα φυσικό µέγεθος το οποίο είναι ισχυρά συζευγµένο µε το υπό µελέτη δυναµικό 
σύστηµα. Η ισχυρή σύζευξη είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας διότι χωρίς αυτή η 
ανάλυση θα είναι µάταιη και θα αποδώσει παραπλανητικά ίσως αποτελέσµατα. Έτσι 
µε το δεδοµένο ότι το υπο µέτρηση µέγεθος είναι πράγµατι ισχυρά συζευγµένο, 
προχωρούµε στη µέτρησή του. Η µέτρηση γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και 
αποδίδει  τη χρονοσειρά [ ]( ) (1), (2), (3) ,..., ( )X n x x x x x N= . Αν θεωρήσουµε ότι 
υφίσταται ένα δυναµικό σύστηµα  που υπόκειται σε φυσικούς νόµους και είναι 
υπεύθυνο για τη χρονοσειρά αυτή, τότε αυτή δεν είναι παρά: 

[ ]( ) ( ) , DX n M x n x R= ∈ ,                  (3.1) 

όπου x , άνυσµα D διάστασης που ορίζεται σε έναν D-διάστατο χώρο καταστάσεων 
(φασικός χώρος), και : DM R → R  η συνάρτηση µέτρησης. Ένα τέτοιο δυναµικό 
σύστηµα θα είναι της µορφής: 

( )x Ax f x
t
∂

= +
∂

,                  (3.2) 

όπου ( )f x υποδηλώνει τους µη γραµµικούς όρους (αν υπάρχουν).  

Το ερώτηµα που τίθεται είναι κατά πόσο είναι δυνατόν από τη ( )X n να 
προσδιορίσουµε κατ’ αρχήν τη διάσταση του χώρου D και στη συνέχεια τον πίνακα 
κατάστασης του δυναµικού συστήµατος Α. Στην ουσία ζητούµε από µέτρηση µιας και 
µόνο µεταβλητής να ανακτήσουµε το σύνολο της πληροφορίας του συστήµατος. 
Πέρα από τη δυνατότητα απάντησης στο ερώτηµα αυτό µε µαθηµατικούς όρους, 
µπορούµε να πούµε διαισθητικά ότι για να είναι κάτι τέτοιο εφικτό θα πρέπει 
οπωσδήποτε η µετρούµενη παράµετρος να έχει ισχυρή σύζευξη µε το δυναµικό 
σύστηµα. Για παράδειγµα, ας πούµε ότι µετρώντας τη µεταβλητότητα της καρδιακής 
συχνότητας περιµένουµε να αντλήσουµε σοβαρές πληροφορίες για το καρδιακό 
δυναµικό σύστηµα. Ισχυριζόµαστε δηλαδή ότι αυτή η παράµετρος έχει ισχυρή 
σύζευξη µε το εν λόγω σύστηµα. Αντίθετα, µετρώντας κανείς το πλάτος µιας 
απαγωγής σε ένα καρδιογράφηµα, λίγη πληροφορία µπορεί να αντλήσει για το ίδιο το 
δυναµικό σύστηµα της καρδιακής λειτουργίας, καθώς αυτό είναι και αποτέλεσµα 
εξωγενών του καρδιακού παραγόντων.  

Οι µέθοδοι µη γραµµικής ανάλυσης χρονοσειρών προσπαθούν µε αριθµητικό 
τρόπο να ανακτήσουν µια συνάρτηση G η οποία από τις µετρήσεις θα 
ανακατασκευάζει µια προσέγγιση του φασικού χώρου dR , όπου d η 
διάσταση του χώρου ανακατασκευής. Όταν η G είναι τοπολογικά συζυγής µε την M, 

: dG R R→
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τότε διατηρούνται αναλλοίωτα  κάποια βασικά µεγέθη του αρχικού ελκυστή του 
αρχικού χώρου D .  

Φασικός χώρος ή χώρος κατάστασης:    

Για την παράσταση ενός δυναµικού συστήµατος µιας ή περισσοτέρων, πιθανώς 
ανεξάρτητων µεταξύ τους αλλά χρονοεξαρτόµενων, µεταβλητών x1(t), x2(t), x3(t), 
…, xn(t) χρησιµοποιούµε ένα χώρο µε συντεταγµένες τις x1(t), x2(t), x3(t), …, xn(t), 
και τις παραγώγους αυτών dx1(t), dx2(t), dx3(t), …, dxn(t). Ο εν λόγω χώρος 
καλείται φασικός χώρος.  

Φασική τροχιά:  

Είναι η χρονική ακολουθία µιας τροχιάς στο φασικό χώρο, κάθε σηµείο της 
οποίας ορίζεται από τις στιγµιαίες τιµές των x1(t), x2(t), x3(t), …, xn(t), και των 
παραγώγων αυτών.  

Υπάρχουν δυναµικά συστήµατα τα οποία, ξεκινώντας από ένα σηµείο του φασικού 
χώρου (το οποίο λαµβάνεται και σαν αρχική συνθήκη του δυναµικού συστήµατος), 
συγκλίνουν ύστερα από ορισµένο χρονικό διάστηµα [που καλείται χρόνος µετάβασης 
(transient time)] σε διακεκριµένη περιοχή τροχιών.  

Ελκυστής:  

Η περιοχή του φασικού χώρου στην οποία συγκλίνουν οι φασικές τροχιές ενός 
δυναµικού συστήµατος καλείται ελκυστής.  

Το σύνολο των σηµείων ενός φασικού χώρου που αν ληφθούν σαν αρχικές συνθήκες, 
αποδίδουν σε ένα δυναµικό σύστηµα τροχιές που συγκλίνουν σε έναν ελκυστή, 
καλείται λεκάνη έλξης (basin attraction). Αντίστοιχα είναι δυνατόν να αναγνωριστούν 
σε έναν φασικό χώρο υποπεριοχές του που απωθούν τις τροχιές ενός δυναµικού 
συστήµατος. Η υποπεριοχές αυτές καλούνται αντίστοιχα απωθητές και τα 
υπερσύνολα που οδηγούν σε αυτές, λεκάνες απώθησης.  

Κάποιες παρατηρήσεις που αφορούν τα δυναµικά συστήµατα γενικότερα υπό 
το πρίσµα των ανωτέρω εννοιών µπορούν να τεθούν ως κατωτέρω: Οι χρονοσειρές 
που προέρχονται από περιοδικές διαδικασίες αποδίδουν κλειστές φασικές τροχιές. Οι 
χαοτικές χρονοσειρές δεν έχουν κλειστές φασικές τροχιές, παρά µόνο σε άπειρο 
χρόνο.  Είναι προφανές λοιπόν ότι όταν ερευνούµε ένα δυναµικό σύστηµα µε 
ανάλυση πειραµατικών χρονοσειρών θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουµε απαλείψει από 
τις µετρήσεις τον χρόνο µετάβασης (transient time) έτσι ώστε η µέτριση να γίνεται µε 
το σύστηµα σε ισορροπία και µόνιµη κατάσταση (αν, βέβαια, υπάρχει τέτοια). Στην 
περίπτωση όµως των βιολογικών συστηµάτων αυτά είναι ήδη σε συνεχή λειτουργία 
από τη γέννησή τους και, άρα  δεν ενδιαφέρει ο χρόνος µετάβασης.  

Υπάρχουν επίσης δύο άλλες σηµαντικές παράµετροι που θα πρέπει να 
λαµβάνουµε υπόψη µας, όταν µελετούµε µε ανάλυση πειραµατικών χρονοσειρών, 
διάφορα φυσικά συστήµατα. Η πρώτη είναι η µονιµότητα (stationarity). Προκειµένου 
για µια πειραµατική χρονοσειρά θεωρούµε, όπως κάναµε και στο µέρος της 
γραµµικής ανάλυσης, ότι αυτή είναι µόνιµη υπό την ευρεία έννοια, όταν δεν 
µεταβάλλονται χρονικά οι στατιστικές της ιδιότητες. Έτσι η αυτοσυσχέτιση και η 
µέση τιµή παραµένουν σταθερές. Κατά συνέπεια ο πειραµατικός υπολογισµός τους 
αποδίδει την ίδια τιµή τόσο σε ολόκληρη τη χρονοσειρά όσο και σε υποτµήµατα 
αυτής. Βέβαια, στην πράξη ελάχιστες πειραµατικές χρονοσειρές είναι στατικές, και 
αυτό διότι είναι πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν τη µέτρηση αυτής και οι 
οποίοι δεν παραµένουν σταθεροί καθ’ όλη τη διάρκεια της µέτρησης. Προκειµένου 
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για ένα βιολογικό σύστηµα οι διάφορες µεταπτώσεις αυτού δεν είναι εύκολο να 
ελεγχθούν. Για παράδειγµα κατά τη µέτρηση ενός ΗΚΓ ασθενούς, κανείς δεν µπορεί 
να διασφαλίσει το γεγονός ότι η ψυχολογία του ασθενούς θα είναι σταθερή καθ΄ όλη 
τη διάρκεια της µέτρησης, και είναι γνωστή η επίδραση της ψυχολογίας στην 
καρδιακή συχνότητα µέσω του παρασυµπαθητικού νευρικού συστήµατος. Έτσι κατά 
τη διαδικασία της µέτρησης µιας πειραµατικής χρονοσειράς φροντίζουµε να 
εξασφαλίζουµε τη µέγιστη δυνατη µονιµότητα. Στην περίπτωση ενός ΗΚΓ 
προκειµένου να έχουµε καλή µέτρηση φροντίζουµε ο ασθενής να είναι σχετικά 
ήρεµος, σε ξαπλωµένη στάση και να αναπνέει κατά το δυνατόν σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. Επίσης οι µετρήσεις καλό είναι να γίνονται την ίδια ώρα της ηµέρας 
ώστε να αντιστοιχούν στο ίδιο σηµείο του κιρκαδιανού κύκλου. Έτσι εξασφαλίζεται η 
µέγιστη δυνατή µονιµότητα από πλευράς φυσιολογίας. 

  Μια άλλη σηµαντική παράµετρος είναι η εργοδικότητα (ergodicity). Η 
εργοδικότητα υπό την ευρεία έννοια ορίζεται ως η ιδιότητα κατά την οποία η 
χρονοσειρά αναπαριστά σε πεπερασµένο χρόνο όλες τις δυνατές καταστάσεις του 
υποκείµενου δυναµικού συστήµατος ή της υποκείµενης φυσικής διαδικασίας. Έτσι η 
εργοδική χρονοσειρά σε πεπερασµένο χρόνο θα επισκεφθεί όλες τις δυνατές 
καταστάσεις της διαδικασίας που την παράγει. Αυτή η ιδιότητα είναι ιδιαίτερα 
βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουµε σε µελέτη πειραµατικών χρονοσειρών. Με 
άλλα λόγια, η εργοδικότητα εξασφαλίζει ότι µια πεπερασµένη µέτρηση µεγέθους ενός 
δυναµικού συστήµατος έχει καταγεγραµµένες όλες τις καταστάσεις και τα 
χαρακτηριστικά του δυναµικού συστήµατος. Με προσεκτική ανάλυση, µια εργοδική 
χρονοσειρά (θεωρητικά πάντα) ανακατασκευάζει το πλήρες δυναµικό σύστηµα, ή µε 
άλλα λόγια εµπεριέχει όλη την πληροφορία της διαδικασίας που την παράγει. Θα 
πρέπει βέβαια η χρονοσειρά να έχει κάποιο αναγκαίο µήκος ώστε να δύναται να 
αναπαραστήσει το δυναµικό σύστηµα και να αποδώσει όλη την πληροφορία. Αν η 
διαδικασία είναι εργοδική, τότε το αναγκαίο µήκος είναι πεπερασµένο. Βεβαίως, σε 
ότι αφορά πραγµατικές µετρήσεις, είναι µεγάλη η δυσκολία για πολλές διαδοχικές 
µετρήσεις ώστε να ληφθεί χρονοσειρά µεγάλου µήκους. Ωστόσο αυτό αποτελεί, 
σχεδόν πάντοτε, τον στόχο, δηλαδή, η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη καταγραφή. Για 
αυτούς τους λόγους, στα πλαίσια της διατριβής αυτής, χρησιµοποιήθηκαν µεγάλου 
µήκους συνεχείς (κατά το δυνατόν) µόνιµες καταγραφές. Οι χρονοσειρές ΗΚΓ είχαν 
µεγάλο µήκος, της τάξης περίπου 2 ωρών.  

Στη γραµµική ανάλυση υπάρχουν τρόποι για να ελέγχει κανείς την 
εργοδικότητα στη µέση τιµή και στην αυτοσυσχέτιση. Αυτοί οι έλεγχοι αφορούν 
αποκλειστικά αυτά και µόνο τα µεγέθη και δεν είναι παραδεκτοί στη µη γραµµική 
δυναµική. Για την µη γραµµική ανάλυση πειραµατικών χρονοσειρών, θα λέγαµε ότι η 
εργοδικότητα είναι µια µάλλον αξιωµατική παραδοχή (null hypothesis). Θεωρούµε, 
δηλαδή, ότι µια χρονοσειρά αναπαραγάγει ένα δυναµικό σύστηµα πλήρως και σε 
πεπερασµένο χρόνο περιγράφοντας όλα τα χαρακτηριστικά του δυναµικού 
συστήµατος στην κατάσταση τουλάχιστον που γίνεται η µέτρηση. Πράγµατι, αν 
µετρήσουµε τη συµπεριφορά µιας ροής σε θερµοκρασία 40 βαθµών Κέλσιου και 
διαγνώσουµε εργοδικότητα στη χρονοσειρά που θα προκύψει, εξασφαλίζουµε και την 
ισχύ των συµπερασµάτων µας και για την περίπτωση της ροής σε άλλη κατάσταση 
όπως για παράδειγµα σε θερµοκρασία 60 βαθµών.  

Βεβαίως η ανωτέρω άποψη είναι αισιόδοξη για πραγµατικά συστήµατα ιδίως 
τα βιολογικά, τα οποία ενίοτε µας ξαφνιάζουν καθώς η συµπεριφορά τους και η 
δυναµική τους µεταβάλλεται ξαφνικά και απροειδοποίητα. Εν τούτοις, πιστεύουµε ότι 
το να χαρακτηρίσει κανείς τη τρέχουσα κατάσταση ενός βιολογικού συστήµατος δεν 
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εγγυάται ότι τα συµπεράσµατά του θα έχουν ισχύ και σε µελλοντικές καταστάσεις 
καθώς τα συστήµατα συχνά υφίστανται µεταβάσεις που επηρεάζουν τη δυναµική 
τους συµπεριφορά. Σε µερικές περιπτώσεις η µετάβαση ενός βιολογικού συστήµατος 
όπως το ανθρώπινο καρδιακό δυναµικό σύστηµα από κατάσταση υγείας σε ασθένεια 
ή και σε πλήρη αποδιοργάνωση δύναται να συµβεί απροειδοποίητα και χωρίς 
προφανή αίτια (αιφνίδιος θάνατος).  

Είδη πειραµατικών χρονοσειρών 

Είδαµε ότι οι περισσότερες χρονοσειρές καταστρώνονται µε άµεση µέτρηση ενός 
µεγέθους ισχυρά συζευγµένου µε το υπό µελέτη δυναµικό σύστηµα ή την υπό µελέτη 
διαδικασία. Συνήθως αυτές οι χρονοσειρές είναι µη µόνιµες µε αποτέλεσµα την 
αλλοίωση των αποτελεσµάτων στη µελέτη τους. Τέτοιου είδους προβλήµατα αίρονται 
µε τον υπολογισµό της συνάρτησης των διαφορών. Έτσι αν η υπό µέτρηση 
χρονοσειρά είναι η [ ]( ) (1), (2), (3) ,..., ( )X n x x x x x N= , η προκύπτουσα θα είναι η: 

( ) ( ) ( )( ) (1) (2) , (2) (3) ,..., ( 1) ( )Y n x x x x x N x N= − − − −⎡ ⎤⎣ ⎦ . Η νέα αυτή χρονοσειρά 
είναι συνήθως στάσιµη.  

Πολλές φορές όµως δεν µας εξυπηρετεί αυτός ο τρόπος. Η µέτρηση συχνά δεν 
είναι αναγκαίο να γίνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα αλλά µόνο σε περιπτώσεις που 
το σύστηµα παίρνει κάποια µορφή. Έτσι οι διαδοχικές µετρήσεις δεν γίνονται 
ισόχρονα αλλά αυθαίρετα οποτεδήποτε το σύστηµα παίρνει συγκεκριµένη µορφή ή 
αποδίδει κάποια έξοδο. Αυτές οι χρονοσειρές είναι γνωστές ως spike trains. Μια 
παραλλαγή των spike trains είναι και οι R-R HRV χρονοσειρές που µας ενδιαφέρουν 
εδώ. Σε αυτές τις χρονοσειρές µας ενδιαφέρει µόνο ο χρόνος που µεσολαβεί ανάµεσα 
σε δύο διαδοχικές εκδηλώσεις φαινόµενου (στην περίπτωσή µας, της καρδιακής 
συστολής). Ανάλογα µε το είδος των χρονοσειρών γίνεται και η ανάλυσή τους. Πέρα 
όµως από το είδος το βασικό ερώτηµα παραµένει: έχοντας µια χρονοσειρά πως θα 
βρούµε πληροφορίες για κάποιο υποκείµενο (αν υπάρχει τέτοιο) δυναµικό σύστηµα;Την 
απάντηση σ’αυτό το ερώτηµα πραγµατευόµαστε παρακάτω. 

 

Β.2.2 Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ 

Θεωρούµε µια µονοδιάστατη χρονοσειρά: [ ]( ) (1), (2), (3),..., ( )X n x x x x N= , που 
αναπαριστά διαδοχικές µετρήσεις ενός µετρήσιµου µεγέθους, ισχυρά συζευγµένου µε  
την εξέλιξη ενός δυναµικού συστήµατος. Το πραγµατικό δυναµικό σύστηµα 
εκφραζεται ως:  

( (0))ts f s=                   (3.3) 

όπου: ( )s t : άνυσµα µεταβλητών του συστήµατος διάστασης d, tf : απεικόνιση από το 
s(0) στο s(t), :tf M M→ ,t: συνεχής ή διακριτός χρόνος. Αν ο χρόνος είναι διακριτός 
τότε ισχύει: st n τ= ⋅ όπου  και n∈ sτ ο χρόνος δειγµατοληψίας. Το σύνολο των 
σηµείων της τροχιάς ( )s t στην πολλαπλότητα  Μ σχηµατίζουν τον ελκυστή που αν 
είναι χαοτικός έχει µορφοκλασµατική διάσταση d. Η σχέση χρονοσειράς και 
δυναµικού συστήµατος είναι:  

( ) ( ( ))x t h s t=                   (3.4) 
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όπου: h: συνάρτηση µέτρησης . Μέσω της µέτρησης είναι γνωστή η 
χρονοσειρά ( )

:h M R→
X n  και κατά συνέπεια οι µετρήσεις ( )x t , ενώ είναι άγνωστες οι 

, ( ), ,tf s t h d .  

Υποθέτοντας ότι έχουµε στη διάθεσή µας χρονοσειρά απείρου µήκους, χωρίς 
θόρυβο, τότε το ερώτηµα που τίθεται είναι αν µπορούµε από τις µετρήσεις 

[ ]( ) (1), (2), (3),..., ( )X n x x x x N=  να κατασκευάσουµε έναν ελκυστή Α’ που να έχει 
τις ίδιες ιδιότητες µε τον αρχικό ελκυστή Α. Ο Takens [14] απέδειξε ότι υπάρχει 
πάντα µια γενόσηµη (generic) συνάρτηση : mM RΦ → , που ορίζεται ως:  

1( ) [ ( ), ( ( )),...., ( ( ))]ms h s h f s h f s−Φ = = x               (3.5) 

και η οποία είναι εµβύθιση (embedding) όταν  , δηλαδή υπάρχει 
οµοιοµορφισµός µεταξύ της αρχικής συνάρτησης 

2[ ] 1m d≥ +
f  και της καινούργιας  που 

καθορίζει την τροχιά των σηµείων 
F

x  στον Α’. Οµοιοµορφισµός είναι όταν η Φ είναι 
1-1 και αµφισυνεχής, δηλαδή εκτός από την Φ που είναι συνεχής θα υπάρχει και η 
αντίστροφή της Φ΄,  η οποία είναι επίσης συνεχής. Η συνάρτηση αυτή µπορεί να 
θεωρηθεί ως σύνθεση δύο συναρτήσεων : 

g hΦ =                   (3.6) 

όπου η  παράγει σηµεία στο : mg R R→ mR  από τις µετρήσεις.  

Αργότερα οι Sauer et all  [15] έδειξαν ότι µπορεί να βρεθεί µια λεία 
συνάρτηση Φ και όχι απλώς γενόσηµη και η οποία να αποτελεί εµβύθιση 
(embedding) για τον ελκυστή Α. Επίσης έδειξαν ότι η σχέση είναι ικανή 
αλλά όχι αναγκαία για να είναι η Φ εµβύθιση. Ας σηµειώσουµε εδώ ότι µια 
συνάρτηση Φ καλείται γενόσηµη όταν είναι λεία (άπειρα διαφορίσιµη) και όλα τα 
κρίσιµα σηµεία 

2[ ] 1m d≥ +

0x αυτής είναι µη εκφυλισµένα. Κρίσιµο σηµείο 0x είναι εκείνο για το 

οποίο ισχύει: 
0

0
x

DΦ = , ενώ εκφυλισµένο σηµείο είναι το 0x ′ για το οποίο ισχύει 

0

2 0
x

D
′

Φ = . Επίσης είναι γνωστό ότι κάθε λεία συνάρτηση προσεγγίζεται από µια 

γενόσηµη. Η ουσιαστική διαφορά είναι ότι το σύνολο των γενοσήµων συναρτήσεων 
είναι διατεταγµένο και κατά συνέπεια η προσέγγιση µε γενόσηµη συνάρτηση γίνεται 
χρησιµοποιώντας γνωστές συναρτήσεις. 

Επίσης θα πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ του όρου εµβύθιση (embedding) 
και του όρου εµβάπτιση (immersion). Οι όροι αυτοί προέρχονται απο την διαφορική 
τοπολογία. Ο όρος  εµβύθιση είναι η 1-1 και αµφιδιαφόριση αντιστοιχία µιας 
διαφορικής πολλαπλότητας σε µια άλλη. Αυτό σηµαίνει ότι εάν µπορεί να βρεθεί µια 
γενόσηµη συνάρτηση η οποία να αποτελεί εµβύθιση τότε µπορεί να προσεγγιστεί και 
η αντίστροφή της. Αντίθετα, ο όρος εµβάπτιση εκφράζει µια απεικόνιση, όχι 
απαραίτητα αµφιδιαφόριση, της µιας πολλαπλότητας σε µια άλλη. Ένα καλό 
παράδειγµα για την κατανόηση των εννοιών αυτών είναι η θεώρηση µιας συµπαγούς 
πολλαπλότητας όπως ένας τόρος. Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να εµβυθίσουµε το 
δηλαδή µια ευθεία σε ένα τόρο δηλαδή στο σύνολο 1S S1× . Αυτό µπορεί να γίνει 

θεωρώντας τη συνάρτηση: 
1 1

, ,: ( ) ( ,iax ibx
a b a b )f x f x e e S S→ × ⋅ = ∈ ×               (3.7) 
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Με τη συνάρτηση ,a bf  απεικονίζουµε κάθε σηµείο των πραγµατικών αριθµών  στα 

σηµεία  του  τα οποία µπορεί να θεωρηθεί ότι αναπαρίστανται πάνω 
σε µια συµπαγή πολλαπλότητα όπως είναι ο τόρος. Αυτή η απεικόνιση έχει κάποιες 
βασικές ιδιότητες:  

( ,iax ibxe e ) ×

1. Αποτελεί εµβάπτιση καθώς απεικονίζεται ένα σύνολο (το ) διάστασης 1 σε 
ένα άλλο το οποίο είναι µεγαλύτερης διάστασης 1 1S S× .  

2. Αν a
b

 άρρητος τότε  η ,a bf  είναι 1-1 και αποτελεί ένριψη (injection). Το 

σύνολο  είναι πυκνό στο ( ),a bf 1S S1× . Αυτό προκύπτει από το θεώρηµα 
του Kronecker που αναφέρει ότι τα κλασµατικά µέρη των αρρήτων είναι 
πυκνά στο διάστηµα [0,1]. ∆εδοµένου ότι ένας τόρος µπορεί να προκύψει από 
ένα τετράγωνο {(0,0), (0,1), (1,1), (1,0)} το οποίο “διπλώνεται” στις τέσσερις 
άκρες του, και δεδοµένου ότι οι εικόνες των  και  ανήκουν στο 
διάστηµα [0,1] είναι προφανές ότι η τροχιά που θα διαγράφεται από την 
απεικόνηση  

iaxe ibxe

,a bf  του  στο 1S S1×  θα αποδώσει ένα πυκνό σύνολο. Αυτό 

σηµαίνει ότι σε κάθε σηµείο της εικόνας ( ),a bf  δεν θα υπάρχουν  σηµεία 

της πολλαπλότητας  που να µην ανήκουν στην εικόνα . Κατά 

συνέπεια η εικόνα  δεν είναι κανονική υποπολλαπλότητα του torus 

και η απεικόνιση µε 

1S S× 1 ( ),a bf

( ),a bf
a
b

 άρρητο δεν αποτελεί εµβύθιση καθώς το δεν 

απεικονίζεται µε αµφιδιαφόρηση σε υποπολλαπλότητα. Έτσι αποτελεί απλώς 
ένριψη. Βεβαίως είναι λεία 2– πολλαπλότητα της µέγιστης τροχιάς ενός 
ανυσµατικού πεδίου επί του 1 1S S× .  
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Β. 2.3. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΘΕΩΡΙΑ ΕΜΒΥΘΙΣΗΣ 

Το θεώρηµα του TAKENS  
Ας υποθέσουµε ότι το Μ είναι µια συµπαγής πολλαπλότητα. Ένα δυναµικό σύστηµα 
στο M µπορεί να αναπαρασταθεί από µια αµφιδιαφόρηση  (diffeomorphism) 

: M Mϕ →  (διακριτός χρόνος) ή ένα ανυσµατικό πεδίο X στο M (συνεχής χρόνος). 
Και στις δύο περιπτώσεις η χρονική εξέλιξη που αντιστοιχεί  σε µια αρχική συνθήκη 
(θέση) 0x M∈  σηµειώνεται µε 0( )t xϕ . Στην περίπτωση του διακριτού χρόνου είναι 

( )i
iϕ ϕ= , ,  ενώ  στην περίπτωση του συνεχούς χρόνου i N∈ t R∈  και 0( )tt xϕ  

είναι ένα επικαµπύλιο ολοκλήρωµα επάνω στο X  αρκεί η καµπύλη να διέρχεται του 
x0.  

Το πρώτο πρόβληµα αφορά µια λεία συνάρτηση και δύναται να 
διατυπωθεί ως εξής: Έστω ένα δυναµικό σύστηµα µε χρονική εξέλιξη 

:y M →

tϕ  και 
γνωστές τις συναρτήσεις ( )( )tt y xϕ , x M∈ . Αναζητείται αν υπάρχει τρόπος να 
λάβουµε πληροφορία  για το πραγµατικό δυναµικό σύστηµα (και την 
πολλαπλότητα). Τα παρακάτω τρία θεωρήµατα πραγµατεύονται αυτό το ζήτηµα.  

ΘΕΩΡΗΜΑ 1. Ας είναι M µια συµπαγής πολλαπλότητα διάστασης m. Για ζευγάρια 
όπου φ µια λεία αµφιδιαφόρηση και  λεία συνάρτηση, 

µπορεί να προσεγγιστεί µια γενόσηµη απεικόνιση  που ορίζεται 

από: 

( ), , :y Mϕ ϕ → M :y M →

( )
2 1

, : m
y M Rϕ

+Φ →

( ) ( )2
, ( ) ( ), ( ( )),..., ( ( ))m
y x y x y x y xϕ ϕ ϕΦ =               (3.8) 

και η οποία να αποτελεί µια εµβύθιση. Με τον όρο λεία εδώ εννοούµε τουλάχιστον 
C2, δηλαδή δύο φορές διαφορίσιµη.   

ΘΕΩΡΗΜΑ 2. Ας υποθέσουµε ότι M είναι µια συµπαγής πολλαπλότητα διάστασης 
m. Αν X  ένα λείο ανυσµατικό πεδίο και y µια λεία συνάρτηση στο M, τότε µπορεί να 
βρεθεί µια γενόσηµη συνάρτηση 2 1

, : m
X y M R +Φ →  που ορίζεται από: 

( )(, 1( ) ( ), ( ) ,..., ( ( ))X y m )2x y x y x y xϕ ϕΦ = , και η οποία να αποτελεί εµβύθιση όπου 

tϕ είναι η ροή του X .  

ΘΕΩΡΗΜΑ 3. Ας υποθέσουµε ότι M είναι µια συµπαγής πολλαπλότητα διάστασης 
m. Αν X  ένα λείο ανυσµατικό πεδίο και y µια λεία συνάρτηση στο M, τότε µπορεί να 
βρεθεί µια γενόσηµη συνάρτηση  2 1

, : m
X y M R +Φ →  που ορίζεται από: 

( )( ) ( )
2

, 1 0 22( ) ( ), ( ) | ,..., ( ( )) |
m

X y t m tm

d dx y x y x y x
dt dt

ϕ ϕ=

⎛ ⎞
Φ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
0=              (3.9) 

και η οποία να αποτελεί εµβύθιση. Εδώ tϕ είναι η ροή του X , ενώ ο όρος «λείος» έχει 
την έννοια C2m+1.  

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι µπορεί «σχεδόν πάντοτε» να ευρεθεί µια 
γενόσηµη συνάρτηση  2 1: mM R +Φ →  η οποία να αποτελεί εµβύθιση της 
πολλαπλότητας M στο χώρο R2m.  

Είναι σαφές ότι ένα δυναµικό σύστηµα µε χρονική εξέλιξη tϕ  και 
παρατήρηση y, καθορίζεται γενικά από το σύνολο όλων των συναρτήσεων 
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( )( tt y xϕ→ ) . Πρακτικά συνήθως έχουµε ένα δυναµικό σύστηµα συνεχούς χρόνου, 
αλλά οι εικόνες  y ορίζονται µόνο σε διακριτούς χρόνους {  (α>0) του t 
εφόσον οι µετρήσεις γίνονται µόνο ανά διαστήµατα a. Επίσης συνήθως, 
πεπερασµένος είναι τόσο ο αριθµός των πειραµάτων όσο και ο αριθµός των 
µετρήσεων. Έτσι το ερώτηµα παραµένει στο αν η τοπολογία και η δυναµική στο 
θετικό όριο 

0, , 2 ,3 ,...,}a a a

{ }( ) ' ( ) '
ii tL x x M t with x xϕ+ = ∈ ∃ →∞ → του x , καθορίζεται από την 

ακολουθία  ( )( ){ }, 0i a i
y xϕ

∞

=
. Αυτό διευθετείται µέσω του παρακάτω θεωρήµατος και 

του σχετικού πορίσµατος που ακολουθεί 

 

ΘΕΩΡΗΜΑ 4. Έστω M µια συµπαγής πολλαπλότητα διάστασης m, X  ένα 
ανυσµατικό πεδίο στο M µε ροή tϕ και p ένα σηµείο στο M. Τότε υπάρχει ένα 
υποσύνολο θετικών πραγµατικών αριθµών τέτοιων ώστε για το θετικό 
όριο των θέσεων του p για τη ροή  

,X pC ,X pa C∈

tϕ  του Χ και για την αµφιδιαφόρηση aϕ  είναι το 
ίδιο. Με άλλα λόγια για   έχουµε ότι κάθε σηµείο ,X pa C∈ q M∈ το οποίο είναι το 

όριο της ακολουθίας ( ) , ,
it i ip t tϕ ∈ → +∞ , είναι το όριο και της ακολουθίας 

.  ( ) , ,
in a i ip n nϕ ⋅ ∈ →∞

Πρακτικά το παραπάνω θεώρηµα αναφέρει ότι κάθε σηµείο p της πολλαπλότητας M  
που απεικονίζεται µέσω της ροής tϕ  για άπειρο χρόνο στο όριο q, απεικονίζεται στο 
ίδιο όριο q και κατόπιν της ροής διακριτού χρόνου ( )

in a pϕ ⋅  για άπειρα βήµατα a.  

ΠΟΡΙΣΜΑ θεωρήµατος 4. Έστω M µια συµπαγής πολλαπλότητα διάστασης m, X  
ένα ανυσµατικό πεδίο στο M µε ροή tϕ , y µια συνάρτηση στο M,  p ένα σηµείο στο 
M  και ένας θετικός αριθµός a. Το θετικό όριο του ( )  είναι αµφιδιαφόριση µε το 
σύνολο των οριακών σηµείων της παρακάτω ακολουθίας στο 

L p+

2 1m+ : 
( )( ) ( )( ) ( )( ){ }, 1, 2 ,, ,...,k a k a k m a ky p y p y pϕ ϕ ϕ ∞

0+ + =  

Κατά συνέπεια, κατόπιν και του ανωτέρω πορίσµατος είµαστε σχεδόν βέβαιοι ότι 
υπάρχει πάντοτε µια γενόσηµη απεικόνιση της συµπαγούς πολλαπλότητας  M στο 

 η οποία να είναι εµβύθιση, δηλαδή να ορίζεται και η αντίστροφη συνάρτηση 
και να επίσης αµφιδιαφόρηση.   

2 1m+

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιοι βασικοί όροι τους οποίους θα χρειαστούµε 
για να ορίσουµε µετρικές απαραίτητες για τον υπολογισµό διαστάσεων και 
εντροπιών. Έστω ( ),S ρ συµπαγής µετρικός χώρος, δηλαδή S συµπαγής χώρος µε ρ 

µετρική σε αυτόν.  Για 0ε > θεωρούµε ως ( ),s S ε το µέγιστο πληθυσµό ενός 
υποσυνόλου S τέτοιου ώστε κανένα ζευγάρι σηµείων του να µην έχουν απόσταση 
µικρότερη του ε (µέγιστο ε-διαχωρισµένο σύνολο). Επίσης για το ίδιο 0ε > θεωρούµε 
ως ( ,r S )ε τον ελάχιστο πληθυσµό ενός υποσυνόλου του S τέτοιου ώστε το ίδιο το S 
να είναι η ένωση όλων των ε-γειτονιών των σηµείων  αυτού του υποσυνόλου ( 
ελάχιστο σύνολο ε-βάσης). Αυτό το τελευταίο σηµαίνει ότι το υποσύνολο έχει σηµεία 
που απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον ε, και ορίζουν ε-γειτονιές σηµείων του S. Η 
ένωση όλων των γειτονιών θα πρέπει να αποδίδει το S, δηλ καλύπτουµε το S από 
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κύκλους ακτίνας ε µε κέντρο τα σηµεία του υποσυνόλου. Ο αριθµός των κύκλων 
αποδίδει το ( ,r S )ε . Ισχύει η ανισότητα:  

( ) ( ), ,
2

r S s S r S , εε ε ⎛ ⎞≤ ≤ ⎜ ⎟
⎝ ⎠                (3.10)

 

Το πρώτο τµήµα της ανισότητας ερµηνεύεται ως εξής: ένα σύνολο το οποίο είναι ε-
διαχωρισµένο είναι ταυτόχρονα και ε-βάση. Το δεύτερο τµήµα της ανισότητας 

απορρέει από το γεγονός ότι σε µια γειτονιά 
2
ε  οποιουδήποτε σηµείου  (ενός 

ελάχιστου συνόλου  
2
ε  - βάσης ) υπάρχει το πολύ ένα και µόνο σηµείο το οποίο να 

ανήκει σε κάποιο ε-διαχωρισµένο σύνολο. Έτσι ορίζεται η οριακή χωρητικότητα του S 
ως:  

( ) ( )
0 0

ln ( , ) ln ( , )
( ) liminf liminf

ln ln
r S s S

D S
ε ε

ε ε
ε ε→ →

= =
− −             (3.11)

 

Θυµίζουµε εδώ ότι το είναι το ελάχιστο όριο. Η ισότητα των δύο δεύτερων 
µελών προκύπτει από την παραπάνω ανισότητα.  

liminf

Αυτή η διάσταση σχετίζεται άµεσα µε την διάσταση Hausdorff και είναι στα 
περισσότερα παραδείγµατα ίσες. Είναι βιβλιογραφικά γνωστό ότι η διάσταση 
Hausdorff είναι µεγαλύτερη ή ίση της τοπολογικής διάστασης, και η χωρητικότητα 
είναι µεγαλύτερη ή ίση της Hausdorff διάστασης. Βέβαια τόσο η διάσταση Hausdorff 
όσο και η χωρητικότητα εξαρτώνται από τη µετρική που χρησιµοποιούµε για τον 
υπολογισµό τους και όχι µόνο από την τοπολογία. Βέβαια δύο µετρικές ρ και ρ’ είναι 
ισοδύναµες, όταν αποδίδουν την ίδια διάσταση Hausdorff. Σε αντίθεση µε την 
τοπολογική διάσταση, η διάσταση Hausdorff αλλά και η χωρητικότητα δεν απαιτείται 
να είναι ακέραιοι αριθµοί.  

 

Υπολογισµός της ∆ιάστασης και της Εντροπίας 
 Θεωρούµε M ένα συµπαγές πολλαπλό µέσα στο οποίο ορίζεται ένα λείο άνυσµα 
πεδίου x , µια λεία συνάρτηση  που αποτελεί τη συνάρτηση µέτρησης και 
ένα σηµείο p του M. Επίσης θεωρούµε ότι 

:y M →

( )p L p+∈ που είναι το οριακό σύνολο 
εξέλιξης µιας διαδικασίας ή ροής φ µέσα στο M µετά  από πάροδο άπειρου χρόνου t. 
Επίσης υποθέτουµε ότι για κάποιο σταθερό  η ακολουθία 0a > ( ){ } 0ia i

pϕ
∞

=
είναι 

πυκνή στο ( )L p+  και ότι η είναι γενόσηµη συνάρτηση µε την έννοια του 
Θεωρήµατος 1, όπου 

( ,a yϕ )
tϕ  η ροή του ανύσµατος x . Μέχρις εδώ η µόνη ειδική υπόθεση 

που έχουµε κάνει είναι ότι ( )p L p+∈ . Η ακολουθία ( )( ){ }
0i i a i

r y pϕ
∞

⋅ =
= αναπαριστά 

τη πειραµατική µέτρηση και προφανώς δεν είναι δυνατόν να είναι άπειρη.  

Από αυτή την ακολουθία µέτρησης εξαγάγουµε τα υποσύνολα: 

( ), , 1 1,: : 0 ,: max , ,...,n n i j i j i n j nJ i J j j i r r r r r rε ε και ε+ + + +⊂ ∈ ∀ ∈ ≤ < − − − ≥  

 53



όπου: ,nC ε  υποδηλώνει τον πληθυσµό του ,nJ ε . Η οριακή χωρητικότητα του 

ισούται µε: ( )L p+

( )( ) ,

0

ln
lim liminf

ln
n

n

C
D L p ε

ε ε
+

→∞ →

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟−⎝ ⎠

,  

όπου το φθάνει στην οριακή τιµή για κάθε lim
n→∞

( )( )2 dimn ≥ M . Η τοπολογική 

εντροπία του  ισούται µε:  ( )L p+

( )( ) ,

0 0

ln
lim limsup n

n

C
H L p

n
ε

ε

+

→ →

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
,  

όπου το όριο  συχνά είναι ένα επεκτάσιµο σύνολο που φθάνει στην οριακή τιµή 

για κάθε ε τέτοιο ώστε: 
0

lim
ε→

00 ε ε< < για κάποιο 0ε .  

Συνοψίζοντας, σύµφωνα µε τον Takens, από µια χρονοσειρά 
[ ]( ) (1), (2), (3),..., ( )X n x x x x N=  είναι δυνατή η εύρεση µιας εµβύθισης της 

πολλαπλότητας που αποδίδει η συνάρτηση µέτρησης, δηλαδή της ίδιας της 
χρονοσειράς και η οποία αυτή εµβύθιση θα είναι µια γενόσηµη συνάρτηση η οποία 
θα απεικονίζει την y στον χώρο 2 1m+ µέσω της:  2 1

, : m
x y M +Φ →  όπου:  

( )( ) ( )
2

, 1 0 22( ) ( ), ( ) | ,..., ( ( )) |
m

x y t m tm

d dx y x y x y x
dt dt

ϕ ϕ= =

⎛ ⎞
Φ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
0 .  

Βάσει αυτής της εµβύθισης είναι δυνατός ο προσδιορισµός τόσο της διάστασης της 
αρχικής πολλαπλότητας όσο και της εντροπίας της ροής αρκεί να οριστεί κατάλληλη 
µετρική. Αυτή θα θεσπιστεί όπως θα δούµε παρακάτω µε τον αλγόριθµο των P. 
Grassberger-I. Procaccia [16].  

 
Β.2.4  Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ P. GRASSBERGER AND I. PROCACCIA- 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 
Είναι κοινώς παραδεκτό ότι πολλά µηγραµµικά δυναµικά συστήµατα µε απώλειες, 
δεν φθάνουν ποτέ σε µόνιµες ή περιοδικές καταστάσεις. Αντίθετα, για κάποιες τιµές 
κρίσιµων παραµέτρων τους τείνουν σε ιδιόµορφους ελκυστές και έτσι η κίνησή τους 
είναι χαοτική δηλαδή όχι περιοδική ούτε πολλαπλά περιοδική, είναι αδύνατον να 
προβλεφθεί για µεγάλα χρονικά παράθυρα και τέλος παρουσιάζει ισχυρή ευαισθησία 
στις αρχικές συνθήκες. Θεωρώντας ότι ένα δυναµικό σύστηµα έχει f βαθµούς 
ελευθερίας, τότε ένας ελκυστής αυτού του συστήµατος θα πρέπει να εµπεριέχεται σε 
έναν φασικό χώρο f-διάστασης όπου σχεδόν όλες οι κλειστές τροχιές έλκονται 
ασυµπτωτικά. Από τη στιγµή που ο όγκος συστέλλεται σε ροές µε απώλειες, 
αναµένεται οτι ο όγκος του ελκυστή να είναι µηδενικός. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι 
ένας ελκυστής δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζει πολύπλοκες δοµές.  

Ο αλγόριθµος των Grassberger και Procaccia αποτελεί µια προσπάθεια 
µέτρησης από πειραµατικά δεδοµένα.της διάστασης του ελκυστή ενός δυναµικού 
συστήµατος στο φασικό χώρο. Ας θεωρήσουµε τη χρονοσειρά:  

 54



[ ]( ) (1), (2), (3),..., ( )X n X X X X N=               (3.12)
Αυτή έχει προκύψει κατόπιν µέτρησης πειραµατικών δεδοµένων. Υποθέτουµε ότι η 
χρονοσειρά αυτή είναι αποτέλεσµα διαδικασίας ενός δυναµικού συστήµατος κ- 
βαθµών ελευθερίας. Προκειµένου να υπολογίσουµε τη διάσταση του υποτιθέµενου 
ελκυστή του δυναµικού συστήµατος ανακατασκευάζουµε το χώρο των φάσεων. Για 
τον σκοπό αυτό εµβυθίζουµε την αρχική χρονοσειρά σε έναν κ-διάστατο φασικό 
χώρο δηµιουργώντας τα ανύσµατα σύµφωνα µε το θεώρηµα του Takens και τον 
αλγόριθµο των Grassberger και Procaccia:  

( ) [ ( ), ( ), ( 2 ),..., ( ( 1) )]x n X n X n X n X n mτ τ= + + + − τ           (3.13) 

όπου , m η διάσταση εµβύθισης του φασικού χώρου εµβύθισης, ενώ η 
παράµετρος τ είναι ο χρόνος καθυστέρησης (time lag). Έτσι, από την αρχική 
χρονοσειρά ( )

[0, ]n N∈ ⊂

X n έχουµε πάρει την ( )x n η οποία ορίζει µια τροχιά στον m-διάστατο 
φασικό χώρο. Αυτός ο τρόπος ανακατασκευής του φασικού χώρου µε χρόνους 
καθυστέρησης είναι γνωστός και ως µέθοδος χρόνων καθυστέρησης [Method Of 
Delays (MOD)]. 

Πέρα από αυτόν τον τρόπο ανακατασκευής του φασικού χώρου υπάρχουν και 
άλλες µέθοδοι οι οποίες κατασκευάζουν τα ανύσµατα ( )x n είτε: 

• Προσεγγίζοντας παραγώγους:   
2 ( 1)

2 ( 1)

( ) ( ) ( ), , ,...,
d

n n n n nd

df x d f x d f xx x x x
dx dx dx

−

−

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

x

d

           (3.14) 

•  Πολλαπλασιάζοντας µε συναρτήσεις βάρους: 
( 1)

1 ( 1), ,...,h h
n n n n dx x x e x eτ τ− −

+ + −⎡= ⎣
− ⎤⎦ ,                        (3.15) 

όπου h παράµετρος βάρους.  

• Ή τέλος υπολογίζοντας µέσους όρους: 
1 2 1 1

( 1)

1 1 1, ,...,
n n n d

n i i
i n i n i n d

ix x x
τ τ τ

τ ττ τ τ

+ − + − + −

= = + = + −

⎡ ⎤
= ⎢
⎣ ⎦
∑ ∑ ∑ x ⎥

1

                       (3.16) 

Η πειραµατική εµπειρία αλλά και η βιβλιογραφικά τεκµηριωµένη 
αποτελεσµατικότητα της MOD,  την έχει καταστήσει ως την πλέον 
χρησιµοποιούµενη µέθοδο συνεπικουρούµενη από την ευκολία εφαρµογής της σε 
πειραµατικά δεδοµένα. ‘Οµως για να εφαρµοστεί η MOD θα πρέπει να γίνει σωστή 
εκτίµηση των δύο παραµέτρων της διάστασης εµβύθισης  m και  του χρόνου 
καθυστέρησης τ. Σύµφωνα µε το κριτήριο του Takens  προκειµένου να επιτευχθεί 
καλή ανακατασκευή του φασικού χώρου, θα πρέπει η χρονοσειρά να εµβυθιστεί σε 
χώρο διάστασης   
                   (3.17) 2 1m d≥ +

όπου d η διάσταση του πραγµατικού ελκυστή του υπό µελέτη δυναµικού συστήµατος. 
Πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι η συνθήκη είναι ικανή αλλά όχι αναγκαία για 
να είναι το 

2m d≥ +

, ( )x y xΦ  εµβύθιση. Κατά συνέπεια µπορούν να υπάρξουν και καλές 
ανακατασκευές ακόµη και µε: 2d m d 1≤ ≤ + . Εάν το πραγµατικό δυναµικό σύστηµα 
φλερει έναν ελκυστή A, τότε µετά από µια καλή ανακατασκευή θα προκύψει ένας 
ελκυστής A’ ο οποίος θα είναι τοπολογικά συζυγής µε τον A. Κατά συνέπεια, όλες οι 
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τοπολογικές αµετάβλητες ιδιότητες του A θα διατηρούνται και στον A’. Προκειµένου 
λοιπόν να  επιτύχουµε καλή ανακατασκευή θα πρέπει να έχουµε µια εκτίµηση  της 
αναµενόµενης διάστασης d του ελκυστή A  και να εµβυθίσουµε τη  χρονοσειρά  σε 
διάσταση 2 1. Όµως από την πειραµατική χρονοσειρά δεν υπάρχει ένδειξη 
για την τιµή της πραγµατικής διάστασης του ελκυστή και βέβαια η προσέγγιση αυτής 
της διάστασης είναι άλλωστε ο αντικειµενικός µας στόχος. Προκειµένου να έχουµε 
µια κάποια ένδειξη για την τιµή προσεγγιστικά, χρησιµοποιούνται µέθοδοι 
ανίχνευσης των κοντινότερων ψευδών γειτόνων (False Nearest Neighbors) µε 
πρωτότυπη αυτή των [17] και εξελιγµένες παραλλαγές αυτής  όπως η  [ 18] οι οποίες 
είναι και αποτελεσµατικότερες σε πραγµατικά δεδοµένα τα οποία εµπεριέχουν 
θόρυβο άγνωστης φύσης. Αφού έχουµε µια εκτίµηση της καταλληλότερης διάστασης 
εµβύθισης µπορούµε να κάνουµε και συγκρίσεις σχετικά µε τα αποτελέσµατα που θα 
δώσει η MOD και οι µέθοδοι των κοντινότερων ψευδών γειτόνων.  

ed

em d≥ +

ed

Βασική επίσης προϋπόθεση  για µια καλή ανακατασκευή είναι η σωστή 
εκτίµηση του χρόνου καθυστέρησης τ. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που 
χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της τ, µε  περισσότερο διαδεδοµένη αυτή που 
θέτει την παράµετρο τ ίση µε τον χρόνο αποσυσχέτισης της χρονοσειράς 
(decorrelation  time). Ο χρόνος αποσυσχέτισης της χρονοσειράς είναι ο χρόνος για 
τον οποίο η χρονοσειρά δεν παρουσιάζει καµία περιοδικότητα. Υπάρχουν διάφοροι 
τρόποι υπολογισµού του µε περισσότερο διαδεδοµένους τη µέθοδο της συνάρτησης 
αυτοσυσχέτισης (autocorrelation function) και της αµοιβαίας πληροφορίας (mutual 
information function ή transinformation) [19]. Ποιοτικά οι έννοιες είναι ταυτόσηµες 
και αποτελούν αντίστοιχα την γραµµική και την γενικότερη και πιθανοκρατική 
εκδοχή της Στατιστικής Αυτοσυσχέτισης.  

Σύµφωνα µε αυτές ο χρόνος αποσυσχέτισης ισούται µε τον χρόνο 
καθυστέρησης  που απαιτείται για τον πρώτο µηδενισµό της συνάρτησης 
αυτοσυσχέτισης ή της συνάρτησης αµοιβαίας πληροφορίας. Ο τρόπος της αµοιβαίας 
πληροφορίας είναι κατά γενική οµολογία ορθότερος καθόσον ελέγχει και µη 
γραµµικές συσχετίσεις της χρονοσειράς σε αντίθεση µε την αυτοσυσχέτιση η οποία 
ελέγχει µόνο γραµµικές συσχετίσεις, όµως ο υπολογισµός της είναι στην πράξη 
ιδιαίτερα επίπονος υπολογιστικά.  

Με τη συστηµατική εφαρµογή της µεθόδου στη βιβλιογραφία από διάφορους 
ερευνητές κατέστη σαφές πως περισσότερο σηµαντική συνεισφορά από τις δύο 
παραµέτρους m,  και τ καθ’ εαυτές,  επιβάλλει το εύρος παραθύρου (window level) το 
οποίο αυτές οι δύο παράµετροι αποτελούν µαζί ( 1)w m τ= −  [ 20] [ 21].  Το εύρος 
παραθύρου επιβάλλει η στατιστική της χρονοσειράς και ειδικότερα ο, συνήθως, 
περιορισµένος αριθµός των σηµείων που υπάρχει στις πειραµατικές χρονοσειρές. Από 
πειραµατικές εφαρµογές έχει βρεθεί ότι το µήκος της χρονοσειράς και η µέση 
τροχιακή περίοδος pτ αποτελούν ενδείξεις για εκλογή κατάλληλου εύρους 
παραθύρου. Κατάλληλο εύρος παραθύρου οδηγεί σε καλή ανακατασκευή του 
φασικού χώρου, διασφαλίζοντας ότι όλα τα ανακατασκευασµένα σηµεία ανήκουν 
στην ίδια τροχιά, χωρίς µεγάλη στατιστική παρεµβολή ψευδών γειτόνων. Μια καλή 
πρακτική που συνηθίζεται λαµβάνει το εύρος παραθύρου ίσο περίπου µε τη µέση 
τροχιακή περίοδο. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να προσαρµοστούν οι παράµετροι m 
και τ  ώστε να αποδώσουν το εκτιµώµενο εύρος παραθύρου wτ .  

Ο υπολογισµός της µέσης τροχιακής περιόδου είναι σχετικά εύκολος καθώς 
αυτή αντικατοπτρίζεται στο γράφηµα της χρονοσειράς σαν τον µέσο χρόνο µεταξύ 
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διαδοχικών ακµών. Αυτό ισχύει για χρονοσειρές οι οποίες προκύπτουν από 
χαµηλοδιάστατες µη γραµµικές διαδικασίες όπως το χαµηλοδιάστατο µη γραµµικό 
χάος. Αν οι χρονοσειρές προέρχονται από µέτρηση τέτοιων συστηµάτων και 
εµπεριέχεται θόρυβος, τότε συνήθως µέσω κάποιου φιλτραρίσµατος δύναται να 
υπολογιστεί ο pτ . Όταν όµως τα δεδοµένα προέρχονται από διαδικασίες 
υψιδιάστατης και περισσότερο πολύπλοκης δυναµικής τότε η µέση τροχιακή 
περίοδος θα πρέπει να αναζητηθεί από το χρόνο µεταξύ ίδιων προτύπων µορφών 
(patterns) στο γράφηµα της χρονοσειράς. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο και 
γενικότερα σε πειραµατικές χρονοσειρές µε τιµές χρονικών γεγονότων (event 
timeseries or spike trains) είναι δύσκολο να ευρεθούν όµοιες µορφές. Για αυτό και 
καταφεύγει κανείς σε διεξοδική διερεύνηση ώστε να προσδιορίσει πειραµατικά το 
εύρος παραθύρου. Η βέλτιστη τιµή που επιλέχθηκε στα πλαίσια της παρούσας 
διατριβής, κατόπιν πειραµατικής διερεύνησης, και για RR HRV χρονοσειρές είναι της 
τάξεως των 100 σηµείων. Πριν εξαγάγουµε οποιαδήποτε συµπεράσµατα για τις 
εκτιµώµενες διαστάσεις θα πρέπει επιπλέον να γίνει και διερεύνηση για το πόσο 
επηρεάζονται οι τιµές των εκτιµώµενων διαστάσεων από το εύρος παραθύρου wτ , 
ώστε αυτό να εκλεχθεί µέσα σε λογικά πλαίσια. Ειδικώτερα, όταν αναλύει κανείς 
χρονοσειρές τύπου χρονικών γεγονότων (event timeseries or spike trains), οι µέθοδοι 
εκτίµησης της διάστασης εµβύθισης µε υπολογισµό των ποσοστών των κοντινότερων 
ψευδών γειτόνων ενδεχοµένως (και λόγω εισαγωγής θορύβου άγνωστης φύσεως στα 
δεδοµένα) να αποδώσουν  µεγάλες διαστάσεις εµβύθισης (Dimension curse). Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, συνήθης πρακτική είναι να εφαρµοστεί η µέθοδος µε παράµετρο 
τ  ίση µε 1. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει σχετική πειραµατική διερεύνηση ώστε να 
δειχθεί ότι κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει τα αποτελέσµατά µας σηµαντικά.  

Κατόπιν της ανακατασκευής λοιπόν από την αρχική χρονοσειρά 
[ ]( ) (1), (2), (3),..., ( )X n X X X X N=  έχει προκύψει µια σειρά ανυσµάτων 

(1), (2),..., ( ),..., ( )x x x n x ρ , όπου ( 1)N mρ τ= − − , µε N το µήκος της πειραµατικής 
χρονοσειράς. Σύµφωνα µε τον αλγόριθµο των Grassberger και Procaccia η διάσταση 
συσχέτισης (Correlation Dimension) ορίζεται ως:  

2
( ( , , ))lim

( )N

Log C m rD
Log r

τ
→∞

=                (3.18) 

Ο δείκτης 2 στην ανωτέρω σχέση αναπαριστά τη διάσταση συσχέτισης ως µέρος του 
συνόλου της γενικευµένης διάστασης , qD 0,1,2,3,...q=  µε τη Fractal διάσταση, 

 τη διάσταση πληροφορίας κοκ. Η παράµετρος r αναπαριστά την απόσταση 
µεταξύ δύο σηµείων του ανακατασκευασµένου φασικού χώρου. Η συνάρτηση 

0D

1D

( , , )C m r τ ονοµάζεται ολοκλήρωµα συσχέτισης (correlation integral) και ισούται µε:  

1 1

2( , , )
( 1)

N N

i j
i j i

C m r r x x
N N

τ
= = +

⎡ ⎤= Θ − −⎣ ⎦− ∑ ∑             (3.19) 

όπου ix , jx  ανύσµατα της ανακατασκευασµένης φασικής τροχιάς και Θ η συνάρτηση 

Heavyside: 1, 0
( )

0, 0
if i

i
if i

≥⎧
Θ = ⎨ <⎩

                                    (3.20) 

Στην πραγµατικότητα το ολοκλήρωµα συσχέτισης υπολογίζει τον αριθµό των 
σηµείων της ανακατασκευασµένης τροχιάς (1), (2),..., ( ),..., ( )x x x n x ρ  που 
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αναπαριστούνται µε τα ανύσµατα ix , jx  και που έχουν απόσταση i jx x− µικρότερη 
από r.   

Σύµφωνα µε αυτόν τον αλγόριθµο υπολογίζεται το ( , , )C m r τ για ένα εύρος r 
και αυξανόµενες ακέραιες τιµές της m, από µια ελάχιστη τιµή έως µια µέγιστη. Στη 
συνέχεια καταστρώνεται το γράφηµα ( ( , , ))Log C m r τ ως προς ( ) για κάθε µια 
τιµή της m. Στο γράφηµα αυτό επιλέγεται µια γραµµική περιοχή στην οποία 
υπολογίζεται η κλίση στο γράφηµα. Εάν για αυξανόµενες τιµές της m η κλίση 

 συγκλίνει σε µια τιµή  τότε αυτή η τιµή είναι µια εκτίµηση 
της διάστασης συσχέτισης (correlation dimension) του ελκυστή A’ και συνεπώς και 
του A. Βέβαια πρέπει να τονίσουµε ότι ο αλγόριθµος G-P προϋποθέτει ότι, 
προκειµένου να έχουµε σωστή εκτίµηση για τη διάσταση συσχέτισης, θα πρέπει η 
χρονοσειρά 

Log r

[log( ) log( )]a slope C vs r=

( ) [ (1), (2), (3),..., ( )]X n X X X X N=  να έχει άπειρο µήκος  και η 
γραµµική περιοχή να εντοπίζεται για µικρές σχετικά ακτίνες r στο γράφηµα 

N →∞

( ( , , ))Log C m r τ ως προς ( ) .  Log r

Στο επόµενη παράγραφο θα δούµε ένα παράδειγµα εφαρµογής της µεθόδου. 
Στο σχήµα 3.1 απεικονίζεται ένα γράφηµα Log(C) vs. Log(r) της µορφής που 
συνήθως συναντούµε στην πράξη το οποίο έχει εξαχθεί κατόπιν εφαρµογής της 
µεθόδου σε πραγµατικά πειραµατικά δεδοµένα και συγκεκριµένα σε R-R HRV υγιούς 
δείγµατος.  Με βάση αυτό το σχήµα, παρατηρούµε στο γράφηµα του ολοκληρώµατος 
συσχέτισης τρεις διακεκριµένες περιοχές που στο σχήµα είναι σηµειωµένες µε τα 
ευθύγραµµα τµήµατα Α, B και C. Για πολύ µικρές ακτίνες r, όπως φαίνεται και στο 
σχήµα στην περιοχή που σηµειώνεται µε το ευθύγραµµο τµήµα A,  παρατηρείται ένας 
εκφυλισµός του γραφήµατος που ευθύνεται µάλλον σε συσσωρευµένα σηµεία σε 
διακριτές γειτονιές. Αυτές οι συσσωρεύσεις επεξηγούνται λόγω της παρουσίας του 
θορύβου. Ο θόρυβος στα δεδοµένα έχει την τάση να δηµιουργεί ψευδείς γείτονες οι 
οποίοι παρατηρούνται. σε όλες τις διαστάσεις εµβύθισης. Αυτοί οι ψευδείς γείτονες 
απέχουν µικρές αποστάσεις µεταξύ τους δηµιουργώντας συγκεχυµένη εικόνα. Γενικά 
η στατιστική επηρεάζεται από το θόρυβο για µικρά r. Επίσης δεν υπάρχουν σηµεία 
της τροχιάς κοντινότερα από r όταν το r παίρνει πολύ µικρές τιµές, ιδίως αν 
χρησιµοποιηθεί για τη σχέση (1.19) η Ευκλείδεια νόρµα.  Το φαινόµενο αυτό λέγεται 
αποπληθυσµός  (depopulation). Από τη σχέση  φαίνεται ότι αν δεν βρεθεί κανένα 
ζευγάρι µικρότερο από µια τιµή r το C µηδενίζεται. Θεωρητικά αυτή η τιµή δεν έχει 
νόηµα. Έχει όµως νόηµα η µικρότερη απόσταση δύο σηµείων της 
ανακατασκευασµένης τροχιάς. Έτσι για µια διάσταση εµβύθισης m εάν έχει βρεθεί 1 

µόνο ζευγάρι η µικρότερη τιµή του C είναι: min 2

2C
N

= , και εποµένως στο γράφηµα: 

2

2log( )
N

. Αυτή είναι και η ελάχιστη τιµή, η οποία δύναται να συµβαίνει για r<rc, 

όπου rc η ακτίνα για την οποία βρέθηκε 1 µόνο ζευγάρι στη συγκεκριµένη 
ανακατασκευή για διάσταση εµβύθισης m. Έτσι στο γράφηµα παίρνουµε µια σταθερή 

τιµή 2

2log( )
N

 για r<rc. Πρέπει να τονίσουµε ότι το rc διαφέρει ανάλογα µε την τιµή 

της m. Επίσης για κάποιες περιοχές πολύ µικρών r ο αριθµός των ζευγαριών δύναται 
να παραµένει ο ίδιος. Έτσι και εκεί παρατηρούνται ίδιες τιµές για κάποια r στο 
γράφηµα. Αυτό συµβαίνει µόνο για µικρά r.   

Από την άλλη για πολύ µεγάλες τιµές της ακτίνας r δεν παρατηρείται  αύξηση 
ζευγαριών ανυσµάτων που να απέχουν περισσότερο από r και το γράφηµα του 
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ολοκληρώµατος συσχέτισης φθάνει σε κορεσµό. Θεωρητικά αυτό µπορεί να εξηγηθεί 
µε το γεγονός ότι οι ακτίνες έχουν ξεπεράσει τη διάµετρο του ανακατασκευασµένου 
ελκυστή, οπότε δεν υπάρχουν στην ανακατασκευασµένη τροχιά µεγαλύτερες 
αποστάσεις, και το φαινόµενο είναι γνωστό ως over-population. Από τη σχέση (3.19) 
είναι προφανές ότι όταν όλα τα ζευγάρια της ανακατασκευασµένης χρονοσειράς είναι 
µικρότερα από r, τότε είναι C=1, οπότε log( ) 0C = . Στο σχήµα η διακεκριµένη 
περιοχή over-population απεικονίζεται µε το ευθύγραµµο τµήµα C.  

 
Σχήµα 3.1: Ολοκλήρωµα συσχέτισης χρονοσειράς προερχόµενης από RR HRV. 

Η µεσαία περιοχή που στο σχήµα απεικονίζεται µε το ευθύγραµµο τµήµα B 
ονοµάζεται γραµµική περιοχή (scaling region). Η περιοχή αυτή είναι που κυρίως µας 
ενδιαφέρει κάθε φορά και εφαρµόζουµε τη στατιστική. Σε αυτήν υπολογίζεται η 
κλίση. Πρέπει όµως εδώ να είµαστε λίγο προσεκτικοί: Ο λογάριθµος ως µαθηµατική 
συνάρτηση έχει την τάση να συµπιέζει περισσότερο τις µεγάλες τιµές σε σχέση µε τις 
µικρές και κατά συνέπεια µε αυτόν τον τρόπο µειώνει τις διαφορές, δηµιουργώντας 
ευθείες στα γραφήµατα ( ( , , ))Log C m r τ ως προς  και κατά συνέπεια 
γραµµικές περιοχές. Για αυτό θα πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί µε την εκλογή 
της γραµµικής περιοχής και να επαληθεύουµε τη γραµµικότητα αυτής. Ένας 
διαδεδοµένος τρόπος είναι να σχεδιάσουµε το γράφηµα των διαφορών του 

( )Log r

( ( , , ))Log C m r τ  σε σχέση µε το . Αν η γραµµική περιοχή είναι αληθής, τότε η 
παράγωγος του λογαρίθµου του ολοκληρώµατος συσχέτισης που εκφράζεται µε τις 
διαφορές του 

( )Log r

( ( , , ))Log C m r τ  θα µοιάζει µε σταθερή συνάρτηση,  η οποία στο εν 
λόγω γράφηµα θα εµφανίζεται µε τη µορφή πλατό (plateau). Ένα τέτοιο πλατό 
απεικονίζεται στο σχήµα 3.2.  

 59



-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Derivative of Correlation integral of Lorenz model

Log(r)

Lo
g(

C
)

plateau 

 
Σχήµα 3.2: ∆ιαφορά ολοκληρώµατος συσχέτισης για χρονοσειρά προερχόµενη από το δυναµικό 
σύστηµα του Lorenz 

Παράδειγµα : Ο Ελκυστής του LORENZ 

Ας δούµε ένα παράδειγµα εφαρµογής των ανωτέρω, που είναι ο ελκυστής του Lorenz.  

Ας θεωρήσουµε το δυναµικό σύστηµα:  

( )x y x
y y xz R
z xy bz

σ= −

= − − +
= −

x , όπου 28, 19R σ= = και 8
3

b = − .             (3.21) 

Αναπτύσσοντας το ανωτέρω σύστηµα µε αρχική συνθήκη x(0)=35, y(0)=-10 και 
z(0)=-7 και µε τη µέθοδο της χορδής δυνάµεθα να κατασκευάσουµε την τροχιά που 
φαίνεται στο σχήµα 3.3. Στη συνέχεια τρέχουµε ξανά την αριθµητική ανάλυση του 
συστήµατος υπολογίζοντας και σώζοντας σε αρχείο τη µια µόνο µεταβλητή έστω τη 
y. Έτσι έχουµε παραγάγει µια µονοδιάστατη χρονοσειρά.  

Ανακατασκευάζουµε το φασικό χώρο για διάσταση d=3 και για τ=1, όπου τ ο 
αριθµός των σηµείων στην κανονική διατεταγµένη χρονοσειρά που απέχουν οι  
συντεταγµένες. Το αποτέλεσµα φαίνεται στο σχήµα 3.4. Όσο κι αν περιστρέψουµε το 
γράφηµα δεν γίνεται να βελτιώσουµε την εικόνα. Ο ελκυστής φαίνεται να έχει 
αυτοτοµές. Αυτό είναι σαφής ένδειξη κακής ανακατασκευής. Ανακατασκευάζουµε 
ξανά σε χώρο d=3 για τ=10. Από το σχήµα 3.5 βλέπουµε ότι η ανακατασκευή αυτή τη 
φορά είναι σαφώς καλύτερη. Το σχήµα θα αρχίσει να αλλοιώνεται αν αυξήσουµε την 
τιµή του τ, όπως φαίνεται στο σχήµα 3.6. 
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Σχήµα 3.3: Ο Ελκυστής Lorenz 

 

 

 
Σχήµα 3.4: Ο ελκυστής του Lorenz µε τη µέθοδο των χρονικών καθυστερήσεων. Η εµβύθιση εχει 
γίνει σε χώρο 3 διαστάσεων ενώ τ=1. 
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Σχήµα 3.5: Ο ελκυστής του Lorenz µε τη µέθοδο των χρονικών καθυστερήσεων. Η εµβύθιση έχει 
γίνει σε χώρο 3 διαστάσεων ενώ τ=10. 

 

 

 
Σχήµα 3.6: Ο ελκυστής του Lorenz µε τη µέθοδο των χρονικών καθυστερήσεων. ∆ιάσταση 
χώρου εµβύθισης 3 και τ=60. 

Στη συνεχεία εφαρµόζουµε τη µέθοδο των χρονικών καθυστερήσεων (MOD) 
προκειµένου να υπολογίσουµε τη διάσταση συσχέτισης. Θεωρούµε την παράµετρο 
του χρόνου καθυστέρησης ως τ = 10 σηµεία και την παράµετρο της διάστασης 
εµβύθισης m να κυµαίνεται στο εύρος των 1 έως και 7. Υπολογίζουµε το 
ολοκλήρωµα συσχέτισης και παίρνουµε το γράφηµα:  
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Σχήµα 3.7: Ολοκλήρωµα συσχέτισης χρονοσειράς προερχόµενης από το σύστηµα Lorenz 

Στο σχήµα 3.7 παρατηρούµε ότι ορίζεται σαφώς γραµµική περιοχή για Log(r)=-2 έως 
και Log(r)=1.5 περίπου. Υπολογίζοντας την κλίση για τη γραµµική περιοχή µόνο 
παίρνουµε τον πίνακα 2.   
Lorenz System Correlation Dimension Estimation 

 MOD 

 T=1 T=2 T=5 T=10 T=50 

m=1 1.40150 1.40140 1.40110 1.40050 1.39650 

m=2 1.33370 1.34450 1.51460 1.71380 1.90400 

m=3 1.31820 1.42330 1.66240 1.83770 2.12280 

m=4 1.35010 1.50430 1.75490 1.90250 2.27590 

m=5 1.39990 1.57010 1.82040 1.95240 2.38140 

m=6 1.44530 1.63160 1.87040 1.99650 2.42480 

m=7 1.49020 1.67170 1.89950 2.02560 2.42660 

m=8 1.52720 1.71070 1.92560 2.05780 2.40980 

Πίνακας 2: Τιµές διάστασης συσχέτισης αντίστοιχες σε χρόνους καθυστέρησης προκειµένου για 
ανακατασκευή φασικού χώρου για το σύστηµα Lorenz. 
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Σχήµα 3.8: ∆ιαφορά Ολοκληρώµατος συσχέτισης χρονοσειράς προερχόµενης από το σύστηµα 
Lorenz.  

Σε αυτόν τον πίνακα παρατηρούµε σαφώς σύγκλιση στις κλίσεις για αυξανόµενες 
διαστάσεις εµβύθισης m. Για Τ=10 (όπου είχαµε και την σαφέστερη ανακατασκευή) 
πήραµε τελικά: , που είναι και η πραγµατική τιµή κοινώς αποδεκτή στη 
βιβλιογραφία [16]. Για την υλοποίηση του αλγορίθµου αυτού, κατασκευάστηκε 
ειδικό λογισµικό οι λεπτοµέρειες του οποίου φαίνονται στο αντίστοιχο παράρτηµα. 

2 2.05D ≅

Απαιτούµενος Αριθµός σηµείων της Χρονοσειράς 

Όταν στο γράφηµα του λογαρίθµου του ολοκληρώµατος συσχέτισης ως προς τον 
λογάριθµο των ακτινών r ευρεθεί γραµµική περιοχή, τότε σε αυτήν ισχύει η σχέση: 

2( , ) dn r N r∝                  (3.22)   

όπου ο πληθάριθµος των ζευγαριών που απέχουν απόσταση µικρότερη της r, 
ενώ η κλίση της γραµµικής περιοχής (Σχήµα 3.1). Προκειµένου για χρονοσειρές 
από πειραµατικά δεδοµένα, ο αριθµός των σηµείων της χρονοσειράς N  είναι 
πεπερασµένος. Για να έχει ισχύ όµως το θεώρηµα του Takens θα πρέπει το N να είναι 
πολύ µεγάλος αριθµός. Στην περίπτωση µιας χρονοσειράς πεπερασµένου µήκους 
µπορούµε να ισχυριστούµε ότι γενικά υπάρχει ένα άνω και κάτω φράγµα για την 
απόσταση δύο σηµείων στην ανακατασκευασµένη τροχιά του φασικού χώρου. Για 
πολύ µικρές ακτίνες r παρατηρείται έλλειψη ζευγαριών η οποία εκφράζεται σαν 
αποπληθυσµός (depopulation) ενώ για ακτίνες r µεγαλύτερες της διαµέτρου του 
νέφους των σηµείων της τροχιάς ο αριθµός των ζευγαριών δεν αυξάνεται άλλο µε 
αποτέλεσµα στο γράφηµα του ολοκληρώµατος συσχέτισης να παρατηρείται κορεσµός 
(saturation).  

( , )n r N

2d

  Για ένα πεπερασµένο δείγµα µπορούµε να πούµε υπάρχει απόσταση 
πεπερασµένη r τέτοια ώστε στην ανακατασκευασµένη τροχιά να µην υπάρχουν 
σηµεία που να απέχουν µεταξύ τους απόσταση µικρότερη από r (depopulation). 
Επίσης όταν η ακτίνα r πλησιάζει τη διάµετρο του «σµήνους» των σηµείων, στον 
ανακατασκευασµένο χώρο, τότε ο αριθµός των ζευγαριών δεν αυξάνεται περαιτέρω 
της αυξανόµενης ακτίνας, µε αποτέλεσµα στο γράφηµα του ολοκληρώµατος 
συσχέτισης να παρατηρείται κορεσµός. Όπως είδαµε η γραµµική περιοχή βρίσκεται 
πάντοτε µεταξύ depopulation και saturation. Εξαιτίας της εξίσωσης (3.22) για ένα 
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πεπερασµένο δείγµα ο πληθάριθµος των ζευγαριών των σηµείων για µικρότερες r θα 
είναι µικρότερος του αντίστοιχου για µεγαλύτερα r. Αυτό σηµαίνει φτωχή στατιστική 
για µικρά r. Εξαιτίας της φτωχής στατιστικής, η δυνάρτηση C(r)  παραµορφώνεται 
όπως είδαµε προκειµένου για µικρές αποστάσεις r. Ο εκφυλισµός είναι 
προφανέστερος όταν µειώνεται δραµατικά ο αριθµός των σηµείων της χρονοσειράς. 
Επιπλέον, στα πραγµατικά πειραµατικά δεδοµένα υφίσταται και η επίδραση του 
θορύβου η οποία συµβαίνει για τις µικρές κλίµακες r. Είναι προφανές ότι όταν ο 
αριθµός των σηµείων της χρονοσειράς είναι µικρός ο κορεσµός τείνει να συµβεί για 
µικρότερα r από ότι συνήθως, ενώ από την άλλη ο εκφυλισµός συµβαίνει και σε 
µεγαλύτερες κλίµακες r από ότι συνήθως στην περιοχή των µικρών r. Αποτέλεσµα 
αυτού είναι ο κορεσµός να τείνει να έρθει αριστερότερα και ο εκφυλισµός δεξιότερα 
συµπιέζοντας τη γραµµική περιοχή για την οποία η (3.22) έχει ισχύ και για την οποία 
εφαρµόζεται η στατιστική. Τότε το προαναφερθέν plateau µικραίνει δραµατικά ή και 
εξαφανίζεται τελείως σε κάποιες περιπτώσεις. Ένα παράδειγµα φαίνεται στο σχήµα 
3.9 όπου προέρχεται από εφαρµογή της µεθόδου σε πραγµατικά πειραµατικά 
δεδοµένα. Ο αριθµός των σηµείων είναι οριακός για την εφαρµογή της µεθόδου, ενώ 
προφανώς (εφόσον µελετούµε πραγµατικές µετρήσεις) υπάρχει και επίδραση του 
θορύβου. Αποτέλεσµα αυτού είναιο περιορισµός του plateau. Σε κάποιες άλλες 
περιπτώσεις, όπου ο αριθµός των σηµείων είναι ιδιαίτερα µικρός για τη στατιστική, 
το plateau δύναται να εξαφανιστεί τελείως αποδίδοντας εσφαλµένα αποτελέσµατα 
όπως θα δούµε παρακάτω στο σχήµα 3.9.  

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι µια ασφαλής εκτίµηση της κλίσης  
και κατά συνέπεια της διάστασης συσχέτισης του υφιστάµενου δυναµικού 
συστήµατος απαιτεί τουλάχιστον έναν ικανό στατιστικά αριθµό σηµείων. 
Παρατηρώντας τα προηγούµενα σχήµατα είναι προφανές ότι όσο µεγαλύτερη είναι η 
διάσταση εµβύθισης για µια χρονοσειρά δεδοµένου µήκους, τόσο περισσότερο 
έντονα θα είναι και τα εκφυλιστικά φαινόµενα. Και αυτό, διότι αυξανόµενης της m, 
τα σηµεία της χρονοσειράς τείνουν να αυξηθούν περαιτέρω ενώ παράλληλα 
εµφανίζονται κεντρικά σηµεία για τα οποία δεν υφίατανται καθόλου σηµεία της 
τροχιάς µέσα σε σφαίρες ακτίνας  r. 

2d

Μια πρώτη προσπάθεια για καθορισµό του ελάχιστου αριθµού σηµείων 
συναρτήσει της διάστασης εµβύθισης, επιχειρήθηκε πρώτα από τον Smith [22] που 
συµπέρανε ότι ο αναγκαίος αριθµός σηµείων είναι ο . Αυτή βέβαια η τιµή ήταν 
απαγοητευτική για όλες τις αναλύσεις χρονοσειρών που προέρχονταν από 
πραγµατικά πειραµατικά δεδοµένα 

42m
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Σχήµα 3.9: ∆ιαφορική ολοκληρώµατος συσχέτισης χρονοσειράς προερχόµενης από υγιή. Είναι η 
αντίστοιχη του σχήµατος 1 

Στη συνέχεια, στις αρχές της δεκαετίας του 90’ οι Neremberg και Essex έκριναν την 
απαίτηση του Smith υπερβολική και πρότειναν ο ελάχιστος αριθµός των σηµείων να 
είναι της τάξης  

( )

1 2
2

min 1 1
2 2

42 1 2( 1)
2 22

2ln 1 3
2 2

m

m mk
mN

A k m

⎡ ⎤
⎡ ⎤⎛ ⎞ +⎛ ⎞⎢ ⎥Γ + − Γ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥ +⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎝ ⎠= ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎡ ⎤ +⎛ ⎞ ⎛ ⎞Γ Γ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦⎣ ⎦

           (3.23)

  

όπου m είναι η διάσταση εµβύθισης και ( )xΓ η συνάρτηση Γάµµα. Η παράµετρος A 
καθορίζει τον µέγιστο αριθµό σφαλµάτων ενώ η k καθορίζει το εύρος του 
διαστήµατος γραµµικοποίησης. Προκειµένου για m<20 και εµπιστοσύνη 95%, η 
ανωτέρω σχέση δύναται να απλοποιηθεί στην  

                    (3.24) 2 0.4
min 10 mN + ⋅∝

 [22],  η οποία θα χρησιµοποιηθεί στην περαιτέρω πειραµατική διαδικασία.  
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Β.2.5 ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗ Η 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ SINGULAR SPECTRUM APPROXIMATION (SSA).  

Η µέθοδος παραγοντοποίησης πίνακα µέσω ιδιοτιµών της µήτρας συνδιακύµανσης 
είναι γνωστή και σαν διαδικασία (αλγόριθµος) των Karhunen & Loeve και προτάθηκε 
ανεξάρτητα από τον Karhunen [23] (1946) και τον Loève [24] (1955). Η ίδια η 
µέθοδος κάτω από ορισµένες παραλλαγές της είναι γνωστή και σαν Principal 
Component or Hotelling Analysis (Hotelling, 1953, [25]), Empirical Component 
Analysis (Lorenz, 1956, [26]), Quasiharmonic Modes (Brooks el at., 1988, [27]), 
Proper Orthogonal Decomposition (Lumley, 1967, [28]), Singular Value 
Decomposition (Golub and Van Loan, 1983, [29]), Empirical Eigenfunction 
Decomposition (Sirovich, 1987, [30]) και άλλες. Το περισσότερο διαδεδοµένο της 
όνοµα είναι το SVD.  

Από µαθηµατικής απόψεως η µέθοδος SVD διαγωνοποιεί έναν πίνακα  τον 
οποίο µετατρέπει σε µια κανονικοποιηµένη µορφή: 

A
A ULV= όπου ο  είναι 

διαγώνιος πίνακας. Μια ανασκόπηση για την ιστορία της µεθόδου SVD δίνεται από 
τον Stewart στο [31],  ενώ η κλασσική µαθηµατική περιγραφή δίδεται από τον 
Schmidt [32] (1907). Η µέθοδος SSA συνδυάζει την SVD µε τη MOD και προσπαθεί 
να εξαγάγει τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά ενός ελκυστή.  

L

Ας θεωρήσουµε µια πειραµατική 
χρονοσειρά [ ]( ) (1), (2), (3),..., ( )X n X X X X N= . Από αυτήν τη χρονοσειρά 
κατασκευάζουµε q-διάστατα ανύσµατα: 

              (3.25) (( ) ( ), ( 1), ( 2),..., ( 1)qx i X i X i X i X i q= + + + )−

µε όµοιο τρόπο µε την MOD, µόνο που εδώ είναι τ=1 και m=q. Το τελικό m-
διάστατο άνυσµα κατάστασης ορίζεται από: ( )( ) ( ), ( ),..., ( 1)mx i X i X i t X i m= + + −  
και είναι µια προβολή πάνω στις πρώτες m πρώτυπες συνιστώσες (principle 
components) οι οποίες καθορίζονται από τα δεδοµένα στον qR χρησιµοποιώντας την 
µέθοδο Singular Values Decomposition (SVD): 

 ( ) ( )m qx i Px i= .                (3.26)
     

Η κύρια διαφορά µεταξύ των δύο µεθόδων είναι ότι στη MOD οι m-
συντεταγµένες οι οποίες αντλούνται από τις τιµές της χρονοσειράς απέχουν χρονικα 
κατά τ, ενώ στην SSA όλες οι διαθέσιµες τιµές που αρχικά χρησιµοποιούνται 
υφίστανται την επεξεργασία της SVD και στη συνέχεια προβάλλονται έτσι ώστε οι 
τελικές m-συντεταγµένες (βάσει των οποίων θα υπολογιστεί το ολοκλήρωµα 
συσχέτισης) είναι ο γραµµικός συνδυασµός όλων των σηµείων που είναι µέσα σε ένα 
χρονικό παράθυρο W.  

 Σύµφωνα λοιπόν µε αυτήν τη µέθοδο, δοθείσης της αρχικής χρονοσειράς 
κατασκευάζονται τα ανύσµατα ( )qx k  που είδαµε στη σχέση (3.25). Από αυτά τα 
ανύσµατα ορίζεται η µήτρα τροχιάς η οποία ισούται µε:  
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(1)
(2)

.

.

.
( )

x
x

A

x ρ

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

= ⎢
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

⎥  , όπου 1+−= qNρ .              (3.27) 

Η µήτρα συνδιακύµανσης (covariance matrix) ορίζεται ως:  

,
1 ( ) ( ) ( )i j i j

k
C X k i X k ,j A A

N
τ τ ′= + ⋅ + ≡ •∑             (3.28) 

 Η µήτρα συνδιακύµανσης (covariance matrix) δύναται να µετασχηµατισθεί σε µια 
διαγώνια µήτρα  όπου ,η  µήτρα που εµπεριέχει τις ιδιοτιµές  

(eigenvalues) του C
cSUCU =••′ cS

. Αν  οι ιδιοτιµές του cs C  και s οι ιδιοτιµές του  τότε ισχύει:  A
2)()( lslsc = .                  (3.29) 

Ένας γενικά αποδεκτός τρόπος για το διαχωρισµό χαοτικών από στοχαστικά 
συστήµατα είναι ο αριθµός των βαθµών ελευθερίας. Για την έννοια των βαθµών 
ελευθερίας υπάρχουν διάφοροι ορισµοί, ανάλογα µε τον γνωστικό τοµέα που 
απαντάται ως έννοια. Για παράδειγµα, στην επεξεργασία σήµατος ορίζεται ο αριθµός 
των τρόπων που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν το σήµα. Στα δυναµικά 
συστήµατα, ως η διάσταση του ελκυστή στο φασικό χώρο, η τοπολογική διάσταση 
του ελκυστή, ή τέλος η διάσταση του φασικού χώρου µέσα στον οποίο είναι 
εµβυθισµένος ο ελκυστής. Όταν έχουµε µια πειραµατική χρονοσειρά την οποία 
µελετούµε έχοντας υποθέσει ότι υπάρχει υφιστάµενο δυναµικό σύστηµα, ως αριθµό 
βαθµών ελευθερίας εννοούµε τη διάσταση της πολλαπλότητας στην οποία έχουµε 
εµβυθίσει τη χρονοσειρά. Όµως, σε αντίθεση µε τη διάσταση του ελκυστή, η 
διάσταση της εµβυθισµένης πολλαπλότητας δεν είναι αµετάβλητη ιδιότητα. 
Εντούτοις όµως, αποτελεί ένα άνω φράγµα προσέγγισης της διάστασης  D του 
ελκυστή. Έτσι, προκειµένου να υπολογιστεί η διάσταση του υποχώρου που περιέχει 
την εµβυθισµένη πολλαπλότητα, αρκεί να υπολογίσουµε τον αριθµό των 
ανεξάρτητων ιδιοδιανυσµάτων τα οποία θα εξαχθούν από την ανακατασκευασµένη 
τροχιά του φασικού χώρου, δηλαδή τη µήτρα τροχιάς, κάτω από γραµµικό 
συνδυασµό των ( )x i A∈ .   

Η µήτρα συνδιακύµανσης που είδαµε ορίζεται ως: C A A′=  και είναι 
πραγµατική και συµµετρική q×q. Γενικά, η µήτρα συνδιακύµανσης στο όριο άπειρου 
µήκους στάσιµης χρονοσειράς, έχει τη µορφή Toeplitz:  

( )ijC g i j= − ,                 (3.30) 

όπου ( )g τ η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης της χρονοσειράς. Θεωρούµε τώρα ότι για τη 
χρονοσειρά [ ]( ) (1), (2), (3),..., ( )X n X X X X N=  ισχύει: 

( ) ( ) ( )X i X i jξ= +                 (3.31) 
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όπου ως ( )iξ θεωρούµε τη συνιστώσα του θορύβου. Για τη µήτρα συνδιακύµανσης 

θα ισχύει: 2
qC C Iξ= + , µε qI τη µοναδιαία µήτρα διαστάσεων q×q. Κατά 

συνέπεια, οι ιδιόµορφες τιµές (singular values) της µήτρας A  θα είναι:  
2 2 2
i is s ξ= +                             (3.32) 

όπου: και όπως είδαµε προηγουµένως η 1, 2,...,i = q 2
is είναι ιδιοτιµή της C . Από την 

προηγούµενη σχέση συµπεραίνουµε ότι η επίδραση του θορύβου έχει σαν συνέπεια 
όλες οι ιδιόµορφες τιµές της µήτρας τροχιάς να µην µηδενίζονται ποτέ. Για αυτό και 
η τροχιά τείνει να καταλάβει ολόκληρο το χώρο εµβύθισης που κάθε φορά 
εµβυθίζεται. Για αυτό λοιπόν υπάρχει ανάγκη να διαχωριστούν η πραγµατική 
εµβύθιση της χρονοσειράς από την εικονική λόγω παρουσίας θορύβου.  

Θεωρώντας ένα κάτω φράγµα θορύβου στις ιδιοτιµές που έχουµε υπολογίσει 
θέτουµε τις πολύ µικρές ιδιοτιµές (ανάλογα µε την εκάστοτε εφαρµογή) ως 
µηδενικές. Έτσι τελικά από τις αρχικές q ιδιοτιµές θα προκύψουν m µη µηδενικές από 
τις οποίες θα εξαχθούν m αντίστοιχα ιδιοδιανύσµατα. Κατασκευάζεται έτσι η βάση 
P :  

1
T

m

u
P

u

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

                 (3.33) 

όπου  ιδιοδιανύσµατα του , ενώ ο δείκτης “T”υποδηλώνει τον ανάστροφο 

πίνακα.. Ο 
iu ,i jC

P  είναι ένας πίνακας m q× . Ο πίνακας τροχιάς A  προβάλλεται στον 
πίνακα P : X A P= ⋅ , όπου X  ο νέος πίνακας τροχιάς διάστασης . Αυτή η 
εκτίµηση της m θεωρείται συχνά και ως ένα είδος εκτίµησης της διάστασης ελκυστή 
του συστήµατος, εφόσον ο αριθµός των µη µηδενικών ιδιοτιµών ισούται µε τους 
βαθµούς ελευθερίας του συστήµατος.  

N m×

Ο υπολογισµός της µήτρας συνδιακύµανσης δύναται να γίνει απευθείας από 
τον πίνακα τροχιάς, σύµφωνα µε τη σχέση (3.28) ή από τη σχέση (3.30). Ο απευθείας 
υπολογισµός [σχέση (3.28)] δεν δίνει καλά αποτελέσµατα, εφόσον η στατιστική 
παίρνει µόνο τις αντίστοιχες συντεταγµένες των ανυσµάτων που πολλαπλασιάζονται, 
ενώ η (3.30) είναι καλή προσέγγιση του πραγµατικού ορίου µιας άπειρης 
χρονοσειράς και επιπλέον έχει λάβει υπ’όψη όλα τα σηµεία στο στατιστικό 
υπολογισµό της.  

Προκειµένου να έχουµε µια συγκριτική απεικόνιση των ιδιοτιµών, 
κανονικοποιούµε αυτές σύµφωνα µε τη σχέση:  

10

1

log i
i d

k
k

s

s
σ

=

=

∑
                (3.34) 

όπου d η εκάστοτε διάσταση εµβύθισης. Με βάση τη σχέση (3.34) σχεδιάζεται το 
γράφηµα των κανονικοποιηµένων ιδιοτιµών σε σχέση µε τη διάσταση εµβύθισης.  
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Β.2.6  LYAPUNOV EXPONENTS 
Οι εκθέτες Lyapunov σχετίζονται µε ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των 
χαοτικών συστηµάτων και συγκεκριµένα την ισχυρή ευαισθησία στις αρχικές 
συνθήκες. Πρωτοδιατυπώθηκαν από τον Lyapunov και αφορούσαν τη µελέτη της 
ευστάθειας λύσεων συστηµάτων διαφορικών εξισώσεων ευστάθειας µέσα στο φασικό 
χώρο. Η εφαρµογή τους σε µελέτη πειραµατικών χρονοσειρών, ιδίως στη µη 
γραµµική δυναµική, έγινε συστηµατική ιδίως µετά την ανάπτυξη του αλγορίθµου των 
Wolf et al [33].  

Οι εκθέτες αυτοί µετρούν το ρυθµό απόκλισης γειτονικών τροχιών στο 
φασικό χώρο σε κάθε µια από τις διαστάσεις του. Εποµένως έχουν διακριτό φάσµα 
και παρέχουν µια ποιοτική εκτίµηση των ιδιοτήτων της τοπικής ευστάθειας των 
τροχιών σε κάθε περιοχή του φασικού χώρου. Βεβαίως, µια τροχιά µπορεί να είναι 
ευσταθής σε µια διέυθυνση και ασταθής σε άλλες διευθύνσεις, η συνολικη όµως 
απόκλιση ή σύγκλιση γειτονικών τροχιών µπορεί να εξεταστεί µε τη µελέτη της 
εξέλιξης ενός συνόλου σηµείων τα οποία ανήκουν σε µια - διάστατη σφαίρα γύρω 
από τα σηµεία των τροχιών (όπου  η διάσταση του φασικού χώρου ή του χώρου 
εµβύθισης αν πρόκειται για µια ανακατασκευασµένη τροχιά).  

ed

ed

Θωρούµε λοιπόν για t=0 µια µικρή -διάστατη σφαίρα διαµέτρου  µε 
κέντρο ένα σηµείο της τροχιάς. Καθώς τα σηµεία εντός της σφαίρας εξελίσσονται 
δυναµικά, η σφαίρα παραµορφώνεται µε συγκεκριµένο τρόπο παίρνοντας ένα σχήµα 
ελλειψοειδούς. Αν  ο i-στός κύριος άξονας του ελλειψοειδούς µετά από χρόνο t 
τότε το φάσµα των τοπικών εκθετών Lyapunov, 

ed ( )0δ

( )i tδ

iλ , ορίζεται ως:  

( )

( )
( )20 0

1lim lim log , 1,2,3,4,...,
0

i
i et

t
i d

tδ

δ
λ

δ→∞ →

⎛ ⎞
= =⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
            (3.35) 

Οι θετικοί εκθέτες Lyapunov µετρούν την απόκλιση των τροχιών ενώ οι 
αρνητικοί εκθέτες µετρούν τη σύγκλιση των τροχιών στον ελκυστή. Το άθροισµα των 
εκθετών Lyapunov είναι µια εκτίµηση της µέσης αποµάκρυνσης των γειτονικών 
τροχιών η οποία, για ένα µη συντηρητικό (συντηρητικό )σύστηµα, είναι αρνητική 
(µηδέν). Αν το σύστηµα είναι χαοτικό, τότε υπάρχουν περιοχές του φασικού χώρου 
που οι τιµές των εκθετών Lyapunov παραµένουν αναλλοίωτοι. Στην περίπτωση αυτή 
οι αναλλοίωτοι αυτοί εκθέτες Lyapunov καλούνται συνολικοί. Για τον υπολογισµό 
των εκθετών Lyapunov από πειραµατικές χρονοσειρές χρησιµοποιούνται γενικώς δύο 
τρόποι. Η µία µέθοδος χρησιµοποιεί τον Ιακωβιανό πίνακα fD και υπολογίζει όλο το 
φάσµα των εκθετών Lyapunov ενώ η δεύτερη υπολογίζει τους εκθέτες µελετώντας τη 
χρονική εξέλιξη των αξόνων που είδαµε στην (3.35).  

Οι Wolf et al διατύπωσαν έναν πρακτικό αλγόριθµο υπολογισµού του 
µεγίστου εκθέτη Lyapunov από πειραµατικά δεδοµένα. Σύµφωνα µε αυτόν, αφού 
ανακατασκυαστεί ο φασικός χώρος, επιλέγονται δύο γειτονικά σηµεία της τροχιάς και 
υπολογίζεται η χωρική απόστασή τους ( )sL t , όπου st n t= ⋅∆  ο χρόνος εξέλιξης του 
φαινοµένου. Όταν, µετά από πάροδο χρόνου st  η απόσταση ( )sL t  των δύο 
γειτονικών σηµείων γίνει αρκετά µεγάλη (συγκρίσιµη µε το µέγεθος του ελκυστή) 
τότε η διαδικασία ξαναρχίζει για ένα δεύτερο σηµείο της τροχιάς γειτονικού του 
αρχικού σηµείου µε µια γωνία προσανατολισµού όµοια µε την αρχική, από τη θέση 
όµως στην τροχιά αναφοράς που είχε σταµατήσει πριν. Έτσι υπολογίζονται οι 
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αποστάσεις . Ο µέγιστος εκθέτης Lyapunov υπολογίζεται 
ως:  

( ), , 1, 2,3,...i i sL t t i t i= ⋅ =

max
1 1

( )1lim ln
( )

M
i

M is i

L t
M t L t

λ
→∞

= −

⎧ ⎫⎡ ⎤⎪ ⎪= ⎨ ⎬⎢ ⎥⋅⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭
∑               (3.36) 
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Β.2.7 Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ APPROXIMATE 
ENTROPY 

Η εντροπία, ως φυσικό µέγεθος υπολογισµών σε σήµατα, διατυπώθηκε αρχικά από 
τον Shannon. ∆εδοµένης µιας διακριτής χρονοσειράς 

[ ]( ) (1), (2), (3),..., ( )X n X X X X N=  µπορούµε να πούµε ότι η δυναµική (Shannon-
like) εντροπία ορίζεται ως:  

1

( ) ( )
1 1

( ,..., )
( ) ( ,..., ) ln ( ,..., )n n

n n
X Xn

H n p X X p X X= − ⋅∑             (3.37) 

όπου:  

( ) 1
1

,...( ,..., )n n
n

Noof blocks of the form X X encounteredp X X
total Noof blocks encountered

=            (3.38) 

Στη σχέση (3.37) όµως, η χρονοσειρά παίρνει διακεκριµένες και όχι συνεχείς τιµές. 
Όταν όµως η χρονοσειρά προέρχεται από µέτρηση τότε παίρνει µεν διακριτές τιµές 
αλλά το πεδίο τιµών (το «αλφάβητο» θα λέγαµε της χρονοσειράς) είναι πολύ µεγάλο. 
Για υπολογιστικούς λοιπόν λόγους και για να έχει νόηµα ένας υπολογισµός της 
εντροπίας,  χρησιµοποιούνται διάφορες προσεγγίσεις οι οποίες έχουν αποδώσει 
διάφορες παραλλαγές τρόπου υπολογισµού και εκτίµησης εντροπιών για χρονοσειρές, 
όπως η Kolmogorov-Sinai [34]. Μια τέτοια προσέγγιση αποτελεί και η προσεγγιστική 
εντροπία [35] µε την οποία θα ασχοληθούµε σε αυτήν την παράγραφο. Είναι 
ιδιαίτερα διαδεδοµένη σε εργασίες που πραγµατοποιούν ανάλυση πειραµατικών 
χρονοσειρών προερχόµενα από βιολογικά συστήµατα και όπως θα δούµε παρακάτω 
δίνει σηµαντικά αποτελέσµατα. 

∆οσµένων N σηµείων µιας χρονοσειράς [ ]( ) (1), (2), (3),..., ( )X n X X X X N=  η 
προσεγγιστική εντροπία [approximate entropy (ApEn)] υπολογίζεται µε χρήση δύο 
παραµέτρων m, r  και φυσικά του µήκους N της χρονοσειράς. Από την αρχική 
χρονοσειρά [ ]( ) (1), (2), (3),..., ( )X n X X X X N= , ορίζουµε τη σειρά ανυσµάτων µε 
τρόπο που οµοιάζει προς την µέθοδο των χρονικών καθυστερήσεων ως: 

[ ]( ) ( ),... ( 1)x i X i X i m= + −                  (3.39) 

Η απόσταση που ορίζουµε ως µετρική στα ανύσµατα αυτά χρησιµοποιεί για 
υπολογιστική ευκολία την απειροστική νόρµα: 

{ }( ) ( ) max ( ) ( ) , ( 1) ( 1) ,..., ( 1) ( 1)X i X j X i X j X i X j X i m X j m− = − + − + + − − + −
 

Προκειµένου να ορίσουµε µια δεσµευµένη πιθανότητα εδώ όπως στη σχέση (3.38), 
ορίζουµε την πιθανότητα , ως την πιθανότητα να ισχύει ( )m

rC i
( 1) ( 1)X i m X j m r+ − − + − ≤  δοσµένου ότι ( ) ( )X i X j r− ≤  , ( 1) ( 1)X i X j r+ − + ≤  
( 2) ( 2)X i X j+ − + ≤ r ,...., και ( 2) ( 2)X i m X j m r+ − − + − ≤ . Για m=2 εποµένως 

ισχύει ότι  είναι η πιθανότητα για i=1,…,N  να ισχύει 2( )rC i ( 1) ( 1)X i X j r+ − + ≤  
δεδοµένου ότι ( ) ( )X i X j− ≤ r . Χρησιµοποιώντας τη σχέση της απειροστικής 
νόρµας αν ισχύει ( ) ( )x i x j r− ≤  τότε αυτό θα ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις 
συντεταγµένες:  
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( ) ( )X i X j r− ≤ , ( 1) ( 1)X i X j r+ − + ≤ , ( 2) ( 2)X i X j r+ − + ≤ ... 

και ( 1) ( 1)X i m X j m r+ − − + − ≤ .  

Εποµένως µπορούµε να πούµε ότι:  

. 1, ( ) (
( )

1
m
r

no of j N m such that x i x j r
C i

N m
⎡ ⎤)≤ − + − ≤⎣ ⎦=

− +
             (3.40) 

Η ποσότητα  ορίζεται ως: ( )m rΦ

1

1

1( ) ln ( )
1

N m
m m

i
i

r C
N m

− +

=

Φ =
− + ∑ r                 (3.41) 

Η προσεγγιστική εντροπία (approximate entropy) ορίζεται ως:  
1( , ) lim [ ( ) ( )]m m

N
ApEn m r r r+

→∞
= Φ −Φ                (3.42) 

∆εδοµένου ότι η χρονοσειρά είναι πεπερασµένου µήκους µια καλή προσέγγιση της 
προσεγγιστικής εντροπίας είναι η:  

1( ) ( )m mApEn r r+− =Φ −Φ                  (3.43) 

Οπότε η ApEn υπολογίζεται, αντικαθιστώντας στην (3.43):  

( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )

1
1 1

1 1

1
1

1 1

1 1ln ( ) ln ( )

( )1 1ln ( ) ln ( ) ln
( )

N m N m
m m m m
r r r r

i i

mN m N m
rm m

r r m
i i r

ApEn C i C i
N m N m

C i
C i C i

N m N m C i

− − +
+ +

= =

+− −
+

= =

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
− = Φ −Φ = −⎢ ⎥ ⎢ ⎥− −⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎡ ⎤≅ − =⎣ ⎦ ⎜ ⎟− −
⎝ ⎠

∑ ∑

∑ ∑
           (3.44) 

Είναι προφανής η οµοιότητα της ανωτέρω µεθόδου µε τον αλγόριθµο των 
Grassberger Procaccia που είδαµε στην παράγραφο της µεθόδου των χρονικών 
καθυστερήσεων. ∆εδοµένων των µειονεκτηµάτων που προκύπτουν από την 
πολυπλοκότητα στους υπολογισµούς όταν η διάσταση εµβύθισης m είναι µεγάλη, οι 
συγγραφείς [35] έχουν προτείνει την προσέγγιση της ApEn για m=2. Έκτοτε είναι 
συνήθης πρακτική η εφαρµογή της µεθόδου για m=2. 

Μια άλλη σηµαντική παράµετρος για τους υπολογισµούς είναι η τιµή 
κατωφλίου r. Είναι φανερό ότι για την ίδια ακολουθία η τιµή της παραµέτρου r 
επηρεάζει άµεσα την εκτιµώµενη ApEn. ∆εδοµένης της διαφορετικότητας των 
πειραµατικών ακολουθιών ως προς τα µετρούµενα πλάτη, είναι συνήθης πρακτική να 
επιλέγεται ως τιµή κατωφλίου, τιµή ανάλογη της πειραµατικής τυπικής απόκλισης 
της χρονοσειράς. Οι συγγραφείς [35] θεωρούν ότι µια καλή επιλογή για την  r είναι η 

 (όπου STD η τυπική απόκλιση της χρονοσειράς).  0.25r ST≅ D

Τέλος είναι σηµαντικό να προσθέσουµε ότι είναι βασικό το µήκος των 
χρονοσειρών N να είναι σταθερό, ώστε να υπάρχει σύγκριση µεταξύ των τιµών των 
δειγµάτων καθώς (όπως φαίνεται και από τη σχέση) επηρεάζει άµεσα την τιµή της 
ApEn.  
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Β.2.8. ΠΑΡΕΝΘΕΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ (SURROGATE DATA) 
Η τεχνική του να ανακατέψει ή να τυχαιοποιήσει κανείς τα δεδοµένα (scrambling-
randomising data) είναι διαδεδοµένη στη στατιστική ανάλυση εδώ και αρκετές 
δεκαετίες. Σαν µέθοδος στη µη γραµµική ανάλυση χρησιµοποιήθηκε πρώτα από τον 
Theiler [36] µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς την ύπαρξη ή όχι 
ντετερµινισµού σε στοχαστικές ακολουθίες. Στη θεµατική περιοχή της µη γραµµικής 
δυναµικής η µέθοδος αναδιάταξης των δεδοµένων αναφέρεται και ως µέθοδος των 
παρένθετων δεδοµένων (surrogate data). 

  Η βασική ιδέα της µεθόδου είναι η εξής: Υποθέτουµε ότι τα δεδοµένα 
προέρχονται από µια στοχαστική διαδικασία και ότι δεν υπάρχει καθόλου αιτιοκρατία 
(determinism) στη διαδικασία γένεσης της ακολουθίας. Υποθέτουµε δηλαδή ότι η 
ακολουθία είναι αποτέλεσµα µιας διαδικασίας Markov στην οποία οι επόµενες 
καταστάσεις δεν εξαρτώνται από τις προηγούµενες και  είναι τυχαίες. Αυτή η 
υπόθεση καλείται null hypothesis. ∆ηµιουργούνται τεχνητές ακολουθίες 
αναδιατάσσοντας ή µετασχηµατίζοντας τα δεδοµένα ώστε οι νέες ακολουθίες 
(ακολουθίες παρένθετων δεδοµένων) να είναι συµβατές µε τη null hypothesis. Στη 
συνέχεια εφαρµόζονται στατιστικά τεστ στις παρένθετες ακολουθίες, µε σκοπό την 
εξαγωγή της τιµής κάποιας παραµέτρου, η οποία εάν δεν είναι ίδια όπως αυτή στα 
πρωτότυπα δεδοµένα, τότε η null hypothesis δύναται να απορριφθεί.  Η συγκεκριµένη 
στατιστική παράµετρος για την οποία εφαρµόζονται τα στατιστικά τεστ καλείται 
στατιστική παράµετρος διαχωρισµού (discriminating statistics).  

Είναι προφανές ότι η εκάστοτε στατιστική παράµετρος διαχωρισµού θα 
πρέπει να είναι ισχυρά αιτιοκρατικά συζευγµένη ώστε να µπορεί, σχετικά εύκολα, να 
δίνει διαφορετικές τιµές στις ακολουθίες που είναι αιτιοκρατικές και στις αντίστοιχες 
περένθετες. Συχνά, ως στατιστική παράµετρος διαχωρισµού λαµβάνονται παράµετροι 
όπως η διάσταση συσχέτισης, οι εκθέτες Lyapunov, τιµές της εντροπίας, ή και το 
σφάλµα πρόβλεψης. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο σε πρόσφατες 
εργασίες, εφόσον βέβαια µια τυχαία ακολουθία παρουσιάζει µεγαλύτερο σφάλµα 
πρόβλεψης από µια αιτιοκρατική ακολουθία. Κάποιοι συγγραφείς [37] υποστηρίζουν 
ότι η επιλογή στατιστικών παραµέτρων διαχωρισµού όπως η διάσταση συσχέτισης, ή 
οι εκθέτες Lyapunov, είναι από µόνη της µια τρωτή διαδικασία, καθώς είναι ιδιαίτερα 
δύσκολος ο υπολογισµός αυτών των παραµέτρων και προτείνουν αντί αυτής το 
σφάλµα πρόβλεψης. Σηµαντικό βέβαια είναι η ίδια η στατιστική παράµετρος 
διαχωρισµού να δύναται να αποδώσει διαχωρισµό αν αυτός υφίσταται µεταξύ των 
παρένθετων και της πρωτότυπης χρονοσειράς. Αυτό εκφράζεται µε τον όρο της 
ισχύος διαχωρισµού (discrimination power) του στατιστικού τεστ. Ως ισχύς 
διαχωρισµού ορίζεται η πιθανότητα να απορριφθεί η null hypothesis όταν αυτή είναι 
πράγµατι εσφαλµένη.  

Από τα παραπάνω κρίνεται βασικό ότι, προκειµένου για µια αποτελεσµατική 
εφαρµογή της µεθόδου, είναι ιδιαίτερα κρίσιµη η επιλογή της κατάλληλης null 
hypothesis και της κατάλληλης στατιστικής παραµέτρου διαχωρισµού. Από τότε που 
διατυπώθηκε η µέθοδος των παρένθετων δεδοµένων µέχρι τις µέρες µας, έχει 
δηµοσιευτεί µια πληθώρα αλγορίθµων που παράγουν παρένθετες ακολουθίες από 
πρωτότυπες χρονοσειρές. Από αυτούς τους αλγορίθµους οι περισσότερο διαδεδοµένοι 
είναι οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούν το µετασχηµατισµό Fourier [36] , οι 
αλγόριθµοι ανόπτησης δεδοµένων  (annealing surrogates)  καθώς και οι αλγόριθµοι 
εξοµοίωσης πριονωτών σειρών (spice trains) [37].  
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Β.2.8.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΕΝΘΕΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER 

Σύµφωνα µε αυτό τον αλγόριθµο γίνεται υπόθεση ότι τα δεδοµένα της πραγµατικής 
χρονοσειράς προέρχονται από µια γραµµική στοχαστική διαδικασία µε γκαουσιανά 
(γκαουσιανού) τµήµατα. Ο γενικός αναδροµικός τύπος που ταιριάζει σ’αυτή τη 
διαδικασία είναι ο:  

1 1

M N

n i n i i
i i

X a X b n iη− −
= =

= +∑ ∑ ,               (3.45) 

όπου iη  γκαουσιανά ασυσχέτιστα τµήµατα. Η απαίτηση είναι το στατιστικό τεστ να 
είναι γενικό, δηλ να περιλαµβάνει πολλούς δυνατούς συνδυασµούς των παραµέτρων 
και , εξετάζοντας µε αυτόν τον τρόπο µια οικογένεια δυνατών στοχαστικών 

διαδικασιών γέννησης της χρονοσειράς. Αυτή η null hypothesis καλείται σύνθετη.  
ia ib

Κατόπιν της null hypothesis, αναγκαίο είναι να βρεθεί το στατιστικό τεστ που 
θα εξετάζει τη στατιστική παράµετρο διαχωρισµού. Μια πρώτη ιδέα θα ήταν να 
ευρεθεί παράµετρος που να περικλείει ολόκληρη την σύνθετη οικογένεια των null 
hypotheses. Αυτό όµως είναι µάλλον πρακτικά αδύνατο. Μια δεύτερη περίπτωση 
είναι η προσαρµογή των παραµέτρων και  έτσι ώστε να παράγουν δεδοµένα µε 
χαρακτηριστικά όµοια µε αυτά της πρωτότυπης χρονοσειράς. Τα παρένθετα δεδοµένα 
παράγονται µε µια επαναληπτική προσεγγιστική διαδικασία προσαρµογής των 
παραµέτρων µε τα πραγµατικά δεδοµένα, γνωστή και ως «bootstrap» [38]. Το 
µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι δεν είναι δυνατόν να ανακατασκευαστεί η 
πραγµατική διαδικασία εκτελώντας ένα οποιοδήποτε µοντέλο προσοµοίωσης. Επίσης, 
τα δεδοµένα που παράγονται εξαρτώνται σηµαντικά από τη διαδικασία της 
προσοµοίωσης η οποία ωστόσο µπορεί να κυµαίνεται γύρω από µια καλή 
προσαρµογή (επηρεάζοντας έτσι θετικά την απόρριψη της null hypothesis) χωρίς 
βέβαια αυτό να είναι σωστό [39]. Μια περισσότερο ελκυστική διαδικασία για την 
εξέταση µιας σύνθετης null hypothesis είναι οι λεγόµενοι constraint realizations [40].  

ia ib

Η null hypothesis µιας γκαουσιανής  γραµµικά στοχαστικής διαδικασίας η 
οποία παράγει τα δεδοµένα, µπορεί να υποτεθεί ότι είναι ικανοποιητική προς έλεγχο, 
όταν διατηρούνται κάποιες στατιστικές ποσότητες πρώτης και δεύτερης τάξης, όπως 
η µέση τιµή, η διακύµανση και η αυτοσυσχέτιση. Έτσι µπορούν να παραχθούν 
παρένθετα δεδοµένα δηµιουργώντας ακολουθίες οι οποίες έχουν τις ίδιες ανωτέρω 
στατιστικές ποσότητες µε τα πραγµατικά δεδοµένα, ενώ και κατά τα άλλα είναι 
τυχαίες. Αυτές οι ιδιότητες είναι δυνατόν να εξαχθούν από το περιοδόγραµµα του 
διακριτού µετασχηµατισµού Fourier:  

221
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0

1 j knN
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k n
n

S X e
N

π−

=

= ∑                (3.46) 

Οι χρονοσειρές παρένθετων δεδοµένων παράγονται πολλαπλασιάζοντας το 
µετασχηµατισµό Fourier µε τυχαίες φάσεις και στη συνέχεια παίρνοντας τον 
αντίστροφο µετασχηµατισµό Fourier: 
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όπου 0 2ka π≤ < ανεξάρτητοι οµοιόµορφοι αριθµοί. Η ανωτέρω σχέση εξετάζει το 
σύνολο του φάσµατος χωρίς περιορισµούς.  

Το µειονέκτηµα αυτού του αλγορίθµου είναι ότι εισάγει ψευδείς χαµηλές 
συχνότητες εξαιτίας αλληλεπίδρασης γειτονικών συχνοτήτων του πραγµατικού 
φάσµατος (της πρωτότυπης χρονοσειράς) ιδίως µετά την εισαγωγή τυχαίων φάσεων 
σε αυτές. Ένα δεύτερο πρόβληµα είναι ότι όταν η αρχική τιµή της χρονοσειράς X(0), 
και η τελική, X(N) δεν είναι περίπου ίδιες τότε επάγονται ψευδείς υψηλές συχνότητες. 
Οι υψηλές συχνότητες ως γνωστον έχουν την ίδια συµπεριφορά µε το θόρυβο. Έτσι 
αν υφίσταται αυτή η ανοµοιοµορφία τότε υπάρχει από τη στατιστική η τάση 
απόρριψης της null hypothesis. Το πρόβληµα λύνεται είτε αφαιρώντας τις k 
τελευταίες τιµές της χρονοσειράς έως ότου: (0) ( )X X N k≅ − , είτε µε τη 
χρησιµοποίηση του παραθυρικού µετασχηµατισµού Fourier (Windowed Fourier 
Transform). Σύµφωνα µε αυτόν η χρονοσειρά πολλαπλασιάζεται µε τη συνάρτηση: 

( ) sin nw n
N
π⎛= ⎜
⎝ ⎠

⎞
⎟ . Έτσι η αρχική και η τελική τιµή µηδενίζονται.  

Μια παραλλαγή των δύο προηγούµενων τεχνικών είναι η χρήση του 
µετασχηµατισµού Fourier προσαρµοσµένου πλάτους [Amplitude Adjusted Fourier 
Transform (AAFT)] [36]. Σύµφωνα µε αυτόν τα δεδοµένα στην αρχική χρονοσειρά 
αναδιατάσσονται έως ότου αυτά να είναι γκαουσιανά. Στη συνέχεια εφαρµόζεται η 
τεχνική των παρένθετων δεδοµένων µε χρήση µετασχηµατισµού Fourier 
παραθυρικού µετασχηµατισµού Fourier στην αναδιατεταγµένη χρονοσειρά ώστε να 
παραχθούν οι ακολουθίες των παρένθετων δεδοµένων. Στα πλαίσια της διατριβής 
αυτής, τεστ πραγµατοποιήθηκαν και για τις τρεις ανωτέρω εκδοχές ενώ λήφθηκαν 
υπόψη οι πεπλατυσµένες αποκλίσεις και οι τεχνητές περιοδικότητες όπως 
περιγράφονται στην [37].  

 

 Β.2.8.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΕΝΘΕΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ FFT.  
Η µέθοδος έχει προταθεί από τους [41] και λειτουργεί ως εξής: Από τα πλάτη Fourier 
της σχέσεως (2): 2

kS . Από την αρχική χρονοσειρά ( )X n ταξινοµούµε τα στοιχεία 
της σε αύξουσα σειρά και προκύπτει η . Σε κάθε επαναλαµβανόµενο βήµα i, 
παίρνουµε µια ακολουθία 

kC
( )i

nr  της οποίας η κατανοµή ταυτίζεται µε αυτήν της . 

Επίσης παίρνουµε και µια ακολουθία 
kC

( )i
ns  η οποία έχει τα πλάτη Fourier: 2

kS .  

Η διαδικασία αρχίζει µε την (0)
nr  η οποία είναι µια AAFT των δεδοµένων ή 

µια τυχαία ανακατανοµή αυτών. Αντίστοιχα δίνεται και η (0)
ns . Το βήµα ( ) ( )i i

n nr s→  
γίνεται ως εξής: Υπολογίζονται τα πλάτη Fourier: 
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που είναι ο µετασχηµατισµός Fourier της ( )i
nr . Υπολογίζεται η φάση: 
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i
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i
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ψ =  , 

οπότε η ( )i
ns υπολογίζεται από τον αντίστροφο µετασχηµατισµό Fourier: 
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Το βήµα ( ) ( 1)i i
n ns r +→  γίνεται µε διάταξη σειράς: ( )

( 1)
( )i

n

i
n rank s

r C+ = , όπου 

 αν το είναι το 3( ( )) 3rank s n = ( )s n ο µικρότερο σε µέγεθος στοιχείο της . Με 
αυτόν τον τρόπο δηµιουργούνται παρένθετες σειρές. 

ns

 

Β.2.8.3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΕΝΘΕΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΠΤΗΣΗ 
(ANNEALING SURROGATES)  

Η παραγωγή surrogate ακολουθιών από πειραµατικές χρονοσειρές µε τη χρήση 
τεχνικών µετασχηµατισµών Fourier είναι αναµφισβήτητα ένας ενδεδειγµένος τρόπος 
για ένα τεστ µη γραµµικότητας. Εντούτοις, κατά τη γνώµη κάποιων ερευνητλων 
υπάρχουν µειονεκτήµατα στη χρήση των µεθόδων αυτών το µεγαλύτερο των οποίων 
είναι ο περιορισµός στη null hypothesis που χρησιµοποιείται. 

Ας θεωρήσουµε τη χρονοσειρά ( )X n  η οποία είναι ένα µια παρένθετη εκδοχή 
της πρωτότυπης χρονοσειράς ( )X n . Οι περιορισµοί θα µπορούσαν να θωρηθούν ότι 
είναι του τύπου:  

( ) 0iF X = , όπου: .               (3.50) 1, 2,...,i = I

Από αυτούς τους περιορισµούς µπορεί να κατασκευαστεί η συνάρτηση κόστους:  

( ) ( )
1

1

I qq

n i i n
i

E X w F X
=

⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑                (3.51) 

Το γεγονός ότι η ( n )E X  έχει ένα ολικό τοπικό ελάχιστο όταν οι περιορισµοί 

ικανοποιούνται δεν εξαρτάται από την τάξη q ή την επιλογή των συντελεστών . Αν 
q=2 τότε προκύπτουν τα ελάχιστα τετράγωνα , αν q=1 προκύπτει η νόρµα , και 
τέλος η απειροστική νόρµα όταν . Ας τεθεί ως περιορισµός (τόσο στα 
παρένθετα δεδοµένα όσο και στην πραγµατική χρονοσειρά) η διατήρηση της 
συνάρτησης αυτοσυσχέτισης. Τότε:  

iw
2L 1L

L∞ q →∞

max
0max ( ) ( )E C Cτ

τ τ τ== −                (3.52) 

Με την εισαγωγή µιας συνάρτησης κόστους µπαίνει και το ζήτηµα της έυρεσης µιας 
διαδικασίας ελαχιστοποίησης αυτής. Μια γνωστή µέθοδος αναδιάταξης των 
δεδοµένων ώστε να ελαχιστοποιείται η συνάρτηση αυτή είναι η µέθοδος της 
ανόπτησης (simulated annealing). 
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Η µέθοδος αυτή µε διάφορες παραλλαγές στην κατάστρωση της συνάρτησης 
κόστους καθώς και στην τεχνική ελαχιστοποίησης είναι υλοποιηµένη σε διάφορες 
εκδοχές από το TISEAN project.  
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Β.2.9 ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ R-R HRV.  
Οποιοδήποτε σύστηµα  µέτρησης εισάγει πάντοτε σηµαντικά ή αµελητέα σφάλµατα 
µέτρησης. Κατά συνέπεια, µια διάταξη ψηφιακής καταγραφής πραγµατικού χρόνου 
όπως είναι ένας ψηφιακός ΗΚΓ εισάγει θόρυβο στις µετρήσεις. Πέρα από το θόρυβο 
της διάταξης µέτρησης εισάγεται θόρυβος και από την ψηφιοποίηση των 
µετρούµενων σηµάτων. Τέλος η διαφορετική αγωγιµότητα στους ιστούς του κάθε 
δείγµατος εισάγει και αυτή µε τη σειρά της σφάλµατα. Ο θόρυβος της πειραµατικής 
διάταξης εκτιµάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δίνει ο κατασκευαστής. 
Εκτός από τον τεχνικό εξοπλισµό υπεισέρχεται και το σφάλµα του αλγορίθµου ο 
οποίος κάνει την αναγνώριση και τον υπολογισµό των  R-R χρόνων. Ο αλγόριθµος 
που χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της διατριβής αυτής ήταν ο Pan Tompkins [6] και 
το σφάλµα που εισαγάγει είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία.  

Πέρα όµως από τον θόρυβο που επάγεται από το υλικό-κατασκευαστικό 
κοµµάτι και τον αλγόριθµο, υπάρχει και µια άλλη σηµαντική παράµετρος εισαγωγή 
θορύβου. Αυτός είναι ο «βιολογικός θόρυβος». Ως βιολογικό θόρυβο εννοούµε το 
θόρυβο που εισάγεται  από τη δραστηριότητα των υπόλοιπων ανθρώπινων ιστών και 
ειδικότερα των µυών που γειτνιάζουν στα ηλεκτρόδια της διάταξης. Ανεπαίσθητες 
νευρικές κινήσεις, ακούσια µυϊκή δραστηριότητα καθώς και απότοµη κίνηση των 
περιοχών αυτών εισάγει σηµαντικό θόρυβο στη µέτρηση. Είναι προφανές ότι αν η 
καταγραφή γίνεται µε συσκευή Holter τότε λόγω της πολυσχιδούς δραστηριότητας 
του δείγµατος ο θόρυβος που υπεισέρχεται αυξάνει σηµαντικά. Το ερώτηµα που 
φυσιολογικά τίθεται εδώ είναι αν µπορεί να περιορισθεί ο θόρυβος και κατά δεύτερο 
λόγο να µετρηθεί το ύψος της στάθµης του.  

Ο περιορισµός του θορύβου είναι δυνατός µε τεχνικό τουλάχιστον τρόπο. 
Προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος της διάταξης αυξάνεται η ψηφιοποίηση 
(quantization) της συσκευής, αυξάνεται η συχνότητα δειγµατοληψίας και τέλος 
τοποθετείται στα ηλεκτρόδια ειδικός ζελές για αύξηση της αγωγιµότητας. Επί πλέον, 
όπου αυτό είναι δυνατόν, αποφεύγονται οι καταγραφές Holter και προτιµώνται (όπως 
στη δική µας περίπτωση όπου οι µη γραµµικές µέθοδοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε 
θόρυβο) µακρές καταγραφές µε τους ασθενείς σε ελεγχόµενο περιβάλλον 
ξαπλωµένους και ήρεµους.  

Η εκτίµηση του ύψους της στάθµης του θορύβου σε ένα µετρούµενο σήµα του 
οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά είναι άγνωστα, ή το σήµα είναι ιδιαίτερα 
πολύπλοκο, αποτελεί άλυτο πρόβληµα. Η επεξεργασία σήµατος µπορεί να δώσει 
κάποιες προσεγγίσεις εκτίµησης για σήµατα των οποίων η ιδανική (χωρίς θόρυβο) 
µορφή είναι καλά γνωστή, όπως συµβαίνει ακριβώς στα τηλεπικοινωνιακά σήµατα. 
Στην περίπτωση όµως µετρήσεως πραγµατικών σηµάτων προερχοµένων από 
πολύπλοκα συστήµατα των οποίων η δοµή είναι άγνωστη (ECG, EEG, voice signals), 
ακόµη και η εκτίµηση της φύσης του θορύβου (λευκός, έγχρωµος, κοκ) είναι 
αδύνατη.  

Γενικά αν έχουµε υψιδιάστατα µη γραµµικά ή ιδιαίτερα πολύπλοκα σήµατα 
είναι πολύ δύσκολη η µελέτη τους ως προς το θόρυβο. Κατά καιρούς έχουν 
παρουσιαστεί εργασίες οι οποίες κάνουν παραδοχές και υποθέσεις µε σκοπό να 
δώσουν µια εκτίµηση της στάθµης του θορύβου. Ενώ οι εργασίες έχουν δείξει καλά 
αποτελέσµατα σε χρονοσειρές µε θόρυβο όπως οι τιµές, παραδείγµατος χάριν, των 
τιµών των µετοχών ενός χρηµατιστηρίου αξιών, εν τούτοις δεν αποδίδουν πειστικές 
παραδοχές για  R-R ECG χρονοσειρές καθώς δεν περιγράφουν ούτε εξηγούν τη 
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φυσιολογία του θορύβου ούτε πιθανώς τον τρόπο εισαγωγής του στα δεδοµένα. 
Γενικά είναι αδύνατο να ξεχωρίσουµε ή να εκτιµήσουµε το θόρυβοπαραµένουνείναι 
άγνωστα.  

Εµείς βάσει της ανωτέρω περιγραφής για το θόρυβο σε χρονοσειρές R-R ECG 
µπορούµε να περιορίσουµε µερικές πηγές εισαγωγής θορύβου. Αυτό συµβαίνει όταν 
τα δεδοµένα προέρχονται από µακρά καταγραφή, µε τους εξεταζόµενους σε ηρεµία 
και µε τη χρήση καλών συσκευών. Υπάρχουν βέβαια µέθοδοι για την εκτίµηση και 
την απόρριψη του  θορύβου σε δυναµικά συστήµατα [42 primary coordinates] [43 
parapompi toy cerruti]. Κάποιες από αυτές έχουν εµφανιστεί σε εργασίες και δίδουν 
σηµαντικά αποτελέσµατα [43 cerruti]. Όλες αυτές οι µέθοδοι θεωρούν ότι υπάρχει 
χαµηλοδιάστατη δυναµική µαζί µε θόρυβο. Υπάρχει όµως το ενδεχόµενο µαζί µε το 
θόρυβο να εξαγάγονται και σηµαντικά τµήµατα υψιδιάστατης δυναµικής τα οποία 
ενδεχοµένως να περιέχονται στο σύστηµα. 

 

 80



Β.2.10.  ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΡ∆ΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ.  
Όπως είδαµε µετά τις καταγραφές ΗΚΓ οι οποίες συντελέστηκαν κατά την 
πειραµατική φάση έγινε η αναγνώριση του συµπλέγµατος QRS στα ψηφιακά 
ηλεκτρο-καρδιογραφήµατα µε τη χρήση του αλγορίθµου Pan, Tompkins και στη 
συνέχεια εξήχθησαν οι χρονοσειρές που αναπαριστούν τη µεταβλητότητα της 
καρδιακής συχνότητας, γνωστές και ως R-R HRV χρονοσειρές. Αυτές οι χρονοσειρές 
αναλύθηκαν µε τις µεθόδους της µη γραµµικής δυναµικής όπως παρουσιάζεται 
παρακάτω.  

Προκειµένου να υπάρχει γενίκευση και συµβατότητα των αποτελεσµάτων 
αλλά και για να ελεγχθεί η ορθότητα της διαδικασίας εφαρµογής των µη γραµµικών 
µεθόδων, εφαρµόσαµε αυτές τις µεθόδους και για καταγραφές από άλλες διεθνώς 
διαθέσιµες  βάσεις δεδοµένων όπως αυτές της Physionet. Έτσι, όπως θα δούµε, τα 
αποτελέσµατα που παρουσιάζονται παρακάτω ισχύουν όχι µόνο για τα δικά µας 
δεδοµένα αλλά και για δεδοµένα άλλων εργασιών. Η παρουσίαση, σύγκριση και ο 
σχολιασµός των αποτελεσµάτων παρουσιάζονται παρακάτω σε αντίστοιχες 
παραγράφους αναδεικνύοντας την ισχύ των µη γραµµικών µεθόδων και τη 
δυνατότητά τους να αναγνωρίσουν στεφανιαίες ασθένειες οι οποίες δεν είναι 
ανιχνεύσιµες µε τις συµβατικές µεθόδους ανάλυσης.  

Η ανάλυση αρχίζει µε την εφαρµογή της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης και της 
µεθόδου αµοιβαίας πληροφορίας προκειµένου να υπάρχει µια άποψη για τον χρόνο 
αποσυσχέτισης. Εν συνεχεία εφαρµόζονται µέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας για 
ανίχνευση ποσοστού ύπαρξης κοντινότερων ψευδών γειτόνων. Αυτό αποσκοπεί σε 
µια εκτίµηση του αναγκαίου εύρους των διαστάσεων εµβύθισης. Το εύρος αυτό είναι 
αναγκαίο για την εκτίµηση του χρονικού παραθύρου που τελικώς θα διασφαλίσει την 
ορθή εφαρµογή της µεθόδου. Κατόπιν της εκτίµησης του παραθύρου στα πλαίσια της 
διατριβής αυτής, γίνεται διερεύνηση για κάποιες λεπτοµέρειες που θα πρέπει να 
προσεχθούν ιδιαίτερα ώστε η εφαρµογή της µεθόδου να αποδώσει σαφή 
αποτελέσµατα. Αυτές οι λεπτοµέρειες αφορούν τη νόρµα που θα χρησιµοποιηθεί για 
τον υπολογισµό του ολοκληρώµατος συσχέτισης στη σχέση (3.19) καθώς και την 
επίδραση τω συσχετισµένων σηµείων στους υπολογισµούς (Theiler window).  

Όπως ειπώθηκε και αλλού στην παρούσα διατριβή είναι αναγκαία η ύπαρξη 
διαδικασίας εφαρµογής της µεθόδου MOD ώστε τα αποτελέσµατα να µην είναι 
αµφισβητήσιµα. Και η διαδικασία αυτή διερευνάται και παρουσιάζεται αναλυτικά 
στις επόµενες παραγράφους.  

 

α. Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  
Η συνάρτηση της αµοιβαίας πληροφορίας ή Mutual Information είναι γνωστή στη 
θεωρία της πληροφορίας και σαν Transinformation ή στατιστική αυτοσυσχέτιση. 
Στην Στατιστική είναι ευρέως διαδεδοµένη µέθοδος προκειµένου να ανιχνευθούν 
χαρακτηριστικά σε χρονοσειρές τα οποία θα µπορούσαν να αποδώσουν δείκτες 
συσχέτισης. Ο µετασχηµατισµός Fourier της στατιστικής αυτοσυσχέτισης αποδίδει τη 
θεωρητική εκδοχή του φάσµατος ισχύος Fourier. Προσεγγίζοντας κανείς την 
Transinformation µε την απλούστερη εκτιµήτρια µεγίστης πιθανοφάνειας καταλήγει 
στη γνωστή συνάρτηση του συντελεστή αυτοσυσχέτισης που απεικονίστηκε στο Α- 
µέρος της γραµµικής ανάλυσης (σχέση 2.13), ενώ ο µετασχηµατισµός Fourier της 
γραµµικής αυτοσυσχέτισης αποδίδει το περιοδόγραµµα του Shuster. Η γενική µορφή 
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της αµοιβαίας πληροφορίας χρησιµοποιήθηκε στη µη γραµµική δυναµική από τους 
Fraser και Swinney µε σκοπό την εκτίµηση της παραµέτρου τ για τη µέθοδο των 
χρονικών καθυστερήσεων (Method Of Delays).  

∆εδοµένης µιας παρατήρησης ( )X t , η συνάρτηση αµοιβαίας πληροφορίας 
έρχεται να διερευνήσει µε πόση ακρίβεια µπορούµε να προβλέψουµε την (X t )τ+ , 
όπου τ ένας χρόνος καθυστέρησης. Η συνάρτηση αµοιβαίας πληροφορίας 
συµβολίζεται µε ( )I τ , και όταν παίρνει µικρές τιµές τότε η πιθανότητα να 
προβλέψουµε τη µετάβαση στην τιµή ( )X t τ+  από την τιµή ( )X t  είναι µικρή,  µε 
αποτέλεσµα να ελέγχουµε µε αυτό τον τρόπο τη συσχέτιση µεταξύ των δύο αυτών 
τιµών. Οι Fraser και Swinney  επέλεξαν ως το πρώτο ελάχιστο της ( )I τ  για να 
προσεγγίσουν την τιµή του χρόνου καθυστέρησης  τ για την MOD. Βέβαια η µέθοδος 
δεν είναι εύκολα εφαρµόσιµη για πειραµατικές χρονοσειρές και σε πολλές 
περιπτώσεις ο ίδιος ο υπολογισµός της αµοιβαίας πληροφορίας είναι πιο δύσκολος 
από την ίδια τη µέθοδο MOD.  

Η µέση αµοιβαία πληροφορία ( )I τ  δεδοµένης µιας παρατήρησης (µέτρησης) 
( )X t  είναι:  

( ) ( )
( ) ( )2

1

( ), ( )
( ) ( ), ( ) log

( ) ( )

N

i

P X i X i
I P X i X i

P X t P X t
τ

τ τ
τ=

⎡ ⎤+
= + ⎢ +⎣ ⎦
∑ ⎥            (3.53) 

Η ( )I τ αποτελεί µια γενίκευση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης. Στην 
αυτοσυσχέτιση για κάθε όρο του αθροίσµατος της σχέσης (2.11) λαµβάνεται υπόψη 
ένα και µοναδικό ζευγάρι ( ), ( )X i X i τ+ , ενώ για την αµοιβαία πληροφορία σε κάθε 
όρο του αθροίσµατος λαµβάνεται υπόψη η πιθανότητα της µετάβασης από 

( ) ( )X i X i τ→ + και απαιτεί στατιστική σε όλη τη χρονοσειρά. Είναι όπως είδαµε 
χρήσιµη για την προσέγγιση του χρόνου καθυστέρησης στην MOD.  

Εφαρµογή του υπολογισµού της συνάρτησης αµοιβαίας πληροφορίας για τα 
καρδιογραφήµατα φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Από αυτό εύκολα παρατηρούµε 
µεγαλύτερη συσχέτιση στις χρονοσειρές που προέρχονται από καρδιογραφήµατα 
ασθενών. Τόσο από πειραµατικές δοκιµές όσο και από τις µεθόδους αυτές µια καλή 
τιµή για το χρόνο καθυστέρησης που χρησιµοποιήσαµε είναι (όπως θα δούµε) η τ=5.  
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Σχήµα 3.10: Συνάρτηση αµοιβαίας πληροφορίας για χρονοσειρές µεταβλητότητας της καρδιακής 
συχνότητας (RR HRV). Οι µπλε καµπύλες αντιστοιχούν σε υγιείς, ενώ οι κόκκινες αντιστοιχούν 
σε ασθενείς. 
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β. Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΩΝ ΨΕΥ∆ΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ 
Η µέθοδος πρωτοεφαρµόστηκε από τους Kennel et al [17] και χρησιµοποιείται για 
τον καθορισµό της κατάλληλης διάστασης εµβύθισης, ώστε η ανακατασκευή του 
φασικού χώρου από µια πειραµατική χρονοσειρά να είναι η βέλτιστη.  

Ας υποθέσουµε ότι πραγµατοποιούµε ανακατασκευή του χώρου των φάσεων 
µε τη µέθοδο των χρονικών καθυστερήσεων. Έστω µια πειραµατική χρονοσειρά: 

( ) (1), (2),..., ( )X n X X X N= . Τότε, κατόπιν επιλογής κατάλληλου χρόνου 
καθυστέρησης τ, προκύπτουν τα ανύσµατα: [ ]( ) ( ), ( ),... ( ( 2) )x n X n X n X n dτ τ= + + −  
τα οποία ορίζουν µια ανακατασκευασµένη τροχιά σε έναν d-διάστατο φασικό χώρο. 
Η χρονική εξέλιξη του σηµείου ( )x n  είναι η ( 1x n )+ . Εποµένως, αν η ανακατασκευή 
που έχουµε κάνει για το φασικό χώρο είναι καλή, τότε τα δύο αυτά ανύσµατα 
αντιστοιχούν σε γειτονικά σηµεία της ανακατασκευασµένης φασικής τροχιάς. Όταν 
αρχικά ανακατασκευάσουµε τη φασική τροχιά σε χώρο d διαστάσεων (όπου d µικρό) 
πολλά σηµεία που συνθέτουν την τροχιά ( )x n είναι ψευδείς γείτονες και αυτό 
οφείλεται στην κακή ανακατασκευή. Αυξάνοντας σταδιακά το d παρατηρούµε ότι ο 
αριθµός των ψευδών γειτόνων µειώνεται λόγω και τέλος τείνει στο 0. Λέµε τότε ότι 
έχουµε «ξεδιπλώσει» τον ελκυστή Α του υποκείµενου δυναµικού συστήµατος.  

Η ιδέα της µεθόδου είναι απλη: Σε µια δεδοµένη διάσταση εµβύθισης d 
υπολογίζουµε την απόσταση των γειτονικών σηµείων στο ( )x n :  

[ ]
1

22

0

( , ) ( ) ( )
d

d
k

R n r X n k X r kτ τ
−

=

= + − +∑              (3.54) 

Στη συνέχεια εµβυθίζουµε για χώρο διάστασης d+1 και παίρνουµε την νέα 
απόσταση: [ ]22 2

1( , ) ( ) ( )d dR n r R X n d X r dτ τ+ = + + − + . ‘Ενα απλό κριτήριο για να 
δούµε αν οι γείτονες ( )x n  και ( )x r  είναι ψευδείς είναι να ελέγξουµε αν µε το να 
πάµε από διάσταση , η απόσταση µεταξύ των δύο αυτών γειτόνων 
µειώνεται. Ένα τέτοιο κριτήριο είναι:  

1d d→ +

1
2 2 2

1
2

( ) ( )( , ) ( , )
( , ) ( , )

d d
tol

d d

X n d X r dR n r R n r R
R n r R n r

τ τ+ + − +⎡ ⎤−
=⎢ ⎥

⎣ ⎦
>            (3.55) 

όπου tolR  κάποιο κατώφλι. Εάν max[ ( , )]A dR R n r=  η µέγιστη απόσταση (το µέγεθος 
του ελκυστή) τότε το κριτήριο µπορεί να ξαναγραφεί ως εξής:  

1( )d
tol

A

R n A
R
+ > , όπου              (3.56) ( ) ( , 1)d dR n R n r≡ =

Στο σχήµα 3.11 απεικονίζονται διαγράµµατα του ανωτέρω κλάσµατος για 
χρονοσειρές από υγιή και ασθενή καρδιογραφήµατα.  

 84



 
Σχήµα 3.11: Η µέθοδος των κοντινότερων ψευδών γειτόνων εφαρµοσµένη σε χρονοσειρές RR 
HRV. Με συνεχείς γραµµές απεικονίζονται αυτές των υγιών ενώ οι διακεκοµµένες αντιστοιχούν 
σε ασθενείς 

Από το παραπάνω σχήµα παρατηρούµε ότι προκειµένου για τις χρονοσειρές από 
δείγµατα ασθενών είναι αναγκαίες µικρότερες διαστάσεις εµβύθισης προκειµένου να 
πραγµατοποιηθεί ικανοποιητική ανακατασκευή του φασικού χώρου. Αντίθετα οι 
χρονοσειρές που προέρχονται από υγιείς απαιτούν µεγαλύτερες διαστάσεις 
εµβύθισης.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτό από µόνο του συνιστά στοιχείο διαχωρισµού 
µεταξύ υγιών και ασθενών δειγµάτων. Όµως η µέθοδος των κοντινότερων ψευδών 
γειτόνων είναι µια προσεγγιστική στατιστική µέθοδος και για αυτό καλό είναι να 
χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους όπως η MOD όπως περιγράφεται 
από τον αλγόριθµο των Grassberger και Procaccia που είδαµε προηγουµένως. 
Εντούτοις είναι µια πολύ καλή µέθοδος για την εκτίµηση της αναγκαίας διάστασης 
εµβύθισης (ή, πιο σωστά, του εύρους των τιµών αυτής), ώστε να εφαρµοστεί στην 
MOD.  
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γ.  Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΡΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΤΩΝ 
GRASSBERGER-PROCACCIA.  

Στην προηγούµενη παράγραφο είδαµε την παρουσίαση του αλγορίθµου των G-P. 
Προκειµένου να προβούµε στην εφαρµογή της µεθόδου σε µη γραµµική ανάλυση 
χρονοσειρών διευκρινίσαµε κάποιες λεπτοµέρειες που αφορούν τον τρόπο 
υλοποίησης του αλγορίθµου. Μια πρώτη λεπτοµέρεια ήταν ο τρόπος υπολογισµού 
της νόρµας i jx x−  στον τύπο του ολοκληρώµατος συσχέτισης:  

1 1

2( , , )
1

N N

i j
i j i

C m r r x x
N

τ
= = +

⎡ ⎤= Θ −⎣ ⎦− ∑ ∑ −                (3.57) 

Οι περισσότεροι συγγραφείς για λόγους υπολογιστικής ευκολίας χρησιµοποιούν την 
απειροστική νόρµα:  
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X i m X j mτ τ
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αντί της ευκλείδειας : 

( ) ( )

1
2 2 2

2

( ) ( ) ( ) ( ) ...1

( 1) ( 1)
eu i j

X i X j X i X j
L x x

m X i m X j m

τ τ

τ τ

⎡ ⎤− + + − + +
⎢ ⎥= − =
⎢ ⎥+ + − − + −⎣ ⎦

          (3.59) 

Οι δύο νόρµες είναι θεωρητικά ισοδύναµες και έχουν η κάθε µια τις δικές της 
στατιστικές ιδιότητες. Κοινά αναφέρονται ως ο µέσος (mean) και ο µεσαίος 
(midrange) αντίστοιχα. Σε προβλήµατα προσέγγισης η  χρησιµοποιείται όταν 
σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος, ενώ η 

χρησιµοποιείται όταν σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση του µέγιστου σφάλµατος. Η 
ανωτέρω σχέση υπολογισµού του ολοκληρώµατος συσχέτισης που έχει προκύψει από 
τον αλγόριθµο των G-P ισχύει για , δοθέντος ότι η µετρική χρησιµοποιεί 
εργοδικό µέτρο.  Αυτές οι προϋποθέσεις είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν αυστηρά 
όταν η µέθοδος χρησιµοποιείται για ανάλυση πειραµατικών χρονοσειρών µε 
ανακατασκευασµένους φασικούς χώρους. Όµως η µετρική είναι καλά ορισµένη και 
για τις δύο νόρµες.  

euL

infL

N →∞

Έστω δύο ανύσµατα ix και jx  του m-διάστατου ανακατασκευασµένου 
φασικού χώρου, και ας υποθέσουµε (χωρίς βλάβη της γενικότητας) ότι η µέγιστη 
διαφορά των συντεταγµένων τους ισχύει για την κ–συντεταγµένη τους: 

 ( ) ( )( 1) ( 1)kd X i k X j kτ τ= + − − + −  

Από την ανωτέρω σχέση έχουµε: inf kL d= . Αντίστοιχα η ευκλείδεια διάταση θα 
είναι: , όπου:  2 2

eu kmL d R= + 2

( ) ( )[ ]2222 )1()1()()()()( ττττ −+−−++++−++−= mjxmixjxixjxixR  (3.60) 

δηλαδή,  το άθροισµα όλων των υπολοίπων διαφορών των συντεταγµένων εκτός της 
. Θεωρώντας ότι η είναι το µέτρο ενός ανύσµατος, τότε η είναι το µέτρο 

της προβολής του ανύσµατος στην µεγαλύτερη συντεταγµένη του. Γενικά η µέγιστη 
kd euL infL
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συντεταγµένη δεν είναι η ίδια πάντοτε, όµως τόσο από την προηγούµενη σχέση η 
οποία γενικεύεται, όσο και από τη γεωµετρική θεώρηση ,είναι προφανές ότι:  

2 2
infeumL L R= + 2 . Από την οποία µπορούµε να βεβαιώσουµε ότι:  

2 2 2 2 2 2
inf inf inf inf( 1)eumL L R L m L mL= + ≤ + − =             (3.61) 

ή 
2 2

inf infeu euL L L L≤ ⇒ ≤                 (3.62) 

Η τελευταία σχέση επηρεάζει τον τύπο του ολοκληρώµατος συσχέτισης που είδαµε 
παραπάνω. Στον τύπο αυτό η συνάρτηση Heavyside αποδίδει 1 όταν ισχύει: 

i jr x x≥ − . Αυτό σηµαίνει ότι όταν η νόρµα είναι η ευκλείδεια, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι: , περισσότερα ζευγάρια σηµείων στην τροχιά θα ευρεθούν 
για µικρότερα r. Κατά συνέπεια, το ολοκλήρωµα συσχέτισης θα µετακινηθεί προς 
µεγαλύτερες ακτίνες r, φθάνοντας στον κορεσµό αργότερα (σε µεγαλύτερα r) σε 
σχέση µε όταν η νόρµα είναι απειροστική. Ισοδύναµα, η κλίση στο γράφηµα 

infeuL L≤

( ( , , ))Log C m r τ ως προς ( ) θα είναι λιγότερο απότοµη αποδίδοντας έτσι 
µικρότερες διαστάσεις συσχέτησης (correlation dimensions) για ευκλείδειες νόρµες 
όταν το υπό µελέτη δυναµικό σύστηµα είναι χαµηλοδιάστατο.  

Log r

Ας δούµε αυτή την περιγραφή µε έναν περισσότερο µαθηµατικό τρόπο. Η 
σχέση του ολοκληρώµατος συσχέτισης δύναται να γραφεί και ως εξής:  

( )∑
Ν

=

≤−−
−

=
1

)(
)1(

2),,(
i

ji rxxPiN
NN

rmc τ            (3.63) 

 όπου ( )rxxP ji ≤− rxx ji ≤− . Η τελευταία σχέση για το ολοκλήρωµα 
συσχέτισης είναι ισοδύναµη µε την πρώτη απλά έχει αναλυθεί η συνάρτηση 
Heavyside. Παρόµοιος τύπος µε αυτόν µπορεί να βρεθεί στην [44]. Ας θεωρήσουµε 
ένα συγκεκριµένο r και ας πάρουµε τα ενδεχόµενα rLA eueu ≤: και . 
Από την ανισότητα (3.62) είναι προφανές ότι:   ή ισοδύναµα:  

rLA ≤infinf :

infeuA A⊆

( ) ( infeuP L r P L r≤ ≥ ≤ )                (3.64) 

Από την τελευταία σχέση (3.64), σε συνδυασµό µε τη σχέση (3.63), είναι εύκολο να 
διαπιστώσει κανείς ότι το ολοκλήρωµα συσχέτισης θα αποδώσει µικρότερες τιµές για 
ίδια r όταν χρησιµοποιείται η Ευκλείδειος νόρµα. Αυτό σηµαίνει ότι το γράφηµα του 
Log(C) ως προς Log(r) θα είναι µετατοπισµένο προς τα αριστερά για υπολογισµούς 
µε την Ευκλείδεια νόρµα. Οι κλίσεις που θα υπολογιστούν από τη µέθοδο των 
ελάχιστων τετραγώνων θα είναι µικρότερες για την Ευκλείδεια νόρµα αποδίδοντας 
µικρότερες τιµές για τις εκτιµούµενες διαστάσεις συσχέτισης σε σχέση µε τον 
απειροστικό υπολογισµό. Εκτός όµως από τον ίδιο τον υπολογισµό του 
ολοκληρώµατος συσχέτισης για µια τιµή του r, σηµαντικό ρόλο παίζει και το σφάλµα 
στον υπολογισµό που οφείλεται σε αναποτελεσµατικές επιλογές των παραµέτρων m  
και τ.   

H Ευκλείδεια νόρµα αντλεί περισσότερη πληροφορία από τη θέση ενός 
σηµείου της ανακατασκευασµένης τροχιάς στο φασικό χώρο από την απειροστική, η 
οποία κάνει προσέγγιση της απόστασης µε την εκάστοτε µέγιστη συντεταγµένη. Αυτό 
γίνεται προφανές στο παρακάτω σχήµα όπου απεικονίζονται οι εκτιµήσεις των 
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διαστάσεων συσχέτισης για τον ελκυστή του Lorenz µε χρήση ευκλείδειας και 
απειροστικής νόρµας αντίστοιχα και για διάφορες τιµές του τ.   

 
Σχήµα 3.12: Εκτίµηση της διάστασης συσχέτισης για τον ελκυστή του Lorenz µε ευκλείδεια και 
απειροστική νόρµα. Με συνεχείς γραµµές συµβολίζονται οι εκτιµήσεις µε χρήση της ευκλείδειας 
νόρµας ενώ οι αντίστοιχες µε απειροστική παρίστανται µε διακεκοµµένες 

 Η πρώτη ανάγνωση του σχήµατος 3.13 αποδίδει µια παραπλανητική εικόνα καθώς σε 
κάποιους υπολογισµούς οι εκτιµώµενες διαστάσεις (µε χρήση της απειροστικής 
νόρµας) λαµβάνουν µεγαλύτερες τιµές. Βέβαια, στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδίως 
όταν δεν χρησιµοποιούνται µεγάλες τιµές για τις διαστάσεις εµβύθισης, οι τιµές των 
εκτιµωµένων διαστάσεων συσχέτισης µε την Ευκλείδεια νόρµα είναι µικρότερες. 
Εντούτοις, οι διαστάσεις µε χρήση απειροστικής νόρµας που υπερβαίνουν σε τιµή τις 
αντίστοιχες µε Ευκλείδεια οφείλονται στο γεγονός ότι η  Ευκλείδεια νόρµα αποδίδει 
µικρότερα σφάλµατα καθώς η ανακατασκευή εκφυλίζεται ποιοτικά αυξάνοντας το 
εύρος παραθύρου. Στην περίπτωση του σχήµατος 3.13 που αφορά τον ελκυστή του 
Lorenz και τα δύο αποτελέσµατα θεωρούνται ικανοποιητικά. Πράγµατι και οι δύο 
υπολογισµοί στη µέθοδο αποδίδουν εκτιµώµενη διάσταση πλησίον της γενικώς 
αποδεκτής τιµής που είναι .  2 2.07D ≅

Θέλοντας τώρα να εξετάσουµε την επίδραση του θορύβου στον υπολογισµό 
της διάστασης εισάγουµε θόρυβο 20%, 30%, 50% 100% και 200% στο σήµα. 
Επαναλαµβάνουµε τους υπολογισµούς χρησιµοποιώντας και τις δύο περιπτώσεις 
εκτίµησης της νόρµας και έχουµε τα αποτελέσµατα που απεικονίζονται στο 
παρακάτω σχήµα:  
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Σχήµα 3.13: Εκτίµηση της διάστασης συσχέτισης για χρονοσειρές Lorenz εµ θόρυβο µε 
ευκλείδια και απειροστική νόρµα. Με ευθείες γραµµές συµβολίζονται οι εκτιµήσεις µε χρήση της 
ευκλείδειας νόρµας ενώ οι αντίστοιχες µε απειροστική παρίστανται µε διακεκοµµένες. 

Στο σχήµα αυτό παρατηρούµε πάλι ότι µε τη χρήση Ευκλείδειας νόρµας στους 
υπολογισµούς, οι εκτιµούµενες διαστάσεις συσχέτισης λαµβάνουν µεγαλύτερες τιµές. 
Όσον αφορά το επίπεδο του εισαγόµενου θορύβου αυτό θεωρείται ιδιαίτερα 
αυξηµένο καθώς ένα ποσοστό 20% στην διακύµανση συνεπάγεται επίπεδα θορύβου 
περίπου -6dB για 20% επίδραση και 20 dB για επίδραση 200%. Αυτό σηµαίνει ότι η 
δυναµική του σήµατος έχει µεταβληθεί ουσιαστικά µετά την εισαγωγή του θορύβου 
καθώς έχει αυξηθεί η στοχαστικότητα. Η αύξηση της στοχαστικότητας είναι 
ισοδύναµη µε αύξηση της πολυπλοκότητας στο σήµα πράγµα που σηµαίνει ότι 
περιµένει κανείς αύξηση των εκτιµούµενων διαστάσεων συσχέτισης. Παρατηρούµε 
από το σχήµα ότι η ευκλείδεια νόρµα συµπεριφέρεται καλλίτερα εφόσον 
ανταποκρίνεται στην αύξηση της πολυπλοκότητας αποδίδοντας µεγαλύτερες τιµές 
στις εκτιµούµενες διαστάσεις συσχέτισης.   

Ας θεωρήσουµε µια χρονοσειρά που προέρχεται από το δυναµικό σύστηµα 
του Lorenz στην οποία έχουµε εισαγάγει θόρυβο: Έχουµε λοιπόν , όπου kkk uxy +=

kx  η χρονοσειρά Lorenz χωρίς θόρυβο και  λευκός θόρυβος Gauss µε 
, όπου 0 είναι ο µέσος και σ

ku
),0(~ 2σNuk

2 η διασπορά. Από την [45] η διακύµανση 
για τις δύο νόρµες είναι:  

2
inf 2)( σ≤LVar                  (3.65) 

και 221)( σ
m

LVar eu ≤                 (3.66) 

Εφαρµόσαµε την µέθοδο εκτίµησης της διάστασης συσχέτισης σε 
χρονοσειρές µεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας (RR HRV)  τόσο µε χρήση 
Ευκλείδειας όσο και απειροστικής νόρµας. Οι εκτιµούµενες τιµές δεν διέφεραν 
σηµαντικά. Οι υπολογισµοί µε Ευκλείδεια νόρµα έδωσαν κάπως αυξηµένες τιµές για 
τη διάσταση συσχέτισης σε σχέση µε την απειροστική. Σηµαντική διαφορά όµως 
υπήρξε στα πλατώ που εξήχθησαν. Στο σχήµα  3.14  απεικονίζονται πλατώ µε 
Απειροστική και Ευκλείδεια νόρµα για την ίδια χρονοσειρά αι µε ακριβώς τις ίδιες 
παραµέτρους.  
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Σχήµα 3.14: Το αριστερό γράφηµα απεικονίζει πλατώ για ΗΚΓ υγιούς υπολογισµένο µε 
Ευκλείδεια νόρµα. Αντίστοιχα το δεξιό γράφηµα απεικονίζει τους ίδιους υπολογισµούς για την 
ίδια χρονοσειρά µε χρήση απειροστικής νόρµας.   
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δ.  Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 
∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (THEILER WINDOW) 

Είδαµε από τα προηγούµενα ότι το ολοκλήρωµα συσχέτισης υπολογίζεται από τη 
σχέση (3.67). Αυτή η σχέση περιγραφικά σηµαίνει ότι: 

{ }1( , , ) ( , )
( 1) i jC m r Number of i j for which x x r

N N
τ = × −

−
≤           (3.68) 

Η (3.69) δύναται να γραφεί ισοδύναµα:  

1 1

2( , , )
( 1)

N N n

i n i
n i

C m r r x x
N N

τ
−

+
= =

⎡ ⎤= Θ −⎣ ⎦− ∑ ∑ −               (3.70) 

ή πάλι, 

 ( )
1

2( , , ) ( )
( 1)

N

i n i
n

C m r N n P x x
N N

τ +
=

= − ⋅
− ∑ −                      (3.71) 

όπου ( )η πιθανότητα η πρόταση A να είναι αληθής. Σύµφωνα µε τον Theiler [44] 
ισχύει:  

P A

( ) ( , 0i j i n k i kP x x r P X X r k mτ τ+ + +− ≤ = − ≤ ∀ ≤ < )            (3.72) 

Είναι προφανές ότι η σχέση (3.72) ισχύει µόνο όταν χρησιµοποιείται η απειροστική 
νόρµα διότι, σύµφωνα µε την απειροστική νόρµα,  

 
{ }max ( ) ( ) , ( 1) ( 1) ,..., ( ( 1) ) ( ( 1) )i jx x X i X j X i X j X i m X j mτ τ− = − + − + + − − + −

, οπότε, για να ισχύει i jx x− ≤ r , θα πρέπει όλες οι συντεταγµένες των ανυσµάτων 

,i jx x να έχουν διαφορά µικρότερη του r. Από τη (3.72) έπεται ότι:  

( ) ( )
0

i j i n k i k
k m

P x x r P X X rτ τ+ + +
≤ <

− ≤ = − ≤∏             (3.73) 

Σύµφωνα µε τον Theiler όταν η χρονοσειρά έχει µεγάλο σχετικά χρόνο 
αποσυσχέτισης το ολοκλήρωµα συσχέτισης φθάνει σε µια προσεγγιστική τιµή:   

1/ 2

2( , , )
2 (1 )

m

w

rC m r erf
N a

τ
σ

⎡ ⎤⎡ ⎤
= ⎢ ⎥⎢ ⎥−⎣ ⎦⎣ ⎦

             (3.74) 

όπου α η αυτοσυσχέτιση της χρονοσειράς και σ, η διασπορά. Αποτέλεσµα αυτού είναι 
ότι στο γράφηµα ( ( , , ))Log C m r τ ως προς ( ) να παρουσιάζεται µια καµπύλωση 
για µικρές ακτίνες αλλοιώνοντας έτσι την εκτίµηση της διάστασης συσχέτισης.  

Log r

Αυτό πράγµατι ισχύει αν παρατηρήσει κανείς το επόµενο σχήµα όπου 
απεικονίζεται το ολοκλήρωµα συσχέτισης της χρονοσειράς που προκύπτει από το 
παρακάτω µοντέλο γνωστό και ως Mackey-Glass  Model.  Η εξίσωση που δίνει αυτό 
το µοντέλο είναι:  

( )
( ) 10 ( )

1

ax t sdx bx t
dt x t s

−
=

+ −⎡ ⎤⎣ ⎦
−                (3.75) 
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Το µοντελο αυτό µε α=0.2 και b=0.1 επιδεικνύει αυθαίρετη πολυπλοκότητα 
εξαρτώµενη από τον χρόνο καθυστέρησης s. Στο σχήµα 3.14 έχουµε εφαρµόσει τον 
Αλγόριθµο G-P για χρονοσειρά που προήλθε από το παραπάνω µοντέλο µε s=100, 
και η ανακατασκευή έγινε µε τ=107 για διάφορες τιµές της διάστασης εµβύθησης. 
Στο σχήµα αυτό φαίνεται καθαρά η καµπύλωση που υφίσταται το γράφηµα. Στην 
πραγµατικότητα η γραµµική περιοχή περιορίζεται στην ανωτέρω της κοιλίας περιοχή. 
Αν υπολογίσει κανείς εδώ την κλίση τότε θα πάρει ως εκτίµηση της διάστασης 
συσχέτισης την τιµή D2≈2.9 που απέχει από την πραγµατική που είναι D2≈7.5.   

 
Σχήµα 3.15: Ολοκλήρωµα συσχέτισης χρονοσειράς προερχόµενης από το Mackey-Glass δυναµικό 
σύστηµα χωρίς χρήση παραθύρου Theiler για τους υπολογισµούς. 

Σύµφωνα µε τον Theiler το  πρόβληµα αυτό αίρεται όταν στον υπολογισµό 
του ολοκληρώµατος συσχέτισης αγνοήσουµε τα σηµεία που είναι αυτοσυσχετισµένα. 
Έτσι θέτουµε στο άθροισµα ένα επιπλέον παράθυρο w το οποίο συνήθως το 
παίρνουµε ίσο µε τον χρόνο αποσυσχέτισης. Τα σηµεία που είναι κοντινότερα 
χρονικά από το w τα αγνοούµε από το άθροισµα. Έτσι από τη (3.76) παίρνουµε: 

1

2( , , )
( 1)

N N n

i n i
n w i

C m r r x x
N N

τ
−

+
= =

⎡ ⎤= Θ − −⎣ ⎦− ∑ ∑             (3.77) 

Με βάση τη σχέση  (3.78), υπολογίζοντας ξανά το ολοκλήρωµα συσχέτισης, 
παίρνουµε το παρακάτω σχήµα: 
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Σχήµα 3.16: Ολοκλήρωµα συσχέτισης χρονοσειράς προερχόµενης από το Mackey-Glass δυναµικό 
σύστηµα µε χρήση παραθύρου Theiler για τους υπολογισµούς. Σε αντίθεση µε το σχήµα 3.15 
είναι εµφανής η σηµαντική βελτίωση της κύρτωσης. 

Μετά από τη διόρθωση του Theiler το γράφηµα αποδίδει ρεαλιστικότερη τιµή για τη 
διάσταση συσχέτισης που είναι D2≈7.6. Η τιµή του w διαφέρει ανάλογα µε την 

εφαρµογή. Ο Theiler προτείνει ως ελάχιστη την τιµή: 
2

2 m
w

N
τ ⎛ ⎞> ⎜ ⎟
⎝ ⎠

, όπου m η 

διάσταση εµβύθησης. Όταν πρόκειται για συσχετισµένα στοχαστικά δεδοµένα τότε 

προτείνεται η τιµή: ln( )
2
mw τ>  ενώ σε γενικότερες εφαρµογές προτείνεται η 

εξασφάλιση του w τ> . Από τις εφαρµογές που πραγµατοποιήθηκαν βρέθηκε ότι η 
εκτίµηση της τιµής για το w είναι µάλλον ευριστική, παρά υπάρχει κάποια αναλυτική 

διαδικασία. Σε γενικές γραµµές η συνθήκη ln( )
2
mw τ>  ήταν ικανοποιητική στα 

περισσότερα προβλήµατα που εφαρµόστηκε η µέθοδος.  

Ας τονιστεί ότι από τον ίδιο τον Theiler δεν προτείνεται η απόρριψη των 
συσχετισµένων σηµείων για χρονοσειρές διακριτών τιµών οι οποίες είναι χρονικές 
αλληλουχίες ενδεχοµένων (spike trains). Η διόρθωση του Theiler προτάθηκε κυρίως 
για να αποφευχθούν επιδράσεις υπερδειγµατοληψίας όταν ο χρόνος καθυστέρησης τ 
στη µέθοδο των χρονικών καθυστερήσεων (MOD) είναι µικρότερος του χρόνου 
αποσυσχέτισης. Οι χρονοσειρές που κυρίως µελετούνται σε αυτό το µέρος αυτής της 
διατριβής είναι µορφής spike trains και κατά συνέπεια δεν θα υπήρχε κάποια ωφέλεια 
από τη χρήση παραθύρου Theiler. Ο χρόνος αποσυσχέτισης που προέκυψε, τόσο από 
υπολογισµό της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης, όσο και από υπολογισµό της αµοιβαίας 
πληροφορίας, ήταν σχετικά µικρός της τάξεως των 5 σηµείων. Αυτό το γεγονός 
φάνηκε και στην ανάλυση των χρονοσειρών όπου στα γραφήµατα του 
ολοκληρώµατος συσχέτισης δεν εµφανίστηκαν καθόλου οι χαρακτηριστικές 
καµπυλώσεις.  

Η τεχνική που προτείνεται από τον Theiler είναι η απόρριψη των σηµείων που 
απέχουν απόσταση διακριτού χρόνου µικρότερη από µια συγκεκριµένη τιµή WTh η 
οποία είναι γνωστή ως παράθυρο Theiler. Το παράθυρο Theiler εκτιµάται συνήθως 
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όπως είδαµε από το χρόνο αποσυσχέτισης που θα προκύψει από την ανάλυση των 
δεδοµένων. Όσο µεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποσυσχέτισης τόσο πιο µεγάλο πρέπει 
να είναι και το παράθυρο Theiler, ώστε τα χρονικά κοντινά σηµεία να µην 
επηρεάζουν τον υπολογισµό της στατιστικής του αθροίσµατος συσχέτισης. Λόγω 
λοιπόν της µικρής συσχέτισης, κρίνεται ότι δεν βοηθάει σηµαντικά η χρήση του 
παραθύρου Theiler για την εκτίµηση της διάστασης συσχέτισης.  

Η στατιστική σηµαντικότητα των σηµείων που εξαιρούνται κατά την 
εφαρµογή αυτής της τεχνικής είναι αµελητέα, αφού αφορά µόνο  ζευγάρια 
σηµείων σε σύνολο . Κατά συνέπεια η εφαρµογή της ανωτέρω τεχνικής σε 
χρονοσειρές spike trains όπως είναι οι χρονοσειρές RR HRV δεν φαίνεται στατιστικά 
να επηρεάζει δυσµενώς. Εν τούτοις, σε πολλά από τα γραφήµατα πλατώ που πήραµε 
ήταν φανερή κάποια δυσµενής επίδραση που κυρίως είχε σαν αποτέλεσµα την 
συρρίκνωση των πλατώ. Η εξήγηση αυτού του γεγονότος δεν είναι εύκολη και είναι 
σαφώς έξω από τα πλαίσια αυτής της διατριβής. Άλλωστε, η χρήση της µεθόδου των 
χρονικών καθυστερήσεων σε τέτοιου τύπου χρονοσειρές ενδείκνυται περισσότερο για 
την κλινική της αξία ως µέθοδος διαχωρισµού παρά ως µέθοδος επακριβούς 
υπολογισµού µεγεθών. Για αυτό και δεν συνίσταται η χρήση της τεχνικής του 
παραθύρου Theiler για χρονοσειρές RR HRV.   

wN
2N

Αυτό φαίνεται και από τα παρακάτω δύο σχήµατα όπου απεικονίζεται το 
plateau για το ολοκλήρωµα συσχέτισης υγιούς χωρίς τη θεώρηση του παραθύρου 
Theiler (w=0) και το αντίστοιχο µε θεώρηση w=50.  
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Σχήµα 3.17: Παράγωγος του ολοκληρώµατος συσχέτισης υγιούς. Οι υπολογισµοί έχουν γίνει 
χωρίς τη χρήση του παραθύρου Theiler. 

Πράγµατι στο πρώτο σχήµα είναι εµφανές ένα µικρό σχετικά plateau για ακτίνες 
Log(r)=1 µέχρι και Log(r)=1.6. Το plateau αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό 
βάσει όµως παραδοχών µπορεί να ειδωθεί σαν µια προσέγγιση για την εκτίµηση της 
διάστασης συσχέτισης. Στο δεύτερο σχήµα  3.18 απεικονίζεται το plateau διάγραµµα 
για την ίδια χρονοσειρά όπου όµως το Theiler Window έχει θεωρηθεί w=20, τιµή 
σχετικά µεγάλη. Παρατηρούµε ότι το µικρό plateau του σχήµατος 3.17 έχει τελείως 
εξαφανιστεί.  
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Σχήµα 3.18: Παράγωγος του ολοκληρώµατος συσχέτισης υγιούς. Οι υπολογισµοί έχουν γίνει 
χωρίς τη χρήση του παραθύρου Theiler. Η εξαφάνιση του plateau είναι εµφανής. 

Κατά συνέπεια λοιπόν, για τις δικές µας εφαρµογές, το Theiler window λήφθηκε 0. 
Ελέγξαµε τα δεδοµένα για µικρά παράθυρα Theiler και τα αποτελέσµατα για τις 
εκτιµήσεις διαστάσεων ήταν σχεδόν τα ίδια (κάτι που δεν ίσχυσε για τα plateaux) . 

Στον πίνακα  2 φαίνεται η επίδραση του παραθύρου για εφαρµογή της 
µεθόδου σε χρονοσειρά υγιούς δείγµατος Αντίθετα µε τις χρονοσειρές R-R HRV, για 
το δυναµικό σύστηµα των Mackey-Glass δεν ισχύει αυτό. Προκειµένου για το 
σύστηµα που είδαµε προηγουµένως, ο χρόνος αποσυχέτισης προέκυψε σχετικά 
µεγάλος (τ≈107). Η εφαρµογή του αλγορίθµου G-P σε ένα ισχυρά πολύπλοκο 
δυναµικό σύστηµα όπως είναι το Mackey-Glass επηρεάζεται ισχυρά από τις τιµές τ, 
w. Ο πίνακας 3 απεικονίζει τις διαφορές στην εκτίµηση της διάστασης για το s=100 
Mackey- Glass δυναµικό σύστηµα.  
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 w=0 w=5 w=10 w=20 w=50 w=100 w=200 
m=3 2.9015 2.9031 2.9033 2.903 2.9022 2.8985 2.8966 
m=4 3.8625 3.8682 3.8663 3.8643 3.8608 3.8559 3.8439 
m=5 4.6367 4.6451 4.6436 4.6406 4.6317 4.6216 4.6014 
m=6 5.4658 5.5113 5.5097 5.5059 5.5044 5.4853 5.4787 
m=7 5.92 6.0303 6.0283 6.0237 6.0306 6.0111 6.0435 
m=8 7.0705 7.1029 7.1012 7.0956 7.1752 7.1521 7.1319 
m=9 7.6835 7.7171 7.716 7.7099 7.6773 7.6731 7.6456 
m=10 8.1778 8.3966 8.3979 8.3937 8.3818 8.3681 8.3162 
m=11 8.8265 9.1626 9.1588 9.1544 9.1403 9.1239 9.0442 
m=12 9.1634 9.5612 9.558 9.556 9.5399 9.5234 9.4449 
m=13 9.5114 9.9247 9.9213 9.9173 9.8616 9.8397 9.816 
m=14 9.4914 10.4111 10.4127 10.429 10.411410.395410.3878
m=15 9.9284 10.7134 10.7149 10.729 10.709410.693110.7349
m=16 10.0922 11.2305 11.2279 11.242211.221311.200611.146 
m=17 10.1637 11.841 11.8364 11.867311.845211.823911.8041
m=18 10.5091 12.9238 12.9214 13.011612.987112.969 12.9784
m=19 10.6369 13.098 13.0986 13.147813.121 13.110912.8137
m=20 10.8673 13.4411 13.4393 13.488613.461313.450413.491 
Πίνακας 3: Εκτίµηση της διάστασης συσχέτισης για χρονοσειρά προερχόµενη από ΗΚΓ υγιούς. 

 

 
w=0, 
T=62 

w=62,   
T=62 

w=143, 
T=62 

w=330,
T=62 

w=0, 
T=107

w=107,
 T=107

w=150,
 T=107

w=250, 
T=107

w=350, w=10,
 T=107  T=5 

m=3 1.7576 2.9513 2.9461 2.9401 1.562 2.8104 2.8045 2.7924 2.7826 1.4868
m=4 2.3193 3.815 3.8088 3.8945 1.83233.2668 3.2641 3.2483 3.2524 1.5244
m=5 2.3549 4.665 4.6472 4.6179 1.95863.8264 3.8207 3.7981 3.7617 1.5772
m=6 2.6393 4.9856 4.9764 4.9315 1.947 4.0175 4.0108 3.9862 3.9724 1.6781
m=7 2.6964 5.4543 5.4355 5.3855 2.02894.1403 4.1337 4.104 4.1224 1.798 
m=8 3.0217 6.2695 6.2535 6.1928 2.05954.4824 4.4767 4.4421 4.4104 1.9853
m=9 3.0931 6.7084 6.6937 6.6489 2.15634.7442 4.7375 4.7076 4.6578 2.2118
m=10 3.0876 7.2926 7.2802 7.2427 2.33265.1591 5.1281 5.1149 5.0646 2.519 
m=11 3.2748 7.6135 7.6025 7.5292 2.43545.1877 5.1789 5.1566 5.122 2.8345
m=12 3.429 8.4807 8.4289 8.3512 2.45445.5956 5.5591 5.5884 5.5819 3.2875
m=13 3.2641 8.4173 8.4085 8.3429 2.49655.302 5.2921 5.2906 5.3825 3.8524
m=14 3.011 8.9032 8.8838 8.7865 2.61625.4933 5.4842 5.4727 5.6076 4.6148
m=15 3.0405 8.8467 8.8269 8.7717 2.83685.5609 5.5526 5.5175 5.8158 4.8475
m=16 2.7911 9.2618 9.2436 9.1846 3.16795.8608 5.853 5.8114 6.1518 5.056 
m=17 2.7426 9.5772 9.5618 9.4629 3.20166.0658 6.0624 6.0186 6.6367 5.3838
m=18 2.7455 9.9964 9.9784 9.9509 2.91625.5837 5.5779 5.5532 6.9469 5.9498
m=19 2.7736 10.3326 10.3132 10.311 2.842 5.7193 5.7116 5.6843 7.1153 8.3936
m=20 2.7386 11.3266 11.3058 11.40222.79065.8328 5.8305 5.8018 7.6219 8.3314
Πίνακας 4: Εκτίµηση της διάστασης συσχέτισης για το δυναµικό σύστηµα Mackey-Glass. 

Στον πίνακα 4 παρατηρείται µεγάλος εκφυλισµός της στατιστικής για µεγάλα τ. Αυτό 
είναι αναµενόµενο διότι το εύρος παραθύρου για την ανακατασκευή του φασικού 
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χώρου είναι υπερβολικά µεγάλο στη µεγάλη διάσταση ( 1) 100*(20 1) 1900mτ − = − = . 
Εποµένως για αυτό το παράθυρο θεωρούµε ότι οι τιµές είναι πλασµατικές. 
Παρατηρώντας τα plateaux βρίσκουµε ότι βέλτιστο plateau παίρνεται για w=250 και 
τ=107. Θεωρώντας ως ένα καλό για τη στατιστική εύρος παραθύρου W≈100, 
βρίσκουµε ότι καλή στατιστική αποδίδουν τ=5  και m=3 έως και m=20. Από τον 
πίνακα είδαµε ότι για αυτές τις τιµές πήραµε D2≈8, η οποία είναι κοντά στην τιµή 
των Grassberger και Procaccia. Το παράθυρο Theiler σε αυτή την περίπτωση το 
πήραµε w=10.  
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ε.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ MOD ΣΕ RR HRV ΣΗΜΑΤΑ 
Προκειµένου να γίνει εφαρµογή της Method of Delays (MOD) σε R-R χρονοσειρές 
από ψηφιακά καρδιογραφήµατα, κατασκευάστηκε πρότυπο λογισµικό οι 
λεπτοµέρειες του οποίου φαίνονται στο αντίστοιχο παράρτηµα. Το λογισµικό 
πραγµατοποιεί την ανάλυση τόσο µε χρήση ευκλείδειας όσο και απειροστικής 
νόρµας, ώστε να καταστούν δυνατές οι συγκρίσεις.  

Προκειµένου για την εφαρµογή της µεθόδου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
θετική εκτίµηση των παραµέτρων τ (χρονική καθυστέριση) και m (διάσταση 
εµβύθησης) αντίστοιχα. Υπάρχουν, όπως είδαµε, διάφορες µέθοδοι που αποσκοπούν 
στην εκτίµηση των παραµέτρων αυτών µε γνώµονα την επίτευξη του βέλτιστου 
εύρους παραθύρου . Προκειµένου για διακριτά σήµατα η παράµετρος τ 
εκφράζεται σε µονάδες διακριτού χρόνου ή sampling time. Η διάσταση εµβύθισης 
προκύπτει συνήθως από το κριτήριο του Takens δηλαδή, αν υποθέσουµε πως η 
πραγµατική διάσταση του ελκυστή του δυναµικού συστήµατος είναι D, τότε η 
διάσταση εµβύθισης προκειµένου να έχουµε καλή ανακατασκευή είναι . 
Αν το υπό µελέτη δυναµικό σύστηµα είναι υψιδιάστατο τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι 
πρέπει να πάµε σε υψηλές διαστάσεις εµβύθισης προκειµένου να επιτύχουµε καλή 
ανακατασκευή. Αν τέτοιες προβλέψεις περί υψιδιάστατου συστήµατος επαληθευτούν 
τότε δυστυχώς γίνεται απαγορευτική η ιδέα αξιοποίησης της µεθόδου προς 
κατασκευή ενός αυτοσυνεπούς µη γραµµικού µοντέλου, εφόσον ένα τέτοιο µη 
γραµµικό µοντέλο είναι δύσχρηστο και σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα αποδώσει καλύτερα 
αποτελέσµατα από ένα πιθανοκρατικό. Η χρησιµοποίηση µεγάλων τιµών για τη 
διάσταση εµβύθισης δεν είναι πάντοτε επιθυµητή καθώς οδηγεί στην ανάγκη χρήσης 
µεγάλων παραθύρων (dimension curse). Στην περίπτωση αυτή ιδίως για χρονοσειρές 
τύπου spike trains όπως είναι οι RR HRV το εύρος παραθύρου περιορίζεται 
λαµβάνοντας κανείς χαµηλές τιµές για το χρόνο καθυστέρησης.    

( 1w mτ= − )

2 1m D≥ +

Στις περισσότερες καταγραφές που εφαρµόσαµε τη µέθοδο οι ενδεικτικές 
τιµές τόσο για το εύρος των διαστάσεων εµβύθισης όσο και για τους χρόνους 
καθυστέρησης ήταν κατά µέσο όρο παρόµοιες. Έτσι ακολουθήθηκε η πρακτική του 
να δοθούν οµοιόµορφα τιµές στις παραµέτρους για την εφαρµογή της µεθόδου σε 
όλες τις χρονοσειρές. Χρησιµοποιήθηκε το εύρος διαστάσεων εµβύθισης από m=3 
έως και m=20. Τα αποτελέσµατα ήταν ικανοποιητικά προκειµένου για τόσο µεγάλες 
διαστάσεις.  Η επιλογή των διαστάσεων επαληθεύτηκε και µε τη µέθοδο των ψευδών 
γειτόνων False Nearest Neighbors όπως θα δούµε και σε αντίστοιχη παράγραφο.  

Βεβαίως µε βάση τη σχέση (3.24) είναι σχεδόν βέβαιο ότι προκειµένου για 
D≈10 είναι αναγκαίες χρονοσειρές µήκους  που ισοδυναµεί µε 
συνεχή καταγραφή 300 ωρών περίπου για κάθε ασθενή! Αυτό το µήκος είναι 
απαγορευτικό προκειµένου για πραγµατικές εφαρµογές. ∆εδοµένου αυτού του 
προβλήµατος εφαρµόστηκε η µέθοδος  έχοντας υπόψη ότι τα plateaux δεν θα είναι 
τελείως σαφή. Αυτή είναι εν γένει µια κοινή κατάσταση όταν γίνεται ανάλυση 
πραγµατικών δεδοµένων.  

2 0.4*10 610 10N += ≈

 Όπως είδαµε η παράµετρος τ υπολογίζεται από τον  χρόνο αποσυσχέτισης  ο 
οποίος υπολογίζεται τόσο από τη συνάρτηση της αυτοσυσχέτισης όσο και από τη 
συνάρτηση αµοιβαίας πληροφορίας. Από το διάγραµµα της συνάρτησης 
αυτοσυσχέτισης, που πήραµε στο σχήµα (2.13), παρατηρούµε ότι για κάποιες από τις 
χρονοσειρές, ιδίως αυτές που προέρχονται από ασθενείς, οι χρόνοι αποσυσχέτισης 
που προέκυψαν ήταν απαγορευτικά µεγάλοι. Αυτό σηµαίνει ότι προκειµένου για 
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διαστάσεις µέχρι m=20 το παράθυρο θα ήταν πολύ µεγάλο. Από  τη συνάρτηση 
αµοιβαίας πληροφορίας πήραµε σχεδόν για όλες τις χρονοσειρές χρόνο 
αποσυσχέτισης περίπου ίσο µε 5. Την τιµή αυτή την θεωρούµε αποδεκτή καθώς µε 
δεδοµένη µέγιστη m=20, το παράθυρο γίνεται περίπου w=100. Παράλληλα για να 
επιβεβαιώσουµε την τιµή πραγµατοποιήσαµε για κάποια κύρια R-R 
καρδιογραφήµατα και ασθενών και υγιών εφαρµογή της µεθόδου για διάφορα τ ώστε 
να δούµε αν επηρεάζονται τα αποτελέσµατα της µεθόδου.  

  ;Στον πίνακα  5 φαίνονται οι τιµές της εκτιµούµενης διάστασης συσχέτησης 
που αποδόθηκαν για διάφορα τ. Στο σχήµα 3.19 απεικονίζονται τα αποτελέσµατα 
αυτά, και είναι εµφανής η µικρή επίδραση των διαφορών. Πρέπει να τονίσουµε ότι 
για παράθυρα που αντιστοιχούν σε 50τ ≥ η στατιστική είναι ιδιαίτερα φτωχή και οι 
υπολογισµοί που αντιστοιχούν στις δύο τελευταίες στήλες του πίνακα 4 είναι 
επισφαλείς. ∆εν χρησιµοποιήθηκε εξαίρεση παραθύρου Theiler στην εφαρµογή για 
τους λόγους που εξηγήθηκαν στην παράγραφο § 3.1.4.  

Η εργασία των Costa et al [5] είναι η πλέον γνωστή εργασία όπου 
διατυπώνεται η άποψη ότι δεν είναι αξιόπιστος ο υπολογισµός της διάστασης 
συσχέτισης  µε χρήση της MOD από τη στιγµή που δεν παρατηρείται σύγκλιση στις 
εκτιµούµενες διαστάσεις για αυξανόµενες διαστάσεις εµβύθησης. Αν και η εργασία 
είναι γενικά εµπεριστατωµένη, ωστόσο οι δυνατότητές τους να βρουν κάποιες 
ενδείξεις ώστε να προσεγγίσουν υπολογισµούς περιορίζονται σε χρονοσειρές µικρού 
σχετικά µήκους Ν = 2500. Επίσης χρησιµοποιούν στους υπολογισµούς τους την 
εξαίρεση αυτοσυσχετιζοµένων σηµείων (παράθυρο Theiler) πράγµα που ενδεχοµένως 
να δυσχέρανε κάποια από τα plateaux. Στην εργασία τους δεν σχολιάζουν τη µορφή 
της νόρµας που χρησιµοποίησαν για τους υπολογισµούς. Αν θεωρήσουµε ότι µάλλον 
χρησιµοποίησαν κάποιο έτοιµο υπολογιστικό πακέτο, τότε είναι πιθανον να 
χρησιµοποίησαν την απειροστική νόρµα. Το βέβαιο είναι ότι η µέθοδος είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητη και απαιτεί πολύ προσοχή τόσο στην εφαρµογή της όσο και στην 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της.  
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 T=1 T=2 T=3 T=4 T=5 T=10 T=15 T=20 T=30 T=40 T=50 T=100 

m=3 2.8333 2.9013 2.908 2.91 2.9015 2.9046 2.9115 2.9176 2.9285 2.9129 2.9145 2.9347 

m=4 3.706 3.8287 3.9103 3.9117 3.8625 3.8607 3.8627 3.8848 3.9318 3.914 3.838 3.924 

m=5 4.5296 4.6228 5.1853 4.9015 4.6367 4.9487 4.7747 4.6912 5.0353 5.0405 4.9208 4.9514 

m=6 5.4466 5.203 5.8155 5.5788 5.4658 5.7628 5.7265 5.1906 5.4382 5.5598 5.4044 5.5729 

m=7 5.9726 6.0276 6.4594 6.5897 5.92 6.3042 6.0859 6.651 6.2147 6.4741 6.4609 6.4064 

m=8 6.4526 6.7777 7.3329 7.5845 7.0705 7.3986 6.557 7.2486 7.0506 7.5431 7.1 7.0622 

m=9 6.8936 7.3956 7.7938 7.7807 7.6835 7.8919 7.229 8.138 7.6593 7.9567 8.0109 7.3508 

m=10 7.3608 8.1596 8.2839 8.4648 8.1778 8.364 8.319 8.9024 8.4064 8.5157 8.7018 8.0311 

m=11 7.4736 8.5957 8.7877 8.9902 8.8265 8.9253 8.8502 9.15 9.0332 8.8656 8.9649 8.322 

m=12 7.9674 9.038 9.2866 9.4248 9.1634 9.2814 9.3578 9.2625 9.4783 9.1675 9.1063 8.643 

m=13 8.2773 9.7661 9.7208 9.6053 9.5114 9.7604 9.6044 9.5138 9.762 9.4565 9.2906 8.9541 

m=14 8.8059 10.1318 9.8657 10.1031 9.4914 10.0502 9.7928 9.575 9.7367 9.87 9.3617 9.4618 

m=15 8.5872 10.0115 10.1932 10.4147 9.9284 10.2804 10.0349 9.6406 9.7964 9.8632 9.4083 9.7614 

m=16 8.9552 10.3226 10.0768 10.9302 10.0922 10.5072 9.9525 9.606 9.821 9.9256 9.5385 9.8742 

m=17 9.2435 10.6301 10.2876 11.8269 10.1637 10.7921 9.9733 9.6468 9.915 9.7308 9.8609 10.024 

m=18 9.7438 10.8323 10.5847 11.5766 10.5091 10.9402 10.0698 9.7064 10.1744 9.8313 10.0894 10.2915 

m=19 9.9994 10.9995 10.597 11.6767 10.6369 10.8521 10.1736 9.767 9.9368 9.7456 10.0383 10.5538 

m=20 10.2539 11.1104 10.5915 11.6132 10.8673 11.0797 10.2798 9.8244 9.9472 9.7716 10.1821 10.566 

Πίνακας 5: Εκτιµούµενες διαστάσεις συσχέτισης χρονοσειράς προερχοµένης από ΗΚΓ υγιούς 
υπολογιζόµενης για διάφορα time lags. 

Προκειµένου να αξιολογήσουµε τα αποτελέσµατά της ας παρατηρήσουµε το 
σχήµα 3.18 όπου απεικονίζεται το plateau για τ=5. Το plateau είναι ιδιαίτερα 
περιορισµένο και αυτό είναι αναµενόµενο λόγω ότι η χρονοσειρά δεν έχει τον 
αναγκαίο αριθµό σηµείων που σηµειώθηκε προηγουµένως προκειµένου να 
ικανοποιείται η στατιστική απαίτηση. Εδώ όµως , λόγω του ότι είναι αδύνατη η 
ικανοποίηση του αριθµού, µπορεί να γίνει η παραδοχή και έτσι να πραγµατοποιηθεί 
µια εκτίµηση της διάστασης συσχέτισης για αυτή τη χρονοσειρά. Βάσει του 
κριτηρίου Takens θα ληφθούν υπόψη οι µεγάλες διαστάσεις εµβύθισης και ο 
υπολογισµός της εκτιµούµενης διάστασης συσχέτησης θα γίνει µε το µέσο όρο στην 
περιοχή που παρατηρείται το µικρό plateau. Έτσι για αυτό το δείγµα η εκτιµούµενη 
διάσταση συσχέτισης είναι D2≈ 8.56064.  
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Σχήµα 3.19: Εκτιµούµενες διαστάσεις συσχέτισης χρονοσειράς προερχοµένης από ΗΚΓ υγιούς 
υπολογιζόµενης για διάφορα time lags. Η φαρδιά γραµµή αντιστοιχεί σε τ=5. 

Αυτή η παραδοχή φυσικά θα ελεγχθεί περαιτέρω µε τη µέθοδο των παρένθετων 
δεδοµένων και εκεί θα γίνει εκτενής σχολιασµός για τον τρόπο που δυνάµεθα να 
αξιοποιήσουµε το ανωτέρω αποτέλεσµα. Οπωσδήποτε όµως από τη στιγµή που ήδη 
έχουµε εκτιµήσει µια πολύ υψηλή διάσταση συσχέτισης είναι πρακτικά άχρηστη η 
τιµή αυτή για την κατασκευή µοντέλου το οποίο θα απέδιδε κάποια πρόβλεψη 
καλύτερη της τοπικής γραµµικής εκτίµησης (local linear prediction) που είναι µια 
καθαρά στατιστική µέθοδος και εξαιρετικά απλή υπολογιστικά.  

Κρίνοντας ποιοτικά το αποτέλεσµα αυτό για τη διάσταση συσχέτισης 
µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η καρδιά ως ένα δυναµικό σύστηµα είναι ένα ιδιαίτερα 
πολύπλοκό σύστηµα µε 10 περίπου ανεξάρτητους βαθµούς ελευθερίας. Η διαπίστωση 
αυτή είναι ιδιαίτερα αντιφατική µε την έννοια ότι η στατιστική δεν µπορεί να 
βεβαιώσει ότι η διάσταση συσχέτισης είναι πράγµατι 10 και δεν είναι, π.χ., 9 ή 8. 
Παρ’όλα αυτά µπορούµε να αποφανθούµε ότι, αν η εφαρµογή έγινε σωστά, το 
σύστηµα δεν είναι τουλάχιστον χαµηλοδιάστατο. Εποµένως η πολυπλοκότητα και η 
µη γραµµικότητα που παρατηρήθηκε και από τις γραµµικές µεθόδους δεν οφείλεται 
σε χαµηλοδιάστατο χάος (το µόνο που θα ήταν αιτία χαµηλοδιάστατης πολύπλοκης 
συµπεριφοράς) αλλά σε υψιδιάστατη πολυπαραγοντική δυναµική διαδικασία. Αυτό 
έρχεται σε συµφωνία µε αυτά που είναι γνωστά από τη βιολογία για την καρδιά ώς 
δυναµικό σύστηµα. Πράγµατικα,  αναζητώντας κανείς τους παράγοντες που 
επηρρεάζουν τη συχνότητα της καρδιακής λειτουργίας, θα ιδεί µεταξύ άλλων το 
κεντρικό νευρικό σύστηµα, το παρασυµπαθητικό, την αρτηριακή πίεση, το 
αναπνευστικό, τον συνδυασµό και την ισορροπία των ορµονών, τη θέση του σώµατος 
και διαφόρων άλλων χηµικών παραγόντων.  

Προχωρώντας λοιπόν στην εφαρµογή της µεθόδου ανακεφαλαιώνουµε 
λέγοντας ότι εφαρµόζουµε τη µέθοδο µε µηδενικό Theiler window, τ=5 και 
m=3,4…20. Η εφαρµογή έγινε για 10 υγιείς και 10 ασθενείς όπως περιγράφηκε στην 
αντίστοιχη εισαγωγική παράγραφο. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα 6, ενώ µια σχηµατική παράσταση των αποτελεσµάτων εικονίζεται στο σχήµα 
3.20 
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Disease present Delay Times Method 

 Mean STD 

Yes 5.94004  0.69288  

No 8.59380 0.50071  

Statistical Error 
Probability 1.94x10-8

Πίνακας 6: Αποτελέσµατα υπολογισµού της διάστασης συσχέτισης χρονοσειρών από ΗΚΓ υγιών 
και ασθενών από τις δικές µας καταγραφές. 

Από τα αποτελέσµατα που απεικονίζονται στον πίνακα 5 είναι προφανής η διάκριση 
που προκύπτει ανάµεσα στις δύο οµάδες υγιών  και ασθενών. Τα γραφήµατα των 
ασθενών απέδωσαν χαµηλότερες εκτιµούµενες διαστάσεις συσχέτισης µε µέση τιµή 

σε σχέση µε την αντίστοιχη των υγιών που προέκυψε . Οι 
τιµές αυτές, λόγω των παραδοχών ως προς τον αριθµό σηµείων και κυρίως λόγω των 
µικρών plateaux, είναι αξιοποιήσιµες κυρίως ως προς τον σαφή διαχωρισµό που 
παρέχουν. Πράγµατι ο στατιστικός διαχωρισµός υπήρξε σαφής και µάλιστα ίσχυσε 
ακόµη και για «δύσκολα» δείγµατα τα οποία εµπεριείχαν και µη στατικά µέρη, τα 
οποία δεν απέδωσαν µε άλλες µεθόδους όπως για παράδειγµα τα Wavelets. Τα 
δείγµατα αυτά δεν συνυπολογίστηκαν στα αποτελέσµατα που παραθέτουµε στον 
πίνακα και στο σχήµα για να υπάρχει οµοιοµορφία σύγκρισης µεταξύ των µεθόδων.   

2 5.94004D = 2 8.59380D =

Μια ποιοτική ανάλυση των αποτελεσµάτων θα έλεγε ότι τα υγιή είναι 
περισσότερο πολύπλοκα από τα ασθενή. Πράγµατι η εκτιµούµενη διάσταση 
συσχέτισης αντιστοιχεί στους βαθµούς ελευθερίας του υφισταµένου δυναµικού 
συστήµατος. Τα υγιή είναι περισσότερο πολύπλοκα και στοχαστικά από τα ασθενή 
που τείνουν να έχουν µια πιο κανονική συµπεριφορά. Αν αναλύσει κανείς τα 
καρδιογραφήµατα από τα οποία προέκυψαν οι χρονοσειρές θα εξαγάγει το 
συµπέρασµα ότι είναι υγιών ατόµων και για τις δύο οµάδες. Η µη γραµµική ανάλυση 
όµως, εξαιτίας του ότι εκµεταλλεύεται τις αµετάβλητες παραµέτρους της εµβύθισης 
σύµφωνα µε το θεώρηµα του Takens (µια τέτοια αµετάβλητη παράµετρος είναι η 
διάσταση συσχέτισης), κατορθώνει να εξαγάγει πληροφορία που µε άλλους τρόπους 
ανάλυσης θα ήταν αόρατη. Στο σχήµα 3.20 απεικονίζονται οι εκτιµούµενες 
διαστάσεις συσχέτισης για διάφορες διαστάσεις εµβύθισης για τα καρδιογραφήµατα 
της οµάδας Α και Β.  
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Σχήµα 3.20: Αποτελέσµατα υπολογισµού της διάστασης συσχέτισης χρονοσειρών από ΗΚΓ 
υγιών και ασθενών από τις δικές µας καταγραφές. 

Στο σχήµα αυτό είναι εµφανής ο καθαρός διαχωρισµός που προσφέρει η µέθοδος  και 
πέρα από τις όποιες ενστάσεις για τις παραδοχές είναι αδιαµφισβήτητη η αξία που 
παρέχει η µέθοδος. Στα ασθενή δείγµατα, όπου η εκτιµούµενη διάσταση είναι 
µικρότερη και κατά συνέπεια ο αριθµός σηµείων της χρονοσειράς στατιστικά 
επαρκέστερος, η σύγκλιση των εκτιµούµενων διαστάσεων εµβύθισης είναι 
προφανέστερη. 

Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα προηγούµενων εργασιών 
που πραγµατεύτηκαν το ίδιο θέµα µε κάποιες βέβαια ιδιαιτερότητες η κάθε µια. Από 
αυτές κάποιες ανέλυσαν R-R χρονοσειρές από καρδιογραφήµατα, ενώ κάποιες άλλες 
ανέλυσαν τα ίδια τα καρδιογραφήµατα. Οι τιµές που αποδίδει η κάθε µέθοδος για τη 
διάσταση συσχέτισης ποικίλλουν επιβεβαιώνοντας την ανάγκη περαιτέρω και 
ενδελεχούς διερεύνησης του θέµατος. Παρατηρώντας προσεκτικότερα τον πίνακα, οι 
πρώτοι συγγραφείς [1] [2] έδωσαν για τις R-R χρονοσειρές µικρές σχετικά τιµές, ενώ 
οι µεταγενέστεροι έδωσαν µεγάλες σχετικά [3], έως κάποιους [5] οι οποίοι δεν 
έδωσαν καµια τιµή υποστηρίζοντας ότι δεν είναι δυνατή η εκτίµηση διάστασης 
συσχέτισης για R-R χρονοσειρές από ΗΚΓ. Για αυτό είναι αναγκαίο να θίξουµε 
µερικά ζητήµατα που αφορούν την ίδια τη µέθοδο.  

Καταρχήν η MOD είναι µια ιδιαίτερα ευαίσθητη µέθοδος η οποία εξαρτάται 
από κρίσιµες παραµέτρους m, τ, των  οποίων η εκτίµηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Τα 
αποτελέσµατα της µεθόδου πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά ώστε να αποδώσουν 
εκτιµήσεις παραµέτρων. Για να γίνει αυτό είναι αναγκαία η κριτική µατιά του 
ερευνητή, ο οποίος υπό κάποιες παραδοχές θα εξαγάγει ή όχι κάποια συµπεράσµατα.  

Η δική µας πρόταση είναι ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη η εκτίµηση διάστασης 
συσχέτισης για R-R χρονοσειρές από ΗΚΓ. Αν κάποιος είναι αυστηρός (µε τη 
µαθηµατική έννοια) δεν είναι δυνατόν να εκτιµήσει διαστάσεις για τις χρονοσειρές 
που προέρχονται από υγιείς, ενώ δύναται να εκτιµήσει σε µερικές µόνο περιπτώσεις 
για χρονοσειρές προερχόµενες από ασθενείς. Εντούτοις όµως, κάτω από κάποιες 
παραδοχές που αφορούν τη στατιστική και τα plateaux των διαφορών των 
ολοκληρωµάτων συσχέτισης είναι δυνατή η εξαγωγή ιδαίτερα χρήσιµων 
συµπερασµάτων τα οποία είναι σταθερά όπως θα δούµε παρακάτω και για άλλες 
παρόµοιες εφαρµογές. Κατά συνέπεια, µπορεί να εξαχθεί ένας αλγοριθµικός τρόπος 
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εφαρµογής αυτών των µεθόδων προκειµένου να εξαχθούν αποτελέσµατα χρήσιµα 
στην κλινική πράξη, όπως είναι ο διαχωρισµός ασθενών και υγιών ατόµων από ΗΚΓ 
που κατά τα άλλα φαίνονται όλα υγιή. Η αξία των αποτελεσµάτων της διάστασης 
συσχέτισης είναι χρήσιµη περισσότερο σαν στατιστικό κριτήριο διαχωρισµού παρά 
σαν ένα ποιοτικό αποτέλεσµα που βεβαιώνει ότι η  παίρνει τιµές γύρω στο 9 και 
όχι γύρω στο 5. Εν τούτοις οι πρώτοι ερευνητές έδωσαν χαµηλά αποτελέσµατα λόγω 
πολλών παραγόντων. Ο κυριότερος είναι ότι οι περισσότεροι χρησιµοποίησαν 
χρονοσειρές µικρού µήκους. Άλλοι πάλι θεώρησαν ότι οι υψηλές διαστάσεις 
οφείλονται σε επίδραση θορύβου και κάνοντας ένα σχετικό φιλτράρισµα (primary 
coordinates projection) µείωσαν την εκτιµούµενη διάσταση. Οι περισσότεροι 
χρησιµοποίησαν έτοιµα πακέτα λογισµικού που χρησιµοποιούν την απειροστική 
νόρµα για υπολογιστική ευκολία µε αποτέλεσµα την επίδραση στις εκτιµούµενες 
τιµές όπως είδαµε. Τέλος, η εφαρµογή του Theiler window από κάποιους συγγραφείς 
[5] σε µικρού µήκους χρονοσειρές δυσχέρανε τη στατιστική τους. Εντούτοις τα 
τελευταία χρόνια πολλοί ερευνητές συνηγορούν θετικά στην υψιδιάστατη ή 
πολύπλοκη δυναµική της καρδιακής λειτουργίας. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη 
πλευρά της φυσιολογίας εφόσον όπως είδαµε η καρδιακή συχνότητα ελέγχεται από 
πολλούς ανεξάρτητους και αλληλοεπιδρώντες παράγοντες.  

2D

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα από τις εφαρµογές έχουµε: 

1. Εκτίµηση των παραµέτρων m,τ, µε τη µέθοδο των ψευδών γειτόνων και της 
αµοιβαίας πληροφορίας αντίστοιχα, υπό τον περιορισµό του να διατηρηθεί 
λογικό µήκος παραθύρου.  

2. Ανακατασκευή του φασικού χώρου χωρίς φιλτράρισµα ή προβολή σε 
κυρίαρχες συντεταγµένες, διότι είναι αναγκαία και η υψιδιάστατη 
πληροφορία.  

3. Υπολογισµός του ολοκληρώµατος συσχέτισης χωρίς τη χρήση του 
παραθύρου Theiler και µε τη χρήση υποχρεωτικά της Ευκλείδειας νόρµας.  
4. Χρήση δεδοµένων από συνεχή καταγραφή µόνο τα οποία έχουν παρθεί µε 
τις ίδιες συνθήκες, δηλαδή ύπτια θέση και ίδια ώρα κιρκαδιανού κύκλου.  

5. Επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων τόσο µε τη µέθοδο των παρένθετων 
δεδοµένων,  όσο και µε υπολογισµό της προσεγγιστικής εντροπίας.  
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 Number of subjects Sampling 
points Duration Correlation Dimension D2

 Group A Group B   Group A Group B 

Ganz and Lenz 1996 79  1024  5.37-9.62  

Guzzetti et al 1996 7 7  24 h 7  

Otsuka et al. 1997 116   4 h 5.52-7.49  

Nashoni et al. 1998 10   20 min 3.29-5.16  

Babloyantz and 
Destexhe 1988 4 -  4 min 3.6-5.2  

Fojt and Holcik,1998 7 7 15000  5.3-7.6 3.7-4.9 

Our suggestion 10 10 6000 90 min 8.59380  5.94004 

Πίνακας 7: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα εκτίµησης διάστασης συσχέτισης χρονοσειρών 
προερχόµενων από ΗΚΓ από παρόµοιες εργασίες. 

Το βέβαιο είναι ότι η καρδιά σίγουρα δεν αποτελεί ένα χαµηλοδιάστατο 
χαοτικό δυναµικό σύστηµα. Αντίθετα χαρακτηρίζεται από µεγάλη πολυπλοκότητα 
και µη γραµµικότητα η οποία δεν είναι δυνατόν να διερευνηθεί για πολλούς λόγους, ο 
κυριότερης όµως είναι η βιοποικιλλότητα της φύσης και η µοναδικότητα που αυτή 
παρουσιάζει για κάθε άτοµο. Πράγµατι, αν θεωρήσουµε ότι ένας άνθρωπος έχει 
ισχυρή επίδραση στην καρδιακή συχνότητα λόγω του αναπνευστικού και του 
νευρικού στρες, αυτό δεν προϋποθέτει ότι και οι άλλοι ασθενείς θα επηρεάζονται 
στον ίδιο βαθµό από τους δύο αυτούς παράγοντες. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει 
ανάγκη φυσικής αντιστοίχισης των υψιδιάστατων και χαµηλοδιάστατων τµηµάτων 
της δυναµικής (κυρίαρχες συνιστώσες) µε κάποιους βιολογικά διακριτούς παράγοντες 
(πχ αναπνευστικό σύστηµα) διότι αυτή η φυσική αντιστοίχιση είναι µοναδική για 
κάθε άνθρωπο (unicity).  

Ένας εθελοντής που µε τη µέθοδο αυτή βγήκε χαµηλοδιάστατος είναι βέβαιο 
ότι θα ασθενήσει; Φυσικά και όχι. Όµως ο κίνδυνος για τον συγκεκριµένο ασθενή 
είναι µεγαλύτερος από έναν άλλο που βγήκε υψιδιάστατος εφόσον ο πρώτος έχει ένα 
περισσότερο ευαίσθητο καρδιακό δυναµικό σύστηµα. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι ο 
συγκεκριµένος ασθενής θα είναι πάντοτε χαµηλοδιάστατος. Ενδεχοµένως 
βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης και τη διατροφή του να βελτιώσει και το 
καρδιακό δυναµικό του σύστηµα όπως ακριβώς ένας που θα γυµναστεί σε 
γυµναστήριο και θα προσέξει τη διατροφή του θα βελτιώσει το µυϊκό και το 
κυκλοφορικό του σύστηµα.  

Η µεθοδολογία που προτείνουµε επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση 
δεδοµένων από άλλες βάσεις δεδοµένων. Περισσότερα στην §B.2.13 παράγραφο. 
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ζ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ SSA ΣΕ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ∆ΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ.  

Υπολογίζουµε τις κανονικοποιηµένες τιµές όπως ακριβώς φαίνεται στη σχέση (3.34) 
και στη συνέχεια προβάλλουµε τις κανονικοποιηµένες τιµές σε γράφηµα.  

Ένα παράδειγµα για το Mackey-Glass model φαίνεται στο σχήµα 3.21 όπου 
για τη µήτρα συνδιακύµανσης έχει χρησιµοποιηθεί η σχέση (3.28). Βλέπουµε τη 
φτωχή στατιστική που έχει αυτός ο τρόπος καθώς δεν παρατηρούµε κάποιο κάτω 
φράγµα. Αυξάνοντας τη διάσταση εµβύθισης µειώνονται οι ιδιοτιµές χωρίς όµως να 
αγγίξουν κάποιο κάτω φράγµα θορύβου. Αυτό οφείλεται στη στατιστική των λίγων 
σηµείων που θεωρεί η σχέση (3.28) για κάθε σηµείο της µήτρας συνδιακύµανσης. 
Αντίθετα, αν οι υπολογισµοί γίνουν µε τη σχέση (3.30) τότε παίρνουµε το σχήµα 
3.22.  Σε αυτό διακρίνεται καθαρά το κάτω φράγµα των ιδιοτιµών που εκφράζεται 
στο σχήµα µε κορεσµό στις χαµηλές τιµές. Οι διαστάσεις εµβύθισης, κάτω από τις 
οποίες υπεισέρχεται ο κορεσµός, είναι περίπου ίσες µε την εκτιµούµενη διάσταση 
συσχέτισης, δηλαδή περίπου ίση µε 8.  

Στο σχήµα 3.23 απεικονίζονται οι κανονικοποιηµένες ιδιοτιµές για το µοντέλο 
του Lorenz. Ο ελκυστής του Lorenz έχει διάσταση 2.05 περίπου. Οι αναγκαίες 
ιδιοτιµές ως ανεξάρτητοι βαθµοί ελευθερίας που προσεγγίζονται από το σχήµα είναι 
περίπου 4. Επιβεβαιώνεται από εδώ ότι η τάξη του πίνακα συνδιακύµανσης (ο 
αριθµός των µη µηδενικών ιδιοτιµών της) αποτελεί ένα άνω φράγµα της διάστασης 
του ελκυστή και όχι προσέγγιση αυτού.  

Στο σχήµα 3.24 απεικονίζονται οι υπολογιζόµενες ιδιοτιµές για τις 
χρονοσειρές R-R από καρδιογραφήµατα. Η απεικόνιση είναι µη κανονικοποιηµένη 
και έτσι τα γραφήµατα είναι πεπλεγµένα και δεν αποδίδουν κανέναν διαχωρισµό. Ως 
κριτήριο διαχωρισµού µπορεί να τεθεί το άθροισµα των τριών πρώτων ιδιοτιµών για 
την κάθε χρονοσειρά. Τα αποτελέσµατα απεικονίζονται στον πίνακα 8.   
 

Disease present Singular Values Decomposition 

 Mean STD 

Yes 7.7176 3.35302 

No 10.4457 1.914205 

Statistical Error 
Probability 0.039 

Πίνακας 8: Μέσες τιµές αθροίσµατος των τριών πρώτων ιδιοτιµών µε τη µέθοδο SVD ανά 
χρονοσειρά. 

Παρά το µικρή πιθανότητα του στατιστικού σφάλµατος η µέθοδος κρίνεται µη 
ικανοποιητική. Το µικρό στατιστικό σφάλµα είναι µάλλον συµπτωµατικό λόγω του 
µικρού αριθµού δειγµάτων. Η τυπική απόκλιση για τους ασθενείς είναι σηµαντική και 
µεταξύ των δύω οµάδων υπάρχει µεγάλη επικάλυψη. Αυτό επιβεβαιώνει όσα 
απεικονίζονται στο σχήµα 3.24.  

Το σχήµα 3.25 απεικονίζει τις κανονικοποιηµένες ιδιοτιµές µε τη χρηση της 
αυτοσυσχέτισης για τον υπολογισµό της µήτρας συνδιακύµανσης, ενώ το αντίστοιχο 
3.25 οµοίως για απευθείας υπολογισµό της συνδιακύµανσης. Είναι προφανές ότι δεν 
υφίσταται καθόλου διαχωρισµός µεταξύ των δύο οµάδων χρονοσειρών. Η µέθοδος 
δεν είναι καλή για το διαχωρισµό µεταξύ υγιών και ασθενών. Οπωσδήποτε όµως, από 
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το σχήµα 3.24 είναι ορατός ο κορεσµός για τα ασθενή για µικρότερες διαστάσεις, 
κάτι που προσδίδει µικρότερο άνω φράγµα για τη διάσταση συσχέτισης των ασθενών 
έναντι των υγιών. Αυτό είναι συνεπές προς τα αποτελέσµατα που πήραµε στην 
παράγραφο §(ε)/B.2.10 όπου έγινε εκτίµηση της διάστασης συσχέτισης και οι RR 
HRV χρονοσειρές από ασθενείς είχαν µικρότερες διαστάσεις συσχέτισης. Βέβαια, τα 
ΗΚΓ από ασθενείς είχαν υψηλότερο επίπεδο θορύβου σε σχέση µε αυτά των υγιών. Η 
δυσκολία της µεθόδου να αποδώσει σαφή διαχωρισµό και αποτελέσµατα ερµηνεύεται 
από τον µικρό αριθµό σηµείων της χρονοσειράς. Ο αριθµός των σηµείων είναι όπως 
είδαµε µικρός για να υπάρχει ικανοποιητική στατιστική σε διαστάσεις µεγαλύτερες 
των 5: . Ο αριθµός των χρονοσειρών που 
χρησιµοποιήσαµε είναι της τάξεως των 7000 σηµείων. Εποµένως η στατιστική δεν 
είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Για αυτό και η µέθοδος δεν ενδείκνυται για χρήση σε 
RR HRV.  

2 0.410 10000, 5DN +≈ > if D >

 
Σχήµα 3.21: Κανονικοποιηµένο φάσµα ιδιοτιµών για το µοντέλο Mackey Glass. Ο υπολογισµός 
της µήτρας συνδιακύµανσης έγινε απευθείας από τα δεδοµένα. 

 
Σχήµα 3.22: Κανονικοποιηµένο φάσµα ιδιοτιµών για το µοντέλο Mackey Glass. Ο υπολογισµός 
της µήτρας συνδιακύµανσης έγινε µε χρήση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης.   
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Σχήµα 3.23: Κανονικοποιηµένο φάσµα ιδιοτιµών για το µοντέλο Lorenz. Ο υπολογισµός της 
µήτρας συνδιακύµανσης έγινε µε χρήση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης.   
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Σχήµα 3.24: Ιδιοτιµές χρονοσειρών προερχοµένων από ΗΚΓ µε τη µέθοδο SVD. Με συνεχείς 
γραµµές συµβολίζονται οι ιδιοτιµές για χρονοσειρές υγιών ενώ µε διακεκοµµένες οι αντίστοιχες 
ασθενών. 
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Σχήµα 3.25: Κανονικοποιηµένες ιδιοτιµές για χρονοσειρές προερχόµενες από ΗΚΓ µε τη µέθοδο 
SVD. Με µαύρες γραµµές συµβολίζονται οι ιδιοτιµές για χρονοσειρές υγιών ενώ µε κόκκινες οι 
αντίστοιχες ασθενών. Ο υπολογισµός της µήτρας συνδιακύµανσης έγινε απευθείας από τα 
δεδοµένα. 

 

 
Σχήµα 3.26: Κανονικοποιηµένες ιδιοτιµές για χρονοσειρές προερχόµενες από ΗΚΓ µε τη µέθοδο 
SVD. Με µαύρες γραµµές συµβολίζονται οι ιδιοτιµές για χρονοσειρές υγιών ενώ µε κόκκινες οι 
αντίστοιχες ασθενών. Ο υπολογισµός της µήτρας συνδιακύµανσης έγινε µε χρήση της 
συνάρτησης αυτοσυσχέτισης.  

Όµως, µπορεί να γίνει και ένας περαιτέρω έλεγχος που να αφορά στην εκτίµηση της 
διάστασης συσχέτισης. Έτσι, εφαρµόζεται ο αλγόριθµος των Grassberger και 
Procaccia για τη νέα µήτρα τροχιάς X . Πράγµατι, έχοντας µια νέα µήτρα τροχιάς 
X έχουµε στην ουσία µια ανακατασκευασµένη τροχιά του φασικού χώρου διάστασης 
m. Έτσι µπορούµε απευθείας να υπολογίσουµε το ολοκλήρωµα συσχέτισης για αυτήν 
την τροχιά. Η µέθοδος κρίνεται από τους συγγραφείς ότι αίρει την επίδραση του 
θορύβου στα δεδοµένα και βελτιώνει τόσο τα διαγράµµατα ολοκληρωµάτων 
συσχέτισης όσο και τα plateaux στη διαφορική γραφή αυτών.  
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Γενικά από τη διατύπωσή της από τους Broomhead and King [46] µέχρι τις 
µέρες µας η µέθοδος αυτή συγκρίνεται µε την MOD από διάφορους ερευνητές  και 
έχει οπαδούς [47]  και κατήγορους [42, 48, 49 ]. Κατά τη γνώµη µας είναι 
περισσότερο ζήτηµα της εκάστοτε εφαρµογής της µεθόδου παρά µιας αλγοριθµικής 
διαδικασίας η οποία θα αποδεχθεί τη µία ή την άλλη. Αν έχουµε την υποψία ότι το 
δυναµικό σύστηµα που µελετούµε είναι χαµηλοδιάστατο, τότε η µέθοδος SSA είναι 
ενδεδειγµένη εφόσον θα µειώσει την επίδραση του θορύβου στα πειραµατικά 
δεδοµένα και θα αποδώσει βελτιστοποιηµένα αποτελέσµατα. Αντίθετα, αν το υπό 
µελέτη δυναµικό σύστηµα είναι υψιδιάστατο, τότε η SSA θα θεωρήσει το 
υψιδιάστατο µέρος της δυναµικής ως θόρυβο και θα άρει τα υψιδιάστατα µέρη 
αποδίδοντας χαµηλότερες τιµές διάστασης συσχέτισης σε σχέση µε την MOD. Κατά 
συνέπεια θα πρέπει, πριν πραγµατοποιήσουµε οποιαδήποτε εφαρµογή, να είµαστε 
βέβαιοι για τη συµπεριφορά της εκάστοτε µεθόδου ιδίως για τις µη γραµµικές 
µεθόδους οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και απαιτούν, σε µεγάλο βαθµό, 
ανθρώπινη κρίση.  

Η εφαρµογή των πρωτευόντων συντεταγµένων (primary coordinates)  σε 
χρονοσειρά από ΗΚΓ φαίνεται στα σχήµατα 3.27 και 3.28. Στο σχήµα 3.27 
χρησιµοποιήθηκε αρχική εµβύθιση  q=40 ενώ η προβολή έγινε για µέγιστη διάσταση 
m=20, ενώ για την προβολή θεωρήθηκε χρονική καθυστέρηση Τ=1. Αντίθετα στο 
σχήµα 3.28 η αρχική προβολή έγινε για q=40 ενώ η τελική για m=8 και χρονική 
καθυστέρηση Τ=5.  

 
Σχήµα 3.27: Εκτίµηση της διάστασης συσχέτισης µε τη µέθοδο SSA. Με µπλε γραµµές 
απεικονίζονται οι εκτιµήσεις για χρονοσειρές υγιών ενώ µε κόκκινες οι αντίστοιχες ασθενών. Οι 
παράµετροι προβολής αναγράφονται στο σχήµα. 

Και στα δύο σχήµατα αυτά είναι ικανοποιητικός ο διαχωρισµός µε καλύτερο θα 
λέγαµε το δεύτερο σχήµα. Η στατιστική είναι φτωχή και για τις δύο περιπτώσεις µε 
ευνοϊκότερη αυτήν του σχήµατος 3.27 λόγω καλύτερης τιµής για τηνχρονική 
καθυστέρηση, που σε αυτή την περίπτωση είναι πλησιέστερη προς τον χρόνο 
αποσυσχέτισης. Οι διαστάσεις που αποδίδουν τα δύο σχήµατα είναι σαφώς 
µικρότερες αυτών που παρατηρήθηκαν στη µέθοδο MOD. Οι εκτιµούµενες τιµές 
απεικονίζονται στον πίνακα 9.  
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Disease present Singular Values 
Decomposition 

 Mean STD 

Yes 2.834782 0.549291 

No 5.345911 0.316196 

Statistical Error 
Probability 2.0740e-009  

Πίνακας 9: Μέσες Εκτιµούµενες  διαστάσεις συσχέτισης µε τη µέθοδο SSA. 

 

 
Σχήµα 3.28: Εκτίµηση της διάστασης συσχέτισης µε τη µέθοδο SSA. Με µπλε γραµµές 
απεικονίζονται οι εκτιµήσεις για χρονοσειρές υγιών ενώ µε κόκκινες οι αντίστοιχες ασθενών. Οι 
παράµετροι προβολής αναγράφονται στο σχήµα. 

Γιά κάποιουςερευνητές, η SSA δίνει πράγµατι µικρότερες τιµές σε σχέση µε τη MOD 
[42]. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα κάποιες βιβλιογραφικές απόψεις που διατυπώθηκαν 
στη συνέχεια από τους οπαδούς της SSA [47]. Τα πράγµατα διασαφηνίζονται στην 
εργασία του ∆. Κουγιουµτζή [50 ]. Παρόλα αυτά όµως  ισχύουν τα όσα ειπώθηκαν 
ανωτέρω. Η SSA, στην περίπτωση των RR HRV, δίνει µικρότερες διαστάσεις διότι 
θεωρεί τα υψιδιάστατα µέρη της δυναµικής ως θόρυβο. Άλλωστε ο στοχαστικός 
χαρακτήρας των χρονοσειρών RR HRV, λόγω της υψηλής πολυπλοκότητας, 
επιβεβαιώθηκε και από την εφαρµογή της MOD. Κατά συνέπεια, η µέθοδος αποδίδει 
σαφή στατιστικό διαχωρισµό µεταξύ των δύο οµάδων, αποδίδει όµως µικρότερες 
διαστάσεις συσχέτισης από τις πραγµατικές επειδή θεωρεί σαν θόρυβο τα 
υψιδιάστατα τµήµατα της δυναµικής τους. Για αυτό θα θεωρήσουµε σαν 
δευτερεύουσα επιβεβαίωση την SSA και ως κύρια τιµή για τη φύση της δυναµικής 
αυτή που δίνει η MOD.  

 

 

 111



στ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΩΝ LYAPUNOV ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡ∆ΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 

Από αυτόν τον αλγόριθµο (Wolf) έχουν εµφανισθεί στη βιβλιογραφία και πολλοί 
άλλοι παρεµφερείς  αλγόριθµοι οι οποίοι συνήθως είναι τροποποιήσεις του ανωτέρω. 
Εµείς από όλους αυτούς χρησιµοποιούµε αυτόν του Rosenstein et al [51] ο οποίος 
είναι παρόµοιος µε αυτόν που περιγράψαµε προηγουµένως. Τα αποτελέσµατα της 
εκτίµησης του µέγιστου εκθέτη Lyapunov (MEL) απεικονίζονται στον παρακάτω 
πίνακα:  
 

Healthy MEL Patients MEL 

A1 0.1216 B1 0.1027 

A2 0.1168 B2 0.1164 

A3 0.1375 B3 0.1205 

A4 0.1133 B4 0.1209 

A5 0.1198 B5 0.1216 

Πίνακας 10: Μέγιστος εκθέτης Lyapunov για RR HRV χρονοσειρές. 

 Στα παρακάτω σχήµατα φαίνονται τα φάσµατα εκθετών Lyapunov χρονοσειρών από 
ΗΚΓ  υγιούς και ασθενούς αντίστοιχα. Από τα σχήµατα αυτά δεν βγαίνει κάποιο 
συµπέρασµα ούτε και από τον υπολογισµό του µεγίστου εκθέτη. Απλώς οι εκθέτες 
Lyapunov επιβεβαιώνουν τα όσα ειπώθηκαν προηγουµένως. Επιπλέον ένα σύστηµα 
προκειµένου να είναι χαοτικό πρέπει να έχει έναν τουλάχιστον θετικό εκθέτη 
Lyapunov, πράγµα που επιβεβαιώνεται χωρίς βεβαίως αυτό να αποτελεί ικανή 
συνθήκη για να καταστήσει χαοτική µια χρονοσειρά.  
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Σχήµα 3.29: Φάσµα εκθετών Lyapunov για RR-HRV χρονοσειρά προερχοµένη από ΗΚΓ υγιούς. 
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Σχήµα 3.30: Φάσµα εκθετών Lyapunov για RR-HRV χρονοσειρά προερχοµένη από ΗΚΓ 
ασθενούς. 
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Β.2.11 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ∆ΙΑΚΟΥ 
ΡΥΘΜΟΥ 

Είδαµε ότι η προσεγγιστική εντροπία υπολογίζεται από τη σχέση:  
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όπου η ποσότητα  ( )m
rC ι  υποδηλώνει την πιθανότητα να απέχει  ένα σηµείο ( )x j  της 

τροχιάς της χρονοσειράς διάστασης m απόσταση µικρότερη από r από το σηµείο 
αναφοράς i δηλαδή ( )x i . Αυτή η ποσότητα ( )m

rC ι  είναι µια άλλη διατύπωση του 
µερικού ολοκληρώµατος συσχέτισης που είδαµε στην µέθοδο των χρονικών 
καθυστερήσεων (MOD). Η ποσότητα m

rΦ αντί να εισαγάγει τον υπολογισµό του 
ολικού ολοκληρώµατος συσχέτισης (για κάθε i), αθροίζει τους φυσικούς λογαρίθµους 
των µερικών αθροισµάτων. Έτσι αντί να υπολογίσει ολική πιθανότητα υπολογίζει 
ολική εντροπία για µια συγκεκριµένη διάσταση m. Στη συνέχεια αντί να υπολογίσει 
κάποια σύγκλιση στην τιµή της εκάστοτε προσεγγιστικής εντροπίας για αυξανόµενες 
διαστάσεις m, υπολογίζει τη διαφορά των προσεγγιστικών εντροπιών. Ουσιαστικά, 
αντί να υπολογίσει κλίση (προσέγγιση παραγώγου),  υπολογίζει απλή διαφορά. Μέχρι 
εδώ η µέθοδος φαίνεται να έχει ίδιο πρόβληµα µε την MOD καθώς θα πρέπει να 
επιλεγεί κατάλληλη τιµή για τη διάσταση m.  

Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται στη βιβλιογραφία, προκειµένου να 
ξεπεραστούν τέτοιου είδους προβλήµατα, είναι η σταθερή εκλογή της τιµής m = 2 για 
τη διάσταση εµβύθισης. Η µέθοδος της προσεγγιστικής εντροπίας δεν απαιτεί κάποια 
επιλογή για την απόσταση των στοιχείων των ανυσµάτων καθώς όπως και η SSA 
επιλέγει την τιµή τ =1, λαµβάνοντας ουσιαστικά απλά δύο διαδοχικές τιµές. 
Ουσιαστικά συγκρίνει τις τιµές µεταξύ των X(i), X(i+1), X(i+2) και των X(j), X(j+1), 
X(j+2) αντίστοιχα και εξετάζει την πιθανότητα να διαφέρουν λιγότερο από r. Από την 
ανωτέρω σχέση φαίνεται ότι γενικώς εξετάζεται η δεσµευµένη πιθανότητα να 
διαφέρουν οι X(i+2) και X(j+2) απόσταση µικρότερη (κατά απόλυτη τιµή) από r, 
δοθέντος ότι ήδη διαφέρουν λιγότερο από r οι  X(i), X(j) και οι X(i+1), X(j+1). Από 
το γεγονός αυτό, φαίνεται διαισθητικά ότι όσο πιο οµαλή και λεία είναι η χρονοσειρά, 
τόσο περισσότερο θα ισχύει το ανωτέρω. Κατά συνέπεια η πιθανότητα θα είναι 
πλησιέστερη στη µονάδα και ο αρνητικός φυσικός λογάριθµος κοντά στο 0. Αυτό 
σηµαίνει ότι για σήµατα που προέρχονται από γραµµικές διαδικασίες η ApEn θα 
παίρνει µικρότερες τιµές από ότι για σήµατα των οποίων οι γενεσιουργές διαδικασίες 
είναι πιο στοχαστικές. Στη δική µας εφαρµογή δεδοµένων των αποτελεσµάτων από τη 
µη γραµµική ανάλυση των χρονοσειρών RR HRV είναι αναµενόµενο οι τιµές της 
ApEn από ασθενείς (ή ηλικιωµένους) να είναι χαµηλότερες από τις αντίστοιχες για 
υγιείς. 

Μια άλλη παράµετρος που απαιτείται να επιλεγεί σταθερή για όλα τα 
δείγµατα πριν την εφαρµογή της µεθόδου, είναι η παράµετρος r. Όπως φαίνεται και 
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από τη σχέση  (3.79) η τιµή 
( )
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⎜
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⎟
⎟

 αναπαριστά τη δεσµευµένη πιθανότητα να 

ισχύει ( ) ( )x i x j r− ≤  για ( ), ( )x i x j

D

D

 διάστασης m+1 δεδοµένου ότι ισχύει ήδη για 
διάσταση m. Κατά συνέπεια, όσο µικρότερη είναι η τιµή r τόσο µικρότερη είναι η 
δεσµευµένη αυτή πιθανότητα ή τόσο µεγαλύτερος ο αρνητικός λογάριθµος αυτής. 
Αντίθετα, όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή r τόσο µεγαλώνει η πιθανότητα οπότε 
µικραίνει ο αρνητικός λογάριθµος. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις στη βιβλιογραφία 
για την τιµή της παραµέτρου κατωφλίου r, οι περισσότερες όµως συγκλίνουν στην 
τιµή , όπου STD η στατιστική τυπική απόκλιση της χρονοσειράς 
(Standard Deviation). Εµείς µετά από διάφορες εφαρµογές της µεθόδου καταλήξαµε 
µερικές φορές και σε µεγαλύτερες τιµές όπως 

0.25r ST≅

0.65r ST≅  για τις οποίες θα 
µιλήσουµε παρακάτω.  

Υπολογίζοντας την ApEn για διάφορα σήµατα χρονοσειρών ιδίου µήκους 
περίπου έχουµε τον παρακάτω πίνακα:  

 

File  ApEn 2 D2

Healthy R-R 1.220074 8.59380  

 Patient R-R 0.241085 5.94004  

lorenz.txt 0.081326 2.05780 

mackey100 0.157025 7.5.   
Πίνακας 11: Τιµές προσεγγιστικής εντροπίας σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες της διάστασης 
συσχέτισης, για διάφορα είδη χρονοσειρών. 

Από τον πίνακα αυτόν βλέπουµε σαφώς πως οι χρονοσειρές που έχουν µεγαλύτερη 
τυχαιότητα ή στοχαστικότητα επιδεικνύουν µεγαλύτερη ApEn.  

Προκειµένου για χρονοσειρές απο R-R ΗΚΓ σχηµατική αναπαράσταση των 
αποτελεσµάτων απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα:  
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Σχήµα 3.31: Τιµές της προσεγιστικής εντροπίας για χρονοσειρές RR HRV υγιών (κύκλοι) και 
ασθενών (ρόµβοι). Είναι εµφανής ο σαφής διαχωρισµός που προσφέρει η µέθοδος. 
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ενώ ο πίνακας των αποτελεσµάτων αυτών απεικονίζεται παρακάτω: 

 

Disease present Approximate 
Entropy 

 

 Mean STD 

Yes 0.241085 0,091374 

No 1.220074 0.156503 

Statistical Error 
Probability 9.11x10-12

Πίνακας 12: Τιµές της προσεγγιστικής εντροπίας για χρονοσειρές RR HRV υγιών και ασθενών. 
Στην ουσία είναι οι τιµές που απεικονίζονται µε το σχήµα 3.31. 

Από τον πίνακα εύκολα γίνεται αντιληπτή η µεγάλη διακριτική ικανότητα που 
προσφέρει αυτή η µέθοδος. Πράγµατι, σε όλες τις βάσεις δεδοµένων (πέρα από τη 
δική µας) που εφαρµόσαµε τη µέθοδο αυτή σε συνδυασµό και µε άλλες, η ApEn 
αποδείχθηκε, όπως θα δούµε, η σπουδαιότερη µέθοδος για τον επιτυχή διαχωρισµό 
µεταξύ υγιών και ασθενών. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να τονίσουµε πως η µέθοδος 
είναι χρήσιµη µονάχα σε συνδυασµό µε άλλες µεθόδους. Η τιµή της προσεγγιστικής 
εντροπίας από µόνη της δεν αποτελεί κάποιο σηµαντικό φυσικό χαρακτηριστικό της 
χρονοσειράς πέραν του ενός σχετικού µέτρου µη γραµµικότητας. Το γεγονός όµως 
ότι µια χρονοσειρά δεν παρουσιάζει κανονικότητες ή περιοδικότητες δεν σηµαίνει 
ταυτοχρόνως ότι εµπεριέχει και αιτιοκρατία. Κατά συνέπεια, η µέθοδος είναι ισχυρή 
µόνο υπό την παρουσία αποτελεσµάτων και άλλων µη γραµµικών µεθόδων, όπως η 
µέθοδος της εκτίµησης της διάστασης συσχέτισης µέσω χρονικών καθυστερήσεων 
(MOD). Κατά συνέπεια ο πρώτος πίνακας έχει αξία και αποδίδει συναφείς τιµές 
µεταξύ των δύο µεθόδων αυξάνοντας την αξιοπιστία και των δύο.  

Σαν εφαρµογή ο υπολογισµός της ApEn είναι ταχύς σε σχέση µε άλλες 
µεθόδους εντροπίας έχει όµως το µειονέκτηµα ότι εξαρτάται από την τιµή κατωφλίου 
r για αυτό και πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων. Στην εφαρµογή επιλέξαµε 0.65r STD≅ εξαιτίας ότι αυτή η τιµή 
αποδίδει καλύτερο διαχωρισµό µεταξύ υγιών και ασθενών και µεταξύ νέων και υγιών 
και ηλικιωµένων και υγιών για τις δικές µας χρονοσειρές. Σε άλλη εφαρµογή 
ενδεχοµένως να υπάρχει κάποια διαφορετική τιµή η οποία αποδίδει βέλτιστα 
αποτελέσµατα. Για αυτό και πρέπει να γίνεται συστηµατικός έλεγχος για την τιµή r.  
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Β.2.12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΚΟΥ 
ΡΥΘΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΘΕΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
(SURROGATE DATA).  

Στην παρούσα διατριβή, έγινε έλεγχος µη γραµµικότητας για χρονοσειρές RR HRV 
µε την παραγωγή παρένθετων δεδοµένων χρησιµοποιώντας διάφορους αλγορίθµους. 
Χρησιµοποιήθηκαν τόσο οι κλασσικές µέθοδοι του Theiler όσο και µέθοδοι 
δηµιουργίας παρένθετων δεδοµένων µε επαναληπτικό Fourier.  

Γενικά για χρονοσειρές τύπου spike trains όπως είναι οι χρονοσειρές 
µεταβλητότητας του καρδιακού ρυθµού δεν ενδείκνυνται οι µέθοδοι Fourier για 
παρένθεση δεδοµένων, καθώς δεν αναµένονται πολλά αποτελέσµατα. Εντούτοις 
πολλοί ερευνητές στην τρέχουσα βιβλιογραφία, εξάγουν συµπεράσµατα για RR HRV 
µέσω του φάσµατος ισχύος Fourier, ισχυριζόµενοι ότι οι υγιείς παρουσιάζουν 
εµφανέστερες περιοχές πολύ υψηλών συχνοτήτων στο φάσµα  σε σχέση µε 
αντίστοιχες RR HRV από ασθενείς των οποίων οι περιοχές αυτές του φάσµατος 
παρουσιάζονται πολλές φορές µειωµένες. Αναλύοντας κατά Fourier τα παρένθετα 
δεδοµένα στα οποία το φάσµα διατηρείται αναλλοίωτο, βρήκαµε ότι αυτό γενικά δεν 
ισχύει καθώς για τα ίδια φάσµατα οι παρένθετες χρονοσειρές επιδεικνύουν ισχυρή 
πολυπλοκότητα. Συνεπώς, η αξία της µη γραµµικής πληροφορίας (η οποία αίρεται 
από την παρένθεση των  δεδοµένων) είναι αυτή που κυρίως αναδεικνύει και 
αποκαλύπτει στεφανιαίες ασθένειες. Πρέπει εδώ να υπενθυµίσουµε ότι τόσο τα ΗΚΓ 
των υγιών όσο και των ασθενών δεν είχαν ίχνη που θα υποδείκνυαν ασθένεια, δηλαδή 
κατά την καταγραφή δεν εκδηλώθηκε αρρυθµία.  

Τέλος εφαρµόζουµε και ανάλυση παρένθετων δεδοµένων µε τυχαιοποίηση 
γενικευµένων περιορισµών (General Constraint Randomization) µε χρήση της 
συνάρτησης αυτοσυσχέτισης [52].  

 

Fourier Surrogates µε τις κλασσικές µεθόδους του Theiler 
Για κάθε R-R HRV  από τα δείγµατα έγινε παραγωγή 10 surrogate χρονοσειρών και 
µε τις 3 µεθόδους: unwindowed, windowed και AAFT. Αρχικά σαν παράµετρος 
στατιστικού διαχωρισµού (discrimination statistics) χρησιµοποιήθηκε η διάσταση 
συσχέτισης. Υπολογίστηκε η διάσταση συσχέτισης και για τις τρεις οµάδες 
παρενθέτων και εξήχθηκε ο µέσος όρος και η τυπική απόκλιση. Τα αποτελέσµατα 
απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:  

Correlation dimension of Original timeseries and surrogates 

 Original Surrogate1 Surrogate2 Surrogate3 

Healthy 8.560643 9.296714 9.039671 10.00856 

Patient 7.051129 9.612929 8.930029 8.836 

Πίνακας 13: Εκτιµήσεις διαστάσεων Συσχέτισης χρονοσειρών και των surrogates αυτών. 
Surrogate1 αντιστοιχεί στον Unwindowed Fourier Transform αλγόριθµο, surrogate 2, στον 
windowed και το surrogate 3 στον Adjusted Fourier Transform.  

Μια απεικονιστική παράσταση των αποτελεσµάτων απεικονίζεται στο παρακάτω 
σχήµα:  
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Correlation Dimension Estimation For Surrogates

 
Σχήµα 3.32: Απεικόνιση της εκτίµησης διάστασης συσχέτισης χρονοσειρών και των surrogates 
αυτών µε τις τρεις ανωτέρω µεθόδους. Για κάθε γραµµή απεικονίζονται 4 διαδοχικές τιµές που 
αντιστοιχούν στην πραγµατική χρονοσειρά και στις αντίστοιχες παρένθετες µε τις τρεις 
διαφορετικές µεθόδους FFT. Οι τιµές των χρονοσειρών που αντιστοιχούν σε υγιείς 
απεικονίζονται µε ’Ο’ και µε συνεχείς έντονες γραµµές ενώ οι αντίστοιχες για τους ασθενείς µε ‘ ’ 
και µε διακεκοµµένες γραµµές.  

Από το σχήµα παρατηρούµε αύξηση των τιµών για τις διαστάσεις των παρενθέτων, 
πράγµα που υποδηλώνει την αύξηση της πολυπλοκότητας στις ακολουθίες. Τα 
παρένθετα Fourier διατηρούν το φάσµα ισχύος Fourier καθώς και βασικά στατιστικά 
µεγέθη πρώτης και δεύτερης τάξης. Η άνοδος της διάστασης συσχέτισης δεν θα 
συνέβαινε αν οι χρονοσειρές προέρχονταν από γκαουσιανές στοχαστικές διαδικασίες 
εφόσον διατηρούνται τα στατιστικά στοιχεία στα παρένθετα. Αντίθετα σε µια 
στοχαστική χρονοσειρά όπως για παράδειγµα από µια µορφοκλασµατική κίνηση 
Brown (Fractal Brownian Motion) η ανακατανοµή των δεδοµένων µε διατήρηση των 
χαρακτηριστικών του φάσµατος δεν συνηγορεί σε άνοδο των τιµών των 
εκτιµούµενων διαστάσεων.  

  Βέβαια, όταν µιλούµε για τόσο µεγάλες τιµές διαστάσεων συσχέτισης όπως 
αυτές που εκτιµούνται για τις RR HRV χρονοσειρές, υπάρχει σηµαντική 
πολυπλοκότητα στα σήµατα και δεδοµένου του µικρού αριθµού σηµείων η διάσταση 
συσχέτισης σαν στατιστική παράµετρος διαχωρισµού εξακολουθεί να είναι ευάλωτη.  
∆εν είναι εύκολος δηλαδή ο διαχωρισµός της αιτιοκρατίας σε RR HRV χρονοσειρές 
δεδοµένης της ασθενούς στατιστικής. Κάνοντας λοιπόν παραδοχές µπορούµε να 
πούµε ότι υπάρχει σαφής αιτιοκρατία η οποία (ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε την 
πολυπλοκότητα) να έχει ασθενή χαρακτηριστικά εξαγωγής ή απόδειξης. Πάντως η 
ύπαρξή της είναι σαφής σε αυτού του είδους τα τεστ. Βέβαια υπάρχει πάντοτε ο 
αντίλογος πως σε αυτού του είδους τις χρονοσειρές τα τεστ Fourier πάντοτε 
απορρίπτουν τη null hypothesis, όµως αυτό από µόνο του είναι ένα ζήτηµα που 
χρήζει διεξοδικότερης έρευνας.  

Παρένθεση δεδοµένων µε τυχαιοποίηση επαναληπτικού µετασχηµατισµού FFT.  

Για κάθε χρονοσειρά κατασκευάστηκαν 19 ακολουθίες surrogates µε τη µέθοδο που 
παρουσιάστηκε στην παράγραφο §Β.2.8.2. Ως στατιστική παράµετρος διαχωρισµού 
χρησιµοποιήθηκε το µέσο κανονικοποιηµένο απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης, το οποίο 
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υπολογίζεται από την τιµή: ( ) ( )ˆe x i x i= − , όπου για τη χρονοσειρά ( )x i είναι η 

κανονικοποιηµένη τιµή της πραγµατικής χρονοσειράς αυτής, ενώ ( )x̂ i η εκτιµούµενη 
τιµή µέσω της τοπικής γραµµικής πρόβλεψης. Χρησιµοποιήθηκε η πρόβλεψη 
εποµένης τιµής που ισοδυναµεί µε ορίζοντα πρόβλεψης εποµένου σηµείου µόνο, ενώ 
το παράθυρο πληροφορίας πρόβλεψης βελτιστοποιήθηκε για περίπου 5 όρους. Ως 
απεικονιστική µέθοδο για τη στατιστική χρησιµοποιήσαµε την προβολή του 
ιστογράµµατος του µέσου κανονικοποιηµένου απολύτου σφάλµατος πρόβλεψης. 
Ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία καθώς αποδίδει περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε το σφάλµα πρόβλεψης σε όλο το εύρος των τιµών των σφαλµάτων.  

Στο σχήµα 3.33 απεικονίζονται τα αποτελέσµατα για µια χρονοσειρά από 
υγιή. Σύµφωνα µε το ιστόγραµµα παρατηρούµε ότι για µεγάλες τιµές σφάλµατος 
(οριζόντιος άξονας) ο αριθµός εµφάνισης είναι ίδιος τόσο για την πραγµατική 
χρονοσειρά, όσο και για τις παρένθετες. Αντίθετα όµως, για µέσες και  µικρές τιµές 
σφάλµατος, προκύπτει ότι ο αριθµός εµφανίσεων είναι αρκετά µεγάλος για τις 
παρένθετες χρονοσειρές σε σχέση µε την πραγµατική. ∆ηλαδή, τα σφάλµατα 
πρόβλεψης είναι περισσότερα για τις παρένθετες χρονοσειρές σε όλο το φάσµα των 
τιµών των σφαλµάτων. Κατά συνέπεια, οι παρένθετες χρονοσειρές είναι περισσότερο 
µη προβλέψιµες σε σχέση µε την πραγµατική. Η τυχαιοποίηση των δεδοµένων 
συνεπώς αυξάνει τη στοχαστικότητα για τη χρονοσειρά, κάτι που σηµαίνει ότι 
υπάρχει ένδειξη για ύπαρξη αιτιοκρατικής συνιστώσας. Στο σχήµα 3.34 απεικονίζεται 
οµοίως το αντίστοιχο για χρονοσειρά από ασθενή. Όσα παρατηρήθηκαν για τη 
χρονοσειρά υγιούς επαναλαµβάνονται εδώ σε περισσότερο έντονη µορφή. Όπως 
φαίνεται και από το σχήµα 3.34, η διαφορά στο σφάλµα πρόβλεψης είναι αισθητά 
µεγάλη. Αυτό βεβαίως είναι αναµενόµενο αφού, όπως είδαµε και στην µη γραµµική 
ανάλυση, οι χρονοσειρές που προέρχονταν από ΗΚΓ υγιών αποδείχτηκαν 
περισσότερο πολύπλοκες και µη κανονικές από τις αντίστοιχες από ΗΚΓ ασθενών. Η 
παραγωγή όµως παρένθετων δεδοµένων έγινε και για τις δύο κατηγορίες µε τον ίδιο 
τρόπο, πράγµα που σηµαίνει ότι τα παρένθετα δεδοµένα τόσο υγιών όσο και ασθενών 
είχαν την ίδια στοχαστικότητα. Εξαιτίας όµως του γεγονότος ότι οι χρονοσειρές από 
ΗΚΓ ασθενών είναι περισσότερο κανονικές, η διαφορά στο σφάλµα πρόβλεψης 
µεταξύ αυτών και των αντίστοιχων παρένθετων δεδοµένων είναι περισσότερο έντονη, 
πράγµα που παρατηρείται εµφανώς µε οπτική επισκόπηση των σχηµάτων 3.33 και 
3.34.  

Πρέπει να παρατηρήσουµε εδώ ότι απεικονίζονται δύο µόνο σχήµατα για 
λόγους απλότητας και οικονοµίας χώρου. Όλες οι χρονοσειρές επέδειξαν την ίδια 
συµπεριφορά σχετικά µε τα σφάλµατα τοπικής γραµµικής πρόβλεψης των ιδίων και 
των παρένθετων δεδοµένων τους. Οι περιπτώσεις που απεικονίζονται στα σχήµατα 
3.33 και 3.34 αποτελούν µια µέση κατηγορία.  
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Σχήµα 3.33: Ιστόγραµµα του κανονικοποιηµένου µέσου σφάλµατος πρόβλεψης για χρονοσειρά 
προερχοµένη από ΗΚΓ υγιούς και των αντίστοιχων παρένθετων δεδοµένων αυτής. Είναι 
εµφανείς οι µεγαλύτερες τιµές των σφαλµάτων πρόβλεψης για τα παρένθετα δεδοµένα. 

 
Σχήµα 3.34: Ιστόγραµµα του κανονικοποιηµένου µέσου σφάλµατος πρόβλεψης για χρονοσειρά 
προερχοµένη από ΗΚΓ ασθενούς και των αντίστοιχων παρένθετων δεδοµένων αυτής. Είναι 
εµφανείς οι µεγαλύτερες τιµές των σφαλµάτων πρόβλεψης για τα παρένθετα δεδοµένα. 

Πέρα όµως από τα παραπάνω η διαφοροποίηση των παρένθετων δεδοµένων και των 
πραγµατικών χρονοσειρών δεν αποδεικνύει τίποτε άλλο παρά την σαφή ύπαρξη 
αιτιοκρατικής συνιστώσας στις πραγµατικές χρονοσειρές. Ανακατεύοντας τα 
δεδοµένα αφαιρούµε από τη χρονοσειρά στοιχεία της δυναµικής τα οποία εφόσον 
αφαιρούνται αυξάνεται η στοχαστικότητα της χρονοσειράς.  

Μια χρονοσειρά η οποία εµπεριέχει αιτιοκρατία θα παρουσιάζει τροχιά στο 
φασικό χώρο η οποία σε µικρά µήκη θα εµπεριέχει λεία και γραµµική συµπεριφορά. 
Για αυτό και η τοπική γραµµική πρόβλεψη αποδεικνύεται ικανή και ισχυρή µέθοδος 
να αναγνωρίσει αυτά τα στοιχεία. Αν αυξήσει κανείς το παράθυρο πληροφορίας, τότε 
η διακριτική ικανότητα της µεθόδου αίρεται, καθώς θεωρούµε τότε ότι το σύστηµά 
µας είναι ένα γραµµικό και περιοδικό δυναµικό σύστηµα που έχει λεία και γραµµική 
συµπεριφορά και για µεγάλα µήκη της φασικής τροχιάς. Επειδή όµως το πραγµατικό 
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σύστηµα είναι πολύπλοκο (µε ότι κι αν σηµαίνει αυτό για την ώρα) τόσο η 
πραγµατική χρονοσειρά, όσο και οι παρένθετες, αποδίδουν ίδιο αριθµό σφαλµάτων 
για γραµµική πρόβλεψη η οποία έχει µεγάλο παράθυρο πληροφορίας (µη τοπική). Ας 
τονίσουµε ότι η τοπική γραµµική εξακολουθεί να είναι µια ισχυρή µέθοδος 
πρόβλεψης για µη γραµµικές χρονοσειρές και χρονοσειρές προερχόµενες από 
πειραµατικά δεδοµένα.  

Τέλος ας σηµειώσουµε ότι ο αριθµός 19 παρένθετων δειγµάτων δεν 
επιλέχθηκε τυχαία. ∆εδοµένης της εφαρµογής µονόπλευρου στατιστικού ελέγχου 

προκύπτει βαθµός επίπεδο σηµαντικότητας:  1 1 19 0.05a
a
− = ⇒ = . ∆ηλ τα τεστ 

αποφαίνονται αξιόπιστα µε πιθανότητα 95%.  

 Παρένθεση δεδοµένων µε χρήση γενικευµένων περιορισµών και υπολογισµού 
συνάρτησης αυτοσυσχέτισης.  

Όµοια µε την προηγούµενη παράγραφο για κάθε χρονοσειρά έγινε παραγωγή 19 
παρένθετων δεδοµένων µε τη µέθοδο που περιγράφηκε στην §Β.2.8.3. Στον πίνακα 
14 απεικονίζονται τα αποτελέσµατα για µια χρονοσειρά προερχόµενη από ΗΚΓ 
υγιούς. Ως παράµετρος στατιστικής διαχωρισµού επιλέχθηκαν η εκτίµηση της 
διάστασης συσχέτισης µε την MOD και ο υπολογισµός της προσεγγιστικής 
εντροπίας. Παρατηρούµε κάποια αύξηση στις εκτιµούµενες τιµές η οποία όµως δεν 
είναι σηµαντική, πράγµα που ενδεχοµένως αντικατοπτρίζει την αδυναµία των 
συγκεκριµένων παραµέτρων ως στατιστικών διαχωρισµού. Αντίθετα 
(παρουσιάζοντας το απόλυτο µέσο σφάλµα πρόβλεψης για το ίδιο δείγµα) είναι 
εµφανέστερος ο διαχωρισµός µεταξύ των παρένθετων δεδοµένων και της 
πραγµατικής χρονοσειράς.  

 

 ApEn D2 

Original Data 1.087708 9.3578 

Average Surrogate 1.193808 11.47407 

STD Surrogate 0.083256 0.689557 

Πίνακας 14: Αποτελέσµατα εκτίµησης προσεγγιστικής εντροπίας χρονοσειράς µεταβλητότητας 
καρδιακού ρυθµού προερχόµενη από ΗΚΓ υγιούς σε σχέση µε αντίστοιχα για περένθετες 
χρονοσειρές αυτής.  
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Σχήµα 3.35: Τοπική πρόβλεψη χρονοσειρών παρένθετων δεδοµένων µε χρήση γενικευµένων 
περιορισµών και υπολογισµού της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης. Με «+» απεικονίζεται το µέσο 
κανονικοποιηµένο σφάλµα πρόβλεψης για τα παρένθετα δεδοµένα ενώ µε « » απεικονίζεται το 

αντίστοιχο για την πραγµατική χρονοσειρά προερχόµενη από ΗΚΓ υγιούς.  

Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να πούµε πως η µέθοδος των παρένθετων 
δεδοµένων ανέδειξε εµφανή αιτιοκρατική συνιστώσα στα δεδοµένα. Θα µπορούσε 
κάποιος να ισχυριστεί ότι τα δεδοµένα είναι αποτέλεσµα  αιτιοκρατικής συνιστώσας  
(γραµµικής ή µη γραµµικής) και στοχαστικής συνιστώσας η οποία είναι θόρυβος στα 
δεδοµένα. Το µέγεθος όµως της στοχαστικής συνιστώσας σε σχέση µε την 
αιτιοκρατική συνιστώσα είναι εξαιρετικά δύσκολο (αν όχι αδύνατο) να εκτιµηθεί. Η 
µέθοδος των παρένθετων δεδοµένων δεν µπορεί να δείξει τίποτε περισσότερο από την 
ίδια την ύπαρξη αιτιοκρατικής συνιστώσας. Μιλώντας για πειραµατικές χρονοσειρές 
οι οποίες προέρχονται από µέτρηση πραγµατικών δεδοµένων είναι βέβαιο ότι υπάρχει 
και στοχαστική συνιστώσα καθώς σε κάθε σύστηµα µέτρησης υπεισέρχεται θόρυβος. 
Το σχετικό µέγεθος όµως των δύο συνιστωσών δεν είναι εύκολο να καταδειχθεί αν 
δεν γίνουν κάποιες υποθέσεις. Αυτές οι ίδιες όµως οι υποθέσεις εµπεριέχουν εξαρχής 
και την αδυναµία των µεθόδων που θα κληθούν να τις επαληθεύσουν. Για 
παράδειγµα, αν κάποιος ισχυριστεί ότι µια συγκεκριµένη κατηγορία πειραµατικών 
χρονοσειρών όπως οι χρονοσειρές καρδιακού ρυθµού έχουν µια συνιστώσα 
χαµηλοδιάστατης χαοτικής δυναµικής και µια στοχαστική συνιστώσα, υπάρχουν 
διάφορες µέθοδοι που θα µπορούσε να επιλέξει για να «φιλτράρει» τα δεδοµένα και 
να αφαιρέσει την υποτιθέµενη στοχαστική συνιστώσα. Μια µέθοδος θα µπορούσε να 
είναι η Principal Components Analysis που είδαµε στην παράγραφο §3.3.3. Σύµφωνα 
µε αυτήν τη µέθοδο φιλτράρεται τη χρονοσειρά αφαιρώντας έτσι συνιστώσες που 
οφείλονται σε µικρές ιδιοτιµές θεωρώντας αυτές τις συνιστώσες ως θόρυβο. Με 
αυτόν τον τρόπο όµως εξαιρούνται και στοιχεία που πιθανώς να συνιστούν 
υψιδιάστατες µη γραµµικές συνιστώσες. Κατά συνέπεια, η ίδια η µέθοδος έχει 
εξαρχής απορρίψει ως στοχαστικές ενδεχοµένως πολύτιµες πληροφορίες. Στο βαθµό 
που αυτή η υπόθεση δεν ενοχλεί τις εφαρµογές, αυτό δεν αποτελεί ιδιαίτερα αρνητικό 
παράγοντα. Ταυτόχρονα όµως, το να υπολογίσει κανείς ποσοστό στοχαστικής 
συνιστώσας στα δεδοµένα µε µια τέτοια υπόθεση επ΄ ουδενί λόγο δεν συνιστά 
απόδειξη για το ποσοστό της στοχαστικής συνιστώσας, παρά µονάχα µια ποσοτική 
έκφραση της αρχικής υπόθεσης. Ενδεχοµένως, εξαιρώντας κανείς τις µικρές ιδιοτιµές 
εξαιρεί και σηµαντικά στοιχεία της δυναµικής του πραγµατικού συστήµατος. Αν 
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ισχύει η υψιδιάστατη δυναµική, τότε η PCA έχει έννοια µόνο για µικρές µετατοπίσεις 
στην τροχιά όπου αυτή είναι λεία και σχετικά γραµµική καθώς δεν υπάρχουν µεγάλες 
ασυνέχειες. Κατά συνέπεια, το να προβάλει κανείς όλη τη χρονοσειρά σε PC αποτελει  
θεωρητικό λάθος. Άλλωστε η ίδια η ποιοτική ερµηνεία του θορύβου είναι κάτι το 
οποίο απαιτεί υψηλή θεωρητική τεκµηρίωση καθώς υπάρχει µια πληθώρα φυσικών 
γεννητριών διαφόρων ειδών θορύβου, οι οποίες θα µπορούσαν κάλλιστα να 
εµπλακούν στην αρχική υπόθεση ανατρέποντας την ποσοτική ερµηνεία των µεθόδων.  

Σε ότι αφορά τα παρένθετα δεδοµένα υπάρχει πάντοτε ο αντίλογος ότι η µη 
απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης δεν αντικατοπτρίζει τίποτε παραπάνω από την 
αδυναµία της συγκεκριµένης στατιστικής της παραµέτρου διαχωρισµού να 
πραγµατοποιήσει αυτήν ακριβώς την απόρριψη.  

Όταν αναλύονται πραγµατικά δεδοµένα σηµαντικό ρόλο παίζει η γνώση και 
περαιτέρω επισκόπηση του πραγµατικού προβλήµατος. Στην περίπτωση των 
χρονοσειρών του καρδιακού ρυθµού ένα είναι το βέβαιο: το άγνωστο δυναµικό 
σύστηµα εµπεριέχει σαφή αιτιοκρατική συνιστώσα. Υπάρχει µια εσφαλµένη 
βιβλιογραφική άποψη περί ισχυρής παρουσίας θορύβου στα δεδοµένα η οποία 
προέρχεται από δύο κυρίως παράγοντες. Ο πρώτος είναι ο προσανατολισµός των 
συγγραφέων οι οποίοι ως αρχική αντίληψη παραθέτουν την ύπαρξη χαµηλοδιάστατου 
µη γραµµικού συστήµατος και ισχυρής στοχαστικής συνιστώσας. Ο δεύτερος λόγος 
είναι η ισχυρή ανοµοιογένεια των δεδοµένων ανά συγγραφέα. Ακόµη και µε τον 
ισχυρισµό ισχυρής στοχαστικότητας οι στοχαστικές ιδιότητες ανά οµάδα δεδοµένων 
ποικίλλουν. Για την ώρα είναι πρακτικά αδύνατη το συµπέρασµα για το αν µια 
χρονοσειρά προέρχεται από υψιδιάστατη πολύπλοκης δυναµικής ή χαµηλοδιάστατη 
µη γραµµική δυναµική µε ισχυρή στοχαστική συνιστώσα. Θεωρητικά είναι αδύνατος 
ο διαχωρισµός έτσι κι αλλιώς λόγω του δευτέρου θερµοδυναµικού αξιώµατος.  

Σε όλη τη συνέχεια της ανάλυσης στην παρούσα διατριβή θα θεωρήσουµε ότι 
δεν µπορούµε να αποφανθούµε περί στοχαστικότητας στα δεδοµένα. Έτσι αναλύσαµε 
τις χρονοσειρές χωρίς κάποιο φιλτράρισµα το οποίο θα βασίζεται πάνω σε υποθέσεις. 
Προκειµένου να έχουµε συνέπεια σε όσα ισχυριζόµαστε, πραγµατοποιήσαµε οµοειδή 
ανάλυση και σε άλλες διεθνείς και βιβλιογραφικά πολύ γνωστές βάσεις δεδοµένων οι 
οποίες έχουν συνοδεύονται και από µια σχετική τεκµηρίωση.  
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Β.2.13 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 
ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Υπάρχουν κάποιες βάσεις δεδοµένων στο διαδίκτυο οι οποίες είναι διαθέσιµες προς 
ερευνητική χρήση. Αυτές οι βάσεις χρησιµοποιούνται περισσότερο για µια επιστροφή 
ανάλυσης από διάφορους συγγραφείς προς τα ινστιτούτα που πήραν τα δεδοµένα. 
Μια συγκριτική µελέτη των αποτελεσµάτων µε αυτά των δικών µας δεδοµένων θα 
ήταν ιδιαιτέρως κατατοπιστική, καθώς αναλύοντας βασικά χαρακτηριστικά 
ελέγχουµε την εγκυρότητα των δικών µας δεδοµένων, αλλά και λαµβάνοντας συναφή 
αποτελέσµατα κατά την εφαρµογή των µεθόδων, ενισχύεται η εγκυρότητα εφαρµογής 
των.  

Η περισσότερο «διάσηµη» βάση δεδοµένων είναι αυτή του Physionet που έχει 
γίνει σε συνεργασία µε το MIT της Μασαχουσέτης. Πολλοί συγραφείς έχουν 
βασιστεί σε αυτά τα δεδοµένα προκειµένου να ελέγξουν την εφαρµογή µεθόδων της 
µη γραµµικής ανάλυσης σε χρονοσειρές προερχόµενες από ΗΚΓ. Τα δεδοµένα που 
προέρχονται από υγιείς και ονοµάζονται normal sinus rhythm καθώς καποια 
προέρχονται από ασθενείς. Αυτά τα δεδοµένα προέρχονται από καταγραφές Holter οι 
οποίες παράγουν ως γνωστόν µη µόνιµες χρονοσειρές. Η µη µονιµότητά τους δεν 
είναι µόνο µαθηµατική, αλλά είναι και επιπλέον θεωρητική. Τα Holter είναι φορητές 
συσκευές οι οποίες καταγράφουν τον ασθενή σε όλη τη διάρκεια του 24 ωρου. Ο 
ασθενής σε αυτό το χρονικό διάστηµα κάνει διάφορες δραστηριότητες οι οποίες 
επηρεάζουν άµεσα την καρδιακή του λειτουργία και δρουν ως ένα στοχαστικό 
περιβάλλον. Έτσι άλλοτε κοιµάται, άλλοτε τρώει τρέχει βαδίζει, ασκεί πνευµατική 
δραστηριότητα κοκ. Κατά συνέπεια οι χρονοσειρές αυτές είναι µη µόνιµες. 
Αναλύσαµε αυτές τις χρονοσειρές µε σκοπό να πάρουµε στάσιµα υποτµήµατα µε 
γνώµονα να διατηρείται στα υποτµήµατα αυτά η µέση τιµή και η αυτοσυσχέτιση 
(στατικότητα υπό την ευρεία έννοια). Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη σε 
εργασίες που µελετούν µεταβατικά φαινόµενα κυρίως. ∆εν ενδείκνυται όµως στη 
δική µας περίπτωση καθώς τα υποτµήµατα διαφόρων δειγµάτων δεν αντιστοιχούν 
στον ίδιο  κιρκαδιανό κύκλο. Παρά το γεγονός αυτό πραγµατοποιήσαµε ανάλυση των 
χρονοσειρών αυτών µε σκοπό να εξετάσουµε κάποια συνάφεια στα αποτελέσµατα. 
Τα αποτελέσµατα απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Disease present Delay Times Method 

 Mean STD 

Yes 5.686327 0.739 

No 6.64022 1.223 

Πίνακας 15: Εκτίµηση της διάστασης συσχέτισης των δεδοµένων υγιών και ασθενών της βάσης 
του MIT 
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Αντίστοιχα αποτελέσµατα απεικονίζονται για τον υπολογισµό της προσεγγιστικής 
εντροπίας. Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον πίνακα 16 

Disease present Approximate Entropy 

 Mean STD 

Yes  0.581978  0.119284 

No  1.085397 0.1565  

Πίνακας 16: Τιµές της προσεγγιστικής εντροπίας των δεδοµένων υγιών και ασθενών της βάσης 
του MIT 

Από τον πίνακα 15 παρατηρούµε ότι ο διαχωρισµός µεταξύ των δύο κατηγοριών δεν 
είναι ικανοποιητικός. Αυτό δεν οφείλεται στις µεθόδους αλλά στα δεδοµένα. 
∆εδοµένου ότι οι µέσες τιµές υπολογίστηκαν και για περισσότερα του ενός 
υποτµήµατα είναι προφανές πως κάποιες δραστηριότητες των ατόµων που 
απαιτούσαν προσπάθεια αποτύπωσαν δεδοµένα µε υψηλότερες διαστάσεις. Είναι 
άλλωστε λογικό από πλευράς φυσιολογίας, η µετάβαση από µια δραστηριότητα ενός 
ασθενούς σε µια άλλη να έχει άµεσο αντίκτυπο και στη δυναµική συµπεριφορά του 
καρδιακού συστήµατος το οποίο καλείται κυκλοφορικά να στηρίξει τόσο τη 
µετάβαση όσο και τη νέα δραστηριότητα. Γενικότερα πάντως αν η καταγραφή των 
δεδοµένων δεν γίνει σωστά και µε προσοχή αποδίδει εσφαλµένα αποτελέσµατα. 
Πάρα πολλοί συγγραφείς έχουν δηµοσιεύσει εργασίες βασιζόµενες σε αυτή τη βάση.  

Η διαχωρισιµότητα που παρέχει η προσεγγιστική εντροπία και απεικονίζεται 
στον πίνακα 16 αποδεικνύει την ισχύ της µεθόδου αυτής ακόµη και για µη στατικά 
δεδοµένα. Πάντως απεικονίζονται µέσοι όροι των αποτελεσµάτων. Και εδώ αυτή η 
µέθοδος της ApEn κατέδειξε υψηλές τιµές για κάποια υποτµήµατα ασθενών κάτι που 
δεν συνέβη στα δικά µας δεδοµένα.  

Μια δεύτερη και σχετικά πιο πρόσφατη καταγραφή του MIT είναι η βάση 
δεδοµένων µε τίτλο FANTASIA. Αυτή η καταγραφή έγινε µε τρόπο παρόµοιο µε τον 
δικό µας. Οι ασθενείς ήταν ήρεµοι σε ύπτια θέση και προσπαθούσαν όπως και στην 
περίπτωσή µας να  αναπνέουν σε κανονικό ρυθµό. Η βάση περιέχει καταγραφές από 
5 νέους υγιείς και 5 ηλικιωµένους επίσης  υγιείς. Αυτές οι καταγραφές αποτέλεσαν 
για εµάς ένα είδος πρόκλησης εφόσον πέρα από την ασθένεια θα εξεταζόταν και η 
ηλικία. Τα αποτελέσµατα για αυτούς απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

 

Age present Delay Times Method 

 Mean STD 

Yes 6.24896 0.745655 

No 8.9699 0.946201 

Statistical Error 
Probability 1.4026 10-6

Πίνακας 17: Εκτίµηση της διάστασης συσχέτισης των δεδοµένων υγιών και ασθενών της βάσης 
Fantasia του MIT 

Από τον πίνακα 17 είναι προφανής η συνάφεια των αποτελεσµάτων που αφορούν 
αυτή τη βάση µε τη δική µας. Ας τονίζουµε εδώ ότι αν και δεν υφίσταται ασθένεια η 
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ηλικία είναι ένας προφανής λόγος για αποδυνάµωση της ανθεκτικότητας του 
δυναµικού συστήµατος της καρδιάς. Η πιθανότητα στατιστικού σφάλµατος που 
περιγράφεται από τον πίνακα 17 δεν είναι άλλη από την πιθανότητα εσφαλµένης 
ταξινόµησης ενός δείγµατος σε λάθος κατηγορία (ANOVA).  

Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα υπολογισµού της προσεγγιστικής εντροπίας 
φαίνονται στον πίνακα 18. Οι υπολογισµοί έγιναν και εδώ για λόγους οµοιοµορφίας 
µε χρήση τιµής κατωφλίου ίσης µε r=0.65STD.  

 

Age present Approximate Entropy 

 Mean STD 

Yes 0.577767 0.150508 

No 1.1328 0.220 

Statistical Error 
Probability 5.6925 10-6

Πίνακας 18: Τιµές της προσεγγιστικής εντροπίας των δεδοµένων υγιών και ασθενών της βάσης 
Fantasia του MIT 

Η διαχωρισιµότητα που παρέχει η µέθοδος εδώ είναι εµφανής. Παράλληλα, 
συνηγορεί για µεγαλύτερη τυχαιότητα ή µη γραµµικότητα στις χρονοσειρές που 
προέρχονται από ΗΚΓ υγιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες ηλικιωµένων. 

Στη συνέχεια έγινε ανάλυση µιας άλλης διάσηµης βάσης καταγραφών υγιών 
από τη Physionet [53]. Η βάση αυτή περιέχει χρονοσειρές καρδιακού ρυθµού οι 
οποίες προέρχονται από οµάδα 12 υγιών και έχουν ληφθεί κατόπιν µακράς 
καταγραφής και σε ύπτια θέση. Βεβαίως η βάση αυτή έχει µεγάλες αποκλίσεις 
σχετικά µε ηλικίες αλλά και φύλο των µετρούµενων ασθενών. Η εκτίµηση της µέσης 
διάστασης συσχέτισης ήταν: D2= 9.8713 µε τυπική απόκλιση STD=1.2572. 
Αντίστοιχα η µέση προσεγγιστική εντροπία αντίστοιχα  ήταν ApEn=0.936338909 µε 
STD=0.093256.  

 Ας παρατηρήσουµε ότι η συνάφεια των αποτελεσµάτων για τους υγιείς τόσο 
για τη βάση Fantasia όσο και για τις δικές µας καταγραφές είναι αρκετά σηµαντική 
καθώς στην περίπτωσή µας οι νέοι και υγιείς έχουν D2 = 9.73263 και ApEn = 
1.220074 ενώ για τη βάση Fantasia είναι D2 = 8.63472 και ApEn = 1.1328. Το ίδιο 
συναφή είναι τα αποτελέσµατα και για τη βάση Physionet [53] όπως είδαµε 
παραπάνω.  

Από τα παραπάνω είναι προφανής ο ρόλος που παίζει η ίδια η καταγραφή των 
δεδοµένων. Όταν η καταγραφή γίνει όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο 
τα δεδοµένα ίσως δεν είναι στάσιµα µε την αυστηρά µαθηµατική έννοια είναι όµως 
αναµφισβήτητα στάσιµα µε τη φυσιολογική έννοια. Κατόπιν µιάς µη γραµµικής 
ανάλυσης δεδοµένων από οµοειδείς και σχετικά προσεκτικές καταγραφές, προκύπτει 
η διαφορά στην εκτιµούµενη διάσταση συσχέτισης µεταξύ υγιών και ασθενών, καθώς 
και µεταξύ νέων και ηλικιωµένων. Αυτό επιβεβαιώνει τη σύγχρονη άποψη που 
διατυπώνεται τα τελευταία χρόνια ότι δηλαδή τα νέα και υγιή βιολογικά συστήµατα 
είναι περισσότερο πολύπλοκα και µη γραµµικά σε αντίθεση µε τα ασθενή ή 
ηλικιωµένα βιολογικά συστήµατα. Αυτή η κανονικότητα των ευαίσθητων ούτως ή 
άλλως ασθενών ή γερασµένων συστηµάτων, ίσως ευθύνεται για την τρωτότητά τους. 
Πράγµατι ένα µη γραµµικό και πολύπλοκο σύστηµα είναι πιο δυνατό και 
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ανθεκτικότερο στις εκάστοτε διαταραχές σε σχέση µε ένα γραµµικό περιοδικό 
σύστηµα.  

Πέρα όµως από την ανάλυση αυτού του είδους σηµαντικός είναι και ο 
διαχωρισµός που παρέχεται µε τις µεθόδους αυτές. Πράγµατι αν η καταγραφή γίνει 
σωστά, ακόµη και για ένα ΗΚΓ το οποίο δεν θα παρουσιάζει παθολογικές ενδείξεις 
και θα φαίνεται φυσιολογικό είναι δυνατή η ανάδειξη της πολυπλοκότητας και κατά 
συνέπεια της τρωτότητας του καρδιακού συστήµατος που αυτό αναφέρεται. Στον 
πίνακα 19 παρουσιάζονται συγκεντρωµένες οι τιµές για την εκτίµηση της διάστασης 
συσχέτισης για τις καταγραφές που προαναφέραµε.  

 

Correlation Dimension Estimation 

Healthy Disease Present Data Base 

Mean StDev Mean StDev 

p-value 

OUR DATA 9.73263 0.76428 5.75070 0.54628 3.8773e-010 

Physionet  

[MIT-BIH 
Database] 

6.64022 1.223184221 5.68632 0.73920233 0.0494 

Fantasia Young 
Subjects 8.63472 0.994647263 - - 

Fantasia 
Elderly Subjects  6.2759 0.674151448 - - 

9.4583e-004 

Physionet  

[Peng et al., 
1999] 

9.871377686 1.257226411 - - - 

Πίνακας 19: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα εφαρµογής µεθόδου χρονικών καθυστερήσεων για 
χρονοσειρές καρδιακού ρυθµού από διάφορες βάσεις δεδοµένων.  

Στη συνέχεια πραγµατοποιήσαµε και εκτίµηση των διαστάσεων συσχέτισης 
µε χρήση της µεθόδου SVD και προβολή σε principal components analysis. Στον 
πίνακα 20 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα. Παρατηρούµε ότι 
υπάρχει σαφής µείωση στις εκτιµώµενες τιµές πράγµα που είναι σαφές αποτέλεσµα 
των υποθέσεων που έχουµε πραγµατοποιήσει προκειµένου να εφαρµόσουµε τη 
µέθοδο. Παρατηρούµε ότι η ικανότητα διαχωρισµού έχει µειωθεί. Αυτό δεν είναι 
αποτέλεσµα µόνο των µικρότερων τιµών που εκτιµώνται, αλλά και ενδεχοµένως της 
έλλειψης συνεισφοράς µη γραµµικών συνιστωσών οι οποίες απορρίφθηκαν ως 
θόρυβος από τη µέθοδο.  

Οι µέσες τιµές στις εκτιµώµενες διαστάσεις είναι αυξηµένες σχετικά µε τις 
εκτιµώµενες σε παλαιότερες εργασίες. Αυτό, όπως είδαµε, δεν συνηγορεί σε κριτική 
για την απόλυτη τιµή των εκτιµηµένων παραµέτρων. Αντίθετα, καταδεικνύει την 
ευαισθησία των µεθόδων όταν αυτές εφαρµόζονται µε διαφορετική κάθε φορά 
φιλοσοφία. Το σηµαντικότερο είναι ο σαφής διαχωρισµός που αποδίδεται από τη 
µέθοδο και ο οποίος είναι ικανός για κλινική αξιοποίηση. Ας τονιστεί ότι στο σύνολο 
των καταγραφών από όλες γενικά τις βάσεις δεδοµένων τα απλά ΗΚΓ είχαν σαφώς 
τη µορφή υγιούς χωρίς ιδιαίτερες ή σηµαντικές ενδείξεις για στεφανιαία ασθένεια. 
Κατά συνέπεια, µια µακρά καταγραφή σε άνετο περιβάλλον θα έδειχνε σαφώς την 
κατάσταση του καρδιακού συστήµατος ενός ασθενούς σε σχέση µε την 
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ανθεκτικότητα. Ίσως θα ήταν αρκετά σηµαντικό στο να δωθεί στον εξεταζόµενο ένα 
µήνυµα εγγρήγορσης εάν ένα σύνολο µη γραµµικών µεθόδων θα ήταν σε θέση να 
αποδώσουν τιµές παραµέτρωνπου  που θα καταδείκνυαν µειωµένη πολυπλοκότητα. 
Πρέπει µαλιστα να τονισθεί ότι η λήψη ενός ΗΚΓ αποτελεί µια µέθοδο η οποία δεν 
είναι επεµβατική και δεν είναι ιδιαίτερα κοπιαστική για τον ασθενή.  

 

Correlation Dimension Estimation 

Healthy Disease Present Data Base 

Mean StDev Mean StDev 

 

p-value 

 

OUR DATA 5.345911 0.316196 2.834782 0.549291 4.4735e-009 

Physionet [MIT-
BIH Database] 3.518425 0.506116 2.986275 0.585001 0.0432 

Fantasia Young 
Subjects 4.4012 0.484954 - - 

Fantasia Elderly 
Subjects 3.78224 0.395147 - - 

0.0465 

Physionet 

[Peng et al., 
1999] 

4.663582 1.656838 - - - 

Πίνακας 20: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα εφαρµογής µεθόδου χρονικών καθυστερήσεων για 
χρονοσειρές καρδιακού ρυθµού από διάφορες βάσεις δεδοµένων. Η µέθοδος των χρονικών 
καθυστερήσεων έχει αξιοποιήσει φιλτράρισµα SVD.  

Πολλοί συγγραφείς θεωρούν ότι οι χρονοσειρές µεταβλητότητας του 
καρδιακού ρυθµού είναι θορυβώδεις και για αυτό όχι αξιοποιήσιµες. Και πάλι εδώ 
παίζει ρόλο ο τρόπος θεώρησης ενός προβλήµατος. Μια «σουίτα» γραµµικών 
µεθόδων ανάλυσης θα αποφαινόταν ότι οι χρονοσειρές αυτές είναι λευκός θόρυβος. 
∆εν υπάρχουν ασφαλείς µέθοδοι ανίχνευσης θορύβου σε πραγµατικά δεδοµένα παρά 
µόνο υπό κάποιες παραδοχές. Οι παραδοχές όµως αυτές από µόνες τους εισάγουν και 
τα µειονεκτήµατα της εκάστοτε επεξεργασίας, τα όρια δηλαδή της εφαρµογής της. 
Για παράδειγµα, το να θεωρήσει κάποιος ότι οι χρονοσειρές µεταβλητότητας του 
καρδιακού ρυθµού είναι αποτέλεσµα χαµηλοδιάστατης πολύπλοκης διαδικασίας και 
θορύβου σηµαίνει ότι θα πρέπει να εφαρµόσει τεχνικές που µπορούν να ανιχνεύσουν 
τέτοιες διαδικασίες λίγων βαθµών ελευθερίας. Κατά συνέπεια οι τεχνικές αυτές δεν 
θα είναι ικανές να αποδώσουν χαρακτηριστικά διαδικασιών πολλών βαθµών 
ελευθερίας. Στο βαθµό που αυτές οι υποθέσεις και οι αντίστοιχες τεχνικές αποδώσουν 
αποτελέσµατα ικανοποιητικά για κάποια ορισµένη εφαρµογή, τότε δεν υπάρχει 
κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα. ∆εν µπορούν όµως να αποφανθούν θεωρητικά αφού την 
ίδια στιγµή έχουν, µέσω υποθέσεων, αποκλείσει πληροφορίας που θα µπορούσε να 
εξαχθεί από το σύστηµα. Για την ώρα, δεν υπάρχει κάποια ενδεδειγµένη τεχνική η 
οποία θα αναδείξει τα επίπεδα του θορύβου σε χρονοσειρές όπως αυτές της 
µεταβλητότητας του καρδιακού ρυθµού. Κατά συνέπεια, εφόσον δεν µπορούµε 
ακόµη να αποφανθούµε µε ασφάλεια για το ύψος του θορύβου, δεν µπορούµε να 
αποδώσουµε µε σιγουριά κάποιο απόλυτο µέγεθος για µη γραµµικές παραµέτρους 
όπως η διάσταση συσχέτισης. Η ίδιες όµως οι µέθοδοι αναδεικνύουν χαρακτηριστικά 
τα οποία θα µπορούσαν άµεσα να αξιοποιηθούν στην κλινική πράξη και αυτό 
εξακολουθεί να είναι το σηµαντικό και ισχυρό σηµείο των παραπάνω µεθόδων. Σε 
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καµία ανάλυση τα βιολογικά συστήµατα δεν απέδωσαν παραµέτρους που θα 
υποδήλωναν χαµηλοδιάστατη δυναµική. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα µπορεί 
κανείς να βρει σε αναλύσεις χρονοσειρών προερχόµενων από 
ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατα (ΗΕΓ), αιµοδυναµικές ροές κοκ. Είναι βεβαίως 
κατανοητό πως η ισχυρή ανατοµική πολυπλοκότητα, σε συνδυασµό µε στοχαστικό 
περιβάλλον, να δηµιουργεί ιδιαίτερα πολύπλοκη δυναµική συµπεριφορά. Αυτό όµως 
δεν σηµαίνει πως δεν θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στην πράξη κάποια 
αποτελέσµατα µη γραµµικών παραµέτρων. Από την εποχή των πρωτοπόρων 
Babloyantz και Goldberger και µέχρι σήµερα, έχουν αυξηθεί οι εκτιµούµενες 
διαστάσεις που υπολογίζονται κάθε φορά. Αυτό δεν οφείλεται σε εσφαλµένη 
εφαρµογή των µεθόδων από τους παλαιότερους συγγραφείς. Αντίθετα, οφείλεται 
στην συνεισφορά των παλαιότερων εργασιών στην κατανόηση του προβλήµατος,  
πράγµα που έχει σαν συνέπεια περισσότερο σκεπτικισµό στις παραδοχές από τους 
νεότερους συγγραφείς.  

Αναµφισβήτητα, η εκτίµηση των µη γραµµικών παραµέτρων εµπεριέχει 
επίσης παραδοχές όπως είδαµε και στις σχετικές παραγράφους. Το σηµαντικό όµως 
είναι ότι υπάρχουν συναφή και αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα. Στα πλαίσια της 
διατριβής αυτής πραγµατοποιήθηκε ανάλυση σε περισσότερες καταγραφές για να 
καταδειχθεί αυτή ακριβώς η σηµασία.  
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Β.2.14. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ  (TIME SERIES PREDICTION) 

Είδαµε στα προηγούµενα πως η ανάλυση των χρονοσειρών R-R που προέρχονται από 
ΗΚΓ και αναπαριστούν τη µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας δίνουν 
χρήσιµες πληροφορίες όσον αφορά τον ποιοτικό διαχωρισµό των ΗΚΓ σε υγιή και 
ασθενή χωρίς να υπάρχει αυτή η ένδειξη της ασθένειας στα ίδια τα ΗΚΓ. Περαιτέρω, 
η ίδια η µη γραµµική ανάλυση έδωσε χρήσιµες πληροφορίες που αφορούν την 
πολυπλοκότητα και την ισχυρή µη γραµµικότητα που υπάρχει µέσα στη δυναµική της 
καρδιάς. Είδαµε λοιπόν ότι καταστάσεις ασθένειας και γήρανσης στο καρδιακό 
δυναµικό σύστηµα είναι συνυφασµένες µε περισσότερο γραµµική συµπεριφορά που 
εκφράζεται µε µείωση της πολυπλοκότητας στη δυναµική των R-R χρονοσειρών, ενώ 
αντίθετα καταστάσεις νεότητας και υγείας στο καρδιακό σύστηµα είναι 
συνυφασµένες µε  ισχυρή πολυπλοκότητα. Βιβλιογραφικά αυτό συχνά 
αµφισβητήθηκε κυρίως λόγω κακών δεδοµένων που προέρχονταν από µακράς 
καταγραφής και µη στατικές φυσιολογικά χρονοσειρές HOLTER. Εντούτοις η 
εξέλιξη της µη γραµµικής ανάλυσης χρονοσειρών, όχι µόνο σε ανάλυση ΗΚΓ, 
ανέδειξε την πεποίθηση ότι σε πολύπλοκα και µη γραµµικά µα ευσταθή δυναµικά 
συστήµατα η πολυπλοκότητα και η απεριοδική όψη είναι συνυφασµένα µε υγιή και 
ανθεκτική σε διαταραχές κατάσταση. Στην περίπτωση των ΗΚΓ είδαµε ότι οι 
περισσότερες από τις αντιρρήσεις αίρονται όταν δοθεί η απαραίτητη προσοχή στην 
ορθή λήψη των δεδοµένων.  Είδαµε επίσης πως η εικόνα σύγχυσης που υπάρχει στο 
χώρο της µη γραµµικής ανάλυσης καρδιογραφηµάτων ξεδιαλύνεται και αποδίδει 
χρήσιµα αποτελέσµατα κατόπιν µεθοδικής εφαρµογής των µεθόδων της µη 
γραµµικής δυναµικής και κατόπιν προσεκτικών παραδοχών.  

Ο όρος τυχαιότητα (randomness) στη στατιστική εκφράζεται µε την αδυναµία 
πρόβλεψης επόµενων καταστάσεων σε µια χρονοσειρά. Ένα σήµα είναι περισσότερο 
τυχαίο όσο είναι λιγότερο προβλέψιµο, όσο µικραίνει δηλαδή η δυνατότητα 
εκτίµησης επόµενων καταστάσεων ή τιµών της χρονοσειράς  µε βάσει τις 
παρελθούσες τιµές της τις οποίες ήδη γνωρίζουµε. Στη στατιστική αυτό είναι εύκολο 
να υπολογιστεί καθώς εκφράζεται µε δεσµευµένες πιθανότητες και υπολογίζεται 
απευθείας µε εκτίµηση εντροπιών. Ερµηνεύεται δηλαδή στη στατιστική µε την 
αδυναµία εκτίµησης στατιστικού νόµου ή στατιστικού µοντέλου το οποίο θα δύναται 
να αναπαράγει τη  χρονοσειρά.  

Στη µη γραµµική δυναµική αλλά και στη κλασσική δυναµική ένα µοντέλο 
είναι τυχαίο όταν υπάρχει επιπλέον και η αδυναµία εκτίµησης κάποιου δυναµικού 
συστήµατος το οποία θα παράγει τη χρονοσειρά. Για παράδειγµα η λογιστική 
απεικόνιση για παράµετρο µ=4  αποδίδει µια χρονοσειρά η οποία βάσει στατιστικών 
κριτηρίων θα έβγαινε τυχαία. Ένας χαρακτηριστικός τρόπος εκτίµησης των 
δυναµικών χαρακτηριστικών µιας χρονοσειράς είναι η µη γραµµική ανάλυση αυτής 
µε µεθόδους που παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα.  

Με δεδοµένο λοιπόν ότι ένα σήµα το οποίο είναι περισσότερο τυχαίο είναι 
ταυτοχρόνως και λιγότερο προβλέψιµο, θα χρησιµοποιήσουµε τα πορίσµατα αυτά της 
προηγούµενης ανάλυσης ώστε να ελέγξουµε την προβλεψιµότητα των RR 
χρονοσειρών. Θα δείξουµε ότι οι χρονοσειρές που προέρχονται από υγιείς είναι 
λιγότερο προβλέψιµες από εκείνες που προέρχονται από ασθενείς, επαληθεύοντας 
έστσι µε έναν εναλλακτικό  τρόπο τα προηγούµενα συµπεράσµατά µας. Πέρα από την 
επαλήθευση αυτή, η οποία κατά κάποιον τρόπο επιβεβαιώνει τα πορίσµατα των 
προηγούµενων µεθόδων, επιλέγονται κάποιες κύριες µέθοδοι πρόβλεψης οι οποίες 
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αποδίδουν καλύτερο διαχωρισµό. Με κατάλληλη ρύθµιση των παραµέτρων δείχνεται 
ότι οι µέθοδοι αυτές δύναται να παράσχουν βέλτιστο διαχωρισµό, καθιστώντας τις 
µεθόδους πρόβλεψης σε ένα εργαλείο το οποίο θα µπορούσε να αποβεί χρήσιµο στην 
κλινική πράξη.  

Για την ανάλυση της µεταβλητότητας του καρδιακού ρυθµού (R-R HRV) και 
κυρίως για αναγνώριση ασθενειών έχουν αναπτυχθεί αρκετές απλές γραµµικές 
µέθοδοι όπως ο έλεγχος µέσης τιµής της R-R χρονοσειράς, ο υπολογισµός της 
τυπικής απόκλισης, ο τετραγωνικός µέσος [90, 91]κ.α. Επίσης έχει εφαρµοστεί 
πρόβλεψη R-R HRV χρονοσειρών µε χρήση νευρωνικών δικτύων και αλγορίθµων 
ασαφούς λογικής (neural networks, fuzzy logic) [92, 93]. Η ανάλυση µε 
µετασχηµατισµό Fourier  ή άλλες φασµατικές µεθόδους έχει ευρέως εφαρµοσθεί και 
σε χρονοσειρές HRV αφενός για να αναδείξει µη γραµµικότητα στις χρονοσειρές 
αυτές και αφετέρου για να αναδείξει κάποα χαρακτηριστικ στο φάσµα που θα 
µπορούσαν να καταδείξουν ασθένειες. Όσον αφορά την αναγνώριση ασθενειών µέσω 
µετασχηµατισµού Fourier, υπάρχουν ενδείξεις ότι για στεφανιαίους ασθενείς υπάρχει 
µείωση της ισχύος των υψηλών συχνοτήτων στο φάσµα και έχει κατασκευαστεί και 
εµπορικό λογισµικό βασιζόµενο σε αυτή την τεχνική [8, 10, 11]. Παρόλα αυτά δεν 
έχουν επιτευχθεί επιτυχηµένες διαγνώσεις σε ποσοστό µεγαλύτερο των 60%, κάτι που 
αναγράφεται και στα τεχνικά χαρακτηριστικά των περισσοτέρων από τους ψηφιακούς 
καρδιογράφους που χρησιµοποιούν τέτοιο λογισµικό.  

Μια από τις πιο γνωστές µεθόδους µη γραµµικής ανάλυσης η µέθοδος των 
χρονικών καθυστερήσεων, σε συνδυασµό µε τον υπολογισµό της προσεγγιστικής 
εντροπίας έχουν χρησιµοποιηθεί προκειµένου να καταδείξουν ότι χρονοσειρές HRV 
προερχόµενες από υγιείς είναι περισσότερο πολύπλοκες από αντίστοιχες που 
προέρχονται από ασθενείς διαφόρων τύπων στεφανιαίας νόσου.  

Σε ότι αφορά την εφαρµογή µεθόδων πρόβλεψης χρονοσειρών για ανάλυση 
HRV έχουν αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι [86, 87, 88, 89]. Η [86] αποτελεί µια από 
τις παλαιότερες δηµοσιεύσεις που συσχετίζουν την προβλεψιµότητα µε την 
µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας (HRV). Βασικός της στόχος ήταν να 
επιβεβαιώσει µη γραµµικότητα σε δεδοµένα HRV παρά να εξαγάγει κάποια 
συµπεράσµατα σε σχέση µε την εφαρµογή των µεθόδων πρόβλεψης για κλινική 
πράξη. Βέβαια, στη δηµοσίευση αυτή γίνεται κάποια σύγκριση για γραµµικότητα – 
µη γραµµικότητα κλινικών δεδοµένων από έµβρυα η οποία δεν έχει στόχο 
διαχωρισµού και βέβαια µια µόνο µέθοδος πρόβλεψης εφαρµόζεται.  Παρόµοια είναι 
και η [89] όπου κυρίως εισάγεται ένα τεστ για ανίχνευση µη γραµµικής δυναµικής σε 
δεδοµένα κολπικού ινιδισµού. Τόσο η [87] όσο και η [88] χρησιµοποιούν µεθόδους 
πρόβλεψης σαν µη γραµµικό τεστ σε HRV χωρίς να µελετούν καθόλου την πιθανή 
αξιοποίηση της πρόβλεψης σαν µέθοδο διαχωρισµού µεταξύ υγιών και ασθενών. 
Επιπλέον τα συµπεράσµατα που εξάγονται ποικίλουν και σε καµιά περίπτωση δεν 
µπορούν να αντιµετωπιστούν ενιαία.  

Ο στόχος αυτού του µέρους της διατριβής είναι η διερεύνηση διαφόρων 
µεθόδων πρόβλεψης και προσέγγισης µε σκοπό την ανίχνευση και εξαγωγή των 
µεθόδων που παρέχουν βέλτιστο διαχωρισµό µεταξύ των δύο βασικών κατηγοριών 
που είναι νέοι και υγιείς σε σχέση µε ασθενείς ή υγιείς αλλά ηλικιωµένους.  
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Β.2.14.1 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ -ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

Η τοπική πρόβλεψη είναι η απλούστερη τεχνική για πρόβλεψη και συνίσταται στο να 
προβλεφθούν τα επόµενα σηµεία µιας χρονοσειράς µε τη χρήση συνδυασµού των k 
τελευταίων σηµείων. Έτσι αν [ ]( ) (1), (2), (3),..., ( )X n X X X X N=  η χρονοσειρά 
δυνάµεθα να προβλέψουµε το επόµενο σηµείο ( 1X N )+  ως:  

(( 1) ( ), ( 1),..., ( ))X N F X N X N X N k+ = − −            (3.80) 

όπου F µια συνάρτηση. Η συνάρτηση F παίρνει διάφορες µορφές ανάλογα στην 
τεχνική που χρησιµοποιείται για τοπική πρόβλεψη. Πρέπει να τοπνίσουµε ότι η 
τοπική πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής στις µη γραµµικές χρονοσειρές 
δεδοµένου ότι η µακρά πρόβλεψη είναι αδύνατη. Ας δούµε τώρα κάποιες 
υποπεριπτώσεις της τοπικής πρόβλεψης.  

α. Τοπική πρόβλεψη µέσου όρου.  

Αυτή είναι η απλούστερη τεχνική πρόβλεψης καθώς για να προβλέψει την επόµενη 
παίρνει το µέσο όρο των k προηγούµενων τιµών. ∆ηλαδή, 

( )( 1) ( ), ( 1),..., ( )X N Average X N X N X N k+ = − −          (3.81) 

προκειµένου δε για τυχαία χρονοσειρά, όταν το k γίνει πολύ µεγάλο, τότε έχουµε 
πρόβλεψη µέσου όρου ίση σχεδόν µε το µέσο όρο της χρονοσειράς. Αντίθετα όταν το 
k είναι µικρό (της τάξεως των 5 ή 10 ) τότε η πρόβλεψη βελτιστοποιείται.  

β. Τοπική πρόβλεψη ελαχίστων τετραγώνων  

Η τεχνική αυτή είναι επίσης απλή. Βασίζεται στο ότι η F της σχέσης (1) είναι ένα 
απλό πολυώνυµο. Η µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων προσεγγίζει την τιµή ( )X i , 
έστω ως ˆ

iX  µε: 

ˆ
iX b x a= +                (3.82) 

όπου b, a δύο συντελεστές οι οποίοι υπολογίζονται από την ελαχιστοποίηση του 
σφάλµατος πρόβλεψης:  

( ) ( )( )
2 2

1 1

ˆ( , ) ( ) ( )
N N

i
i i

E a b X i X X i a bx
= =

= − = − +∑ ∑             (3.83)

.  

Στη σχέση (3.84) οι συντελεστές a,b έχουν υπολογιστεί για όλη τη χρονοσειρά 
εποµένως δεν έχουµε τοπική πρόβλεψη. Προκειµένου να είναι η πρόβλεψή µας 
τοπική υπολογίζουµε τις σχέσεις (3.82) και (3.83) για i w∈ , όπου w το παράθυρο 
πρόβλεψης. Προκειµένου να έχουµε τοπική πρόβλεψη πρέπει το w να παίρνει µικρές 
σχετικά τιµές.  

γ. Τοπική εκθετική πρόβλεψη  

Η τοπική εκθετική πρόβλεψη είναι µια τεχνική η οποία χρησιµοποιείται ευρέως σε 
προβλέψεις µη γραµµικών χρονοσειρών και αποδίδει πολύ καλές προσεγγίσεις. Η 
γενική της ιδέα είναι η εξής:  

( )( )
1

ˆ (1 )
k

j
i

j

X a a X i j
=

= − −∑ 0 1a, όπου              (3.84)  < <
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Με αυτόν τον τρόπο οι k προηγούµενοι όροι δεν επηρεάζουν µε την ίδια 
σπουδαιότητα τον υπολογισµό αλλά µε εκθετική πτώση. Συνήθως ο a προσεγγίζεται 
περίπου να είναι κοντά στη µονάδα. Μια ενδεικτική τιµή είναι a=0.85. Η µέθοδος 
αυτή δίνει εκπληκτικές προβλέψεις όπως θα δούµε παρακάτω.  

δ. Μη γραµµική πρόβλεψη 

Η µέθοδος αυτή ανήκει στις τοπικές προβλέψεις έχει όµως διαφορετική λογική από 
τις προηγούµενες. Από την αρχική χρονοσειρά [ ]( ) (1), (2), (3),..., ( )X n X X X X N= , 
µε τη µέθοδο των χρονικών καθυστερήσεων γίνεται ανακατασκευή του φασικού 
χώρου και κατασκευάζονται τα ανύσµατα: 

( ) [ ( ), ( ), ( 2 ),..., ( ( 1) )]x n X n X n X n X n mτ τ= + + + − τ

)

, αφού προηγουµένως έχει γίνει 
σωστή επιλογή των παραµέτρων m και τ. Αν προηγουµένως έχει γίνει µη γραµµική 
ανάλυση για τη χρονοσειρά, οι βέλτιστες τιµές για τις παραµέτρους m και τ είναι οι 
αντίστοιχες που έχουν επιλεγεί για τη µη γραµµική ανάλυση µε τη µέθοδο των 
χρονικών καθυστερήσεων (MOD). Στη συνέχεια η πρόβλεψη γίνεται από τη σχέση: 

(( 1) ( ), ( 1),..., ( )X i F x i x i x i k+ = − − , όπου F κάποια γραµµική συνάρτηση. Συνήθως 
ως F επιλέγεται κάποιο απλό πολυώνυµο. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η 
πρόβλεψη η οποία είναι η βέλτιστη αν η ανακατασκευή έχει γίνει σωστά.  

ε. Αυτοπαλινδροµική πρόβλεψη 

Είναι κι αυτή µια τοπική πρόβλεψη, αν και το µοντέλο που κατασκευάζεται συνήθως 
µε αυτήν, εφαρµόζεται σε όλη τη χρονοσειρά. Η οικογένεια των µοντέλων που 
χρησιµοποιούνται για αυτή την τεχνική είναι τα AR (autoregressive) µοντέλα. Η ιδέα 
είναι η εξής: Έστω η χρονοσειρά [ ]( ) (1), (2), (3),..., ( )X n X X X X N= . Το AR 
µοντέλο τάξεως p ορίζεται ως:  

1 2
ˆ ( 1) ( 2) ... ( )i p iX X i X i X i p zϕ ϕ ϕ= − + − + + − + ,  

όπου ( 20,iz WN )zσ∼ λευκός θόρυβος και η πρόβλεψη έχει γίνει µε βήµα 1 δηλ 
πρόβλεψη επόµενου µόνο όρου. Ως σφάλµα πρόβλεψης έχουµε θεωρήσει το 

 µε 1(1)i ie z− = ( ) 2
1var (1)i ze σ− = .  

στ. Πολυωνυµική πρόβλεψη 

Έστω µια πειραµατική χρονοσειρά: [ ]( ) (1), (2), (3),..., ( )X n X X X X N= . Από αυτήν 
µε όµοιο τρόπο µε τη µέθοδο των χρονικών καθυστερήσεων (Method Of Delays) 
κατασκευάζουµε τα ανύσµατα: ( )( ) ( ), ( ), ( 2 ),... ( 1)x k X k X k X k X k mτ τ τ= + + + −⎡ ⎤⎣ ⎦ , 
όπου τ ο χρόνος καθυστέρησης και m η διάσταση εµβύθισης. Συνήθως θεωρούµε τη 
διάσταση εµβύθισης ίση µε το µήκος πληροφορίας k και το χρόνο καθυστέρησης ίσο 
µε 1. Μια κατάλληλη συνάρτηση πρόβλεψης µπορεί να είναι η: 

( ) (
1

ˆ ( ) ( )
N m

i i
i

)f x k w x k
τ

ϕ
−

=

= ∑ , όπου  παράµετροι βάρους ενώ iw iϕ  πολυωνυµικές 

συναρτήσεις. Το ζητούµενο είναι η πρόβλεψη του επόµενου σηµείου του ( )X k  της 
χρονοσειράς που είναι το ( 1X k )+ . Αυτό το σηµείο µπορεί να προβλεφθεί είτε 
απευθείας: ( )( 1) ( ) , : mX k f x k f R+ = → R , αν η f είναι βαθµωτή συνάρτηση είτε 

από:  ( )( 1) ( ) , : m mx k f x k f R+ = → R , αν η f  είναι διανυσµατική συνάρτηση.  
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Μεταξύ των διαθέσιµων πολυωνύµων και δεδοµένου ότι θέλαµε να 
περιοριστούµε σε τοπική πρόβλεψη µονού βήµατος επιλέξαµε το παρακάτω 
µοντέλο: ( ) ( )2

1 2( ) ( ) ( ) 3f x k w x k w x k w= + + . Αν παραστήσουµε µε µορφή µήτρας το 
ανωτέρω σύστηµα έχουµε: , όπου: Aw y=

 
2

1 1
2

2 2

2
1 1

1
1

1 m m

x x
x x

A

x x− −

= , 

1

2

n

w
w

w

w

=  και 

2

3

m

x
x

y

x

= .  

Αρκεί λοιπόν να λύσουµε το ανωτέρω σύστηµα ως προς  το άνυσµα των συντελεστών 
. Αυτό γίνεται ως εξής: , οπότε αν ο πίνακας είναι αντιστρέψιµος 

τότε δύναται να βρεθεί η λύση.  
w TA Aw A y= T TA A

ζ. Πρόβλεψη µε χρήση νευρωνικών δικτύων (neural networks). 

Τα νευρωνικά δίκτυα είναι ευρέως διαδεδοµένα σε εφαρµογές αναγνώρισης 
προτύπων και συστηµάτων. Βασίζονται κυρίως σε δύο διαδικασίες: Η µια είναι η 
εκµάθηση κατά την οποία δίδεται ως είσοδος στο νευρωνικό ένα τµήµα των 
δεδοµένων και αυτό εκπαιδεύεται Η εκπαίδευση συνίσταται σε δύο στάδια την 
εκµάθηση (training) δηλ προσαρµογή  βαρών έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη 
αναπαραγωγή των δεδοµένων εισόδου, και στην δοκιµή (testing) που είναι η 
σύγκριση των αναπαραγοµένων δεδοµένων µε τα πρότυπα. Κατόπιν 
επαναλαµβανόµενων εκπαιδεύσεων το νευρωνικό φθάνει σε ένα στάδιο που το 
σφάλµα προσέγγισης που έχει επιτύχει βρίσκεται κάτω από µια µέση τιµή κατωφλίου. 
Τότε δοκιµάζεται η αναπαραγωγή ενός άλλου τµήµατος της πρωτότυπης HRV 
χρονοσειράς και εξάγεται το µέσο απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης σαν κριτήριο.  
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Β.2.14.2 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  

Εφόσον πραγµατοποιήσαµε πρόβλεψη µονού επόµενου σηµείου, δεν είναι λάθος να 
ισχυριστούµε ότι θεωρητικά αυτό αποδίδει παρόµοια αποτελέσµατα µε µεθόδους 
προσέγγισης. Κατά συνέπεια, µπορούµε αντί να εφαρµόσουµε πρόβλεψη επόµενου 
σηµείου, να προσεγγίσουµε τη χρονοσειρά µέσω µιας συνάρτησης προσέγγισης 
(smoothing) την οποία θα εφαρµόσουµε για τον µέσο ενός παραθύρου πληροφορίας. 
Έτσι σε µια χρονοσειρά [ ]( ) (1), (2), (3),..., ( )X n X X X X N=  θεωρούµε ένα παράθυρο  

πληροφορίας k όρων : σδ , µε ενδιάµεσο όρο τον σx αν 2 ,k ρ ρ= ∈  ή ενδιάµεσο τον 
(medX X i )ρ= + , αν 2 1,k ρ ρ= + ∈ . Σκοπός της προσέγγισης είναι η εκτίµηση του 

ενδιάµεσου όρου medX θεωρώντας ως γνωστούς όλους τους όρους 

[ ]( ),..., ( 1)X i X i k+ − . ∆ηλαδή, ( )ˆ ( ),..., ( 1)medX X i X i k= Φ + − , όπου  συνάρτηση 
ή µετασχηµατισµός ο οποίος προκύπτει από µια µέθοδο προσέγγισης ή εξοµάλυνσης 
(smoothing). Οι µέθοδοι προσέγγισης που εφαρµόστηκαν αναφέρονται στην επόµενη 
παράγραφο.  

Φ

α. Τοπική γραµµική προσέγγιση µέσου όρου 

Η µέθοδος είναι σχεδόν ταυτόσηµη µε την τοπική γραµµική πρόβλεψη και 
συνίσταται στην προσέγγιση του ενδιάµεσου όρου µε τον µέσο όρο του παραθύρου. 

Έτσι: 

1

ˆ

i k

i
i

x
x

k

+ −

=
∑

, όπου  το µήκος του παραθύρου.  k

 

β. Προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων 

Η µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων είναι µια ευρέως διαδεδοµένη µέθοδος εκτίµησης 
κλίσεων συναρτήσεων και αναγνώρισης προτύπων. Πιο συχνά χρησιµοποιείται για 
γραµµικοποίηση ενός τµήµατος συνάρτησης, και προσέγγισης αυτού µε µια ευθεία 
γραµµή της οποίας η κλίση και ο σταθερός όρος υπολογίζονται απευθείας από τις 
τιµές της συνάρτησης.. Η εκτίµηση γίνεται στατιστικά βάσει του κριτηρίου 
ελαχίστων τετραγώνων. Έτσι δοθείσας µιας χρονοσειράς Y, η εξίσωση για την 
εκτίµηση της γραµµής ελαχίστων τετραγώνων είναι: , όπου η 
εκτιµούµενη τιµή,  η κλίση και ο σταθερός όρος. Το κριτήριο ελαχίστων 
τετραγώνων για ένα πεπερασµένο πλήθος όρων Y προϋποθέτει την εκτίµηση των 
γενικευµένων όρων a, και b ελαχιστοποιώντας το σφάλµα: 

, όπου a, και b οι γραµµικοί συντελεστές 

και n το πλήθος των όρων Y που προσεγγίζονται. Με σκοπό την προσέγγιση της 
χρονοσειράς, αυτή διαιρείται σε παράθυρα µήκους k, και εφαρµόζεται η προσέγγιση 
σε κάθε παράθυρο. Μια παρόµοια µέθοδος είναι και η Detrented Fluctuation Analysis 
(DFA), αν και αυτή χρησιµοποιείται κυρίως για την εκτίµηση του εκθέτη Hurst.  
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γ. Προσέγγιση µε χρήση νευρωνικού δικτύου.  

Η προσέγγιση µε νευρωνικό δίκτυο χρησιµοποιεί µε τον ίδιο τρόπο την εκπαίδευση 
νευρωνικού δικτύου που χρησιµοποιήθηκε στην αντίστοιχη µέθοδο πρόβλεψης, µε 
την διαφορά ότι τώρα εκτιµάται ο ενδιάµεσος όρος.  

δ. Προσέγγιση µε χρήση του µετασχηµατισµού των Wavelets 

Για την προσέγγιση µε τον µετασχηµατισµό Wavelets χρησιµοποιείται ο 
µετασχηµατισµός που περιγράφηκε στην παράγραφο §Β.1.3. Ο διακριτός 
µετασχηµατισµός Wavelets υπολογίζεται από τις σχέσεις: 

1
2

,
0

2 (
m M

wav m
m n i m

i

W X iψ
−−

=

= −∑ 2 ),n  

1
2

,
0

2 ( 2 ).
m M

wav m
m n i m

i
S X i nϕ

−−

=

= −∑  

όπου m είναι η µεταβλητή κλίµακας και n η µεταβλητή ολίσθησης. Στις παραπάνω 
σχέσεις mψ  είναι η µήτρα των Wavelets που προκύπτει κατόπιν υπολογισµών και 
αποδεκατισµού χρησιµοποιώντας τους λεπτοµερείς συντελεστές (detail coefficients), 
ενώ mϕ  η αντίστοιχη για τους προσεγγιστικούς συντελεστές. Χρησιµοποιήθηκε η 
Haar οικογένεια Wavelets, κατόπιν εµπειρικής σύγκρισης των αποτελεσµάτων 
δεδοµένου ότι έδωσε βέλτιστα αποτελέσµατα σε σχέση µε την απλότητα που είχε σαν 
µέθοδος. Η οικογένεια Haar δίνει συντελεστές µήτρας:  
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Στην συγκεκριµένη εφαρµογή εφαρµόστηκε αδροµερής κλιµάκωση έως m=2 (καθώς 
αυτή έδωσε βέλτιστο διαχωρισµό), αλλά χρησιµοποιήθηκαν για τον µετασχηµατισµό 
οι λεπτοµερείς συντελεστές. Το σήµα προσεγγίστηκε υπολογίζοντας τη µέση τιµή 
των απόλυτων τιµών των λεπτοµερών συντελεστών κλίµακας m=2.  
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Β.2.14.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ 
ΚΑΡ∆ΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ.  

α. Τοπική γραµµική πρόβλεψη 

Στο σχήµα 3.36 απεικονίζεται το ιστόγραµµα του απολύτου µέσου σφάλµατος 
πρόβλεψης για τοπική γραµµική πρόβλεψη για R-R HRV χρονοσειρές για τα 
δεδοµένα της βάσης fantasia. Επιλέξαµε την απεικόνιση στα δεδοµένα Fantasia 
καθώς είναι καταγραφές µε τρόπο όµοιο µε τον δικό µας (πλήρως ελεγχόµενες και 
στατικές από τη σκοπιά της φυσιολογίας) και είναι βιβλιογραφικά εµπεριστατωµένες. 
Επίσης παράγει αποτελέσµατα ίδια µε τα δικά µας. Στο σχήµα 3.37 φαίνονται τα 
αποτελέσµατα για όλες τις βάσεις δεδοµένων που µελετήσαµε. Στο σχήµα 3.36 όµως, 
από τα ιστογράµµατα βλέπουµε ότι οι χρονοσειρές που αντιστοιχούν σε υγιείς νέους 
παρουσιάζουν περισσότερα µεγάλα σφάλµατα πρόβλεψης σε σχέση µε τους 
ηλικιωµένους που έχουν πολλά µικρά σφάλµατα. Κατά συνέπεια οι χρονοσειρές των 
ηλικιωµένων είναι περισσότερο προβλέψιµες σε σχέση µε αυτές των νέων και υγιών.   

Επιλέξαµε αυτόν τον τρόπο επίδειξης καθώς αποδίδει περισσότερη 
πληροφορία από το µέσο απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης είδος του οποίου είναι και το 
τετραγωνικό σφάλµα πρόβλεψης.  

 

 
Σχήµα 3.36: Ιστογράµµατα τοπικής γραµµικής πρόβλεψης RR HRV χρονοσειρών. Με σκούρες 
γραµµές οι ασθενείς, ενώ µε φωτεινές οι υγιείς.  

Στο σχήµα 3.37 απεικονίζεται το µέσο σφάλµα πρόβλεψης και για τις τρεις βάσεις 
καταγραφών που µεταξύ άλλων µελετήσαµε. Επιλέξαµε αυτούς τους τρεις τύπους 
καταγραφών για να δώσουµε έµφαση στις ελεγχόµενες καταγραφές σε σχέση µε τις 
καταγραφές HOLTER που χρησιµοποιούνται ευρέως στη βιβλιογραφία. Σε όλες τις 
περιπτώσεις και για όλες τις µέθοδες που εφαρµόσαµε (µη γραµµική ανάλυση, 
πρόβλεψη, προσεγγιστική εντροπία κοκ) οι καταγραφές HOLTER έδωσαν φτωχά 
αποτελέσµατα.  Όπως φαίνεται και από το σχήµα 3.36, τόσο οι δικές µας καταγραφές 
όσο και αυτές της βάσης Fantasia δίδουν καλό διαχωρισµό λαµβάνοντας για κριτήριο 
το µέσο απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης.  

Για να κάνουµε πρόβλεψη όπως ειπώθηκε και παραπάνω θεωρήσαµε ένα 
παράθυρο πληροφορίας βάσει του οποίου προβλέψαµε το επόµενο σηµείο. Επιλέξαµε 
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ως βέλτιστο παράθυρο πληροφορίας εκείνο που απέδωσε το βέλτιστο διαχωρισµό. 
Στο σχήµα 3.38 απεικονίζεται η p-value για διαχωρισµό µεταξύ υγιών νέων και υγιών 
ηλικιωµένων για τη βάση Fantasia έχοντας ως κριτήριο το µέσο απόλυτο σφάλµα 
πρόβλεψης για διάφορα παράθυρα πληροφορίας. Παρατηρούµε ότι το βέλτιστο 
διαχωρισµό µεταξύ των δύο κατηγοριών αποδίδει παράθυρο πληροφορίας από 2 έως 
8 όρους το οποίο αντιστοιχεί σε µικρές p-values.  Για τη συγκεκριµένη µέθοδο 
επιλέξαµε ένα εύρος παραθύρου πληροφορίας 5 όρων που αντιστοιχούσε σε χαµηλού 
εύρους p-values και για τις τρεις οµάδες δεδοµένων.  

 
Σχήµα 3.37: Μέσο σφάλµα πρόβλεψης για τοπική γραµµική πρόβλεψη RR HRV χρονοσειρών 
από διάφορες βάσεις δεδοµένων. Με σταυρό αναπαρίστανται οι τιµές που αντιστοιχούν σε 
χρονοσειρές  ασθενών , ενώ µε φωτεινές οι υγιείς.  

 

 
Σχήµα 3.38: Αναπαράσταση της P-value για διαχωρισµό µεταξύ νέων και υγιών και υγιών και 
ηλικιωµένων της βάσης Fantasia για τοπική γραµµική πρόβλεψη. Οι τιµές P-values αντιστοιχούν 
στο µέσο σφάλµα που απεικονίστηκε στο σχήµα 3.36.  
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Εφαρµόζοντας τοπική γραµµική πρόβλεψη για παράθυρο 5 όρων έχουµε p=0.025 για 
τα δεδοµένα HOLTER, p=1.231x10-4 για τα δεδοµένα που λήφθηκαν από εµάς και 
p=1.899x10-4 για τις καταγραφές Fantasia. Τόσο από το σχήµα 3.37 όσο και από τις p-
values που πήραµε είναι σαφής ο διαχωρισµός για τις ελεγχόµενες καταγραφές (CAD 
Data και Fantasia Data).  

β. Τοπική εκθετική πρόβλεψη 

Το σχήµα 3.39  δείχνει τα ιστογράµµατα τοπικής εκθετικής πρόβλεψης για τα 
δεδοµένα της βάσης Fantasia. Σε αυτή τη µέθοδο αυξάνοντας τον συντελεστή a για 
τιµές µεγαλύτερες του 0.8 ο διαχωρισµός µειωνόταν σηµαντικά εξαιτίας της 
καλύτερης πρόβλεψης. Πράγµατι, η µέθοδος δίδει µεγαλύτερη σηµασία στους όρους 
πληροφορίας που είναι πιο κοντά στον υπό εκτίµηση όρο σε σχέση µε τους 
µακρινούς.  

 
Σχήµα 3.39:  Ιστογράµµατα πρόβλεψης µε χρήση µοντέλου εκθετικής κανονικοποίησης RR HRV 
χρονοσειρών. Με µπλε γραµµές οι υγιείς, ενώ µε κόκκινες οι ασθενεις.  

Το σχήµα 3.40 απεικονίζει τα αποτελέσµατα για πρόβλεψη µε εκθετική οµαλοποίηση 
(εκθετική πρόβλεψη). Όπως βλέπουµε από αυτό το σχήµα υπάρχει καλός διαχωρισµός για τα 
δεδοµένα υγιών ασθενών (CAD Data) καθώς και ικανοποιητική για τα δεδοµένα Fantasa. 
Από το σχήµα 3.41 επιλέχθηκε α=0.4 και k=8 εύρος παραθύρου πληροφορίας. επειδή 
απέδωσαν βέλτιστο διαχωρισµό. Βάσει αυτών των τιµών, οι p-values που αντιστοιχούσαν στο 
3.40 σχήµα ήταν: p=0.0089 για τα δεδοµένα από καταγραφές Holter , p=3.476x10-4 για τα 
δεδοµένα  CAD Data set, και  p=8.6868x10-4 για τα δεδοµένα από τη βάση Fantasia.  
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Σχήµα  3.40: Μέσο σφάλµα πρόβλεψης για τοπική εκθετική πρόβλεψη RR HRV χρονοσειρών 
από διάφορες βάσεις δεδοµένων. Με σταυρό αναπαρίστανται οι τιµές που αντιστοιχούν σε 
χρονοσειρές  ασθενών , ενώ µε φωτεινές οι υγιείς.  
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Σχήµα 3.41: Αναπαράσταση της P-value για διαχωρισµό µεταξύ νέων και υγιών και υγιών και 
ηλικιωµένων της βάσης Fantasia για τοπική εκθετική πρόβλεψη. Οι τιµές P-values αντιστοιχούν 
στο µέσο σφάλµα που απεικονίστηκε στο σχήµα 3.40.  

γ. Αυτοπαλινδροµική πρόβλεψη 

Εφαρµόζοντας αυτοπαλινδροµική (AR) πρόβλεψη στα δεδοµένα,  παίρνουµε το  
σχήµα 3.42. Το παράθυρο που επιλέχτηκε k=9 , ήταν ικανοποιητικό και για τις τρεις 
οµάδες καταγραφών και προέκυψε από σχήµατα όπως το  3.43. Απέδωσε 
ικανοποιητικές p-values:  p=0.0190 για τα δεδοµένα από καταγραφές Holter , p=0.2569 για 
τα δεδοµένα  CAD Data set, και  p=0.0110 για τα δεδοµένα από τη βάση Fantasia. 
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Σχήµα 3.42: Μέσο σφάλµα πρόβλεψης για πρόβλεψη  µε χρήση ARMA µοντέλου, RR HRV 
χρονοσειρών από διάφορες βάσεις δεδοµένων. Με σταυρό αναπαρίστανται οι τιµές που 
αντιστοιχούν σε χρονοσειρές  ασθενών , ενώ µε φωτεινές οι υγιείς.  

 
Σχήµα 3.43: Αναπαράσταση της P-value για διαχωρισµό µεταξύ νέων και υγιών και υγιών και 
ηλικιωµένων της βάσης Fantasia για πρόβλεψη µε χρήση ARMA µοντέλου. Οι τιµές P-values 
αντιστοιχούν στο µέσο σφάλµα που απεικονίστηκε στο σχήµα 3.42.  

δ. Μη γραµµική πρόβλεψη 

Η µη γραµµική πρόβλεψη που υλοποιήθηκε ήταν δύο µόνο συντεταγµένων και κατά 
συνέπεια ήταν αναποτελεσµατική για πολύπλοκες χρονοσειρές όπως οι R-R HRV. Ο 
διαχωρισµός που αποδόθηκε φαίνεται στο σχήµα 3.44. Απέδωσε p-values:  p=0.23 
για τα δεδοµένα από καταγραφές Holter , p=0.268 για τα δεδοµένα  CAD Data set, 
και  p=0.0133 για τα δεδοµένα από τη βάση Fantasia. 
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Σχήµα 3.44: Μέσο σφάλµα πρόβλεψης για πρόβλεψη µε ανακατασκευή του φασικού χώρου για 
τρισδιάστατα ανύσµατα. Γίνεται πρόβλεψη RR HRV χρονοσειρών από διάφορες βάσεις 
δεδοµένων. Με σταυρό αναπαρίστανται οι τιµές που αντιστοιχούν σε χρονοσειρές  ασθενών , ενώ 
µε κύκλο οι αντίστοιχες για υγιείς.  

ε. Πρόβλεψη µε χρήση νευρωνικού δικτύου 
Η πρόβλεψη µε χρήση νευρωνικού δικτύου  υλοποιήθηκε ήταν για παράθυρο 
πληροφορίας 3.45 όρων και ήταν υπολογιστικά ιδιαίτερα χρονοβόρα. Συγκεντρωτικά 
αποτελέσµατα φαίνονται στο σχήµα 3.45. Απέδωσε p-values:  p=0.1437 για τα 
δεδοµένα από καταγραφές Holter , p=0.0035 για τα δεδοµένα  CAD Data set, και  
p=0.0063 για τα δεδοµένα από τη βάση Fantasia. 

 

 
Σχήµα 3.45: Μέσο σφάλµα πρόβλεψης για πρόβλεψη  µε χρήση νευρωνικού δικτύου, RR HRV 
χρονοσειρών από διάφορες βάσεις δεδοµένων. Με σταυρό αναπαρίστανται οι τιµές που 
αντιστοιχούν σε χρονοσειρές  ασθενών , ενώ µε φωτεινές οι υγιείς.  
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Β.2.14.4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΕ R-R ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ.  

 

α. Μέθοδος  τοπικής γραµµικής προσέγγισης 

Το σχήµα 3.46 απεικονίζει τα ιστογράµµατα του µέσου σφάλµατος προσέγγισης για 
χρονοσειρές από τη βάση δεδοµένων Fantasia µε παράθυρο ίσο µε k=5. 
Απεικονίζουµε µόνο τα δεδοµένα της βάσης Fantasia για λόγους ευκρίνειας και 
οικονοµίας. Τα σχήµατα που πήραµε για τις άλλες καταγραφές είναι παρόµοια. Όπως 
και στην τοπική γραµµική πρόβλεψη, τα µεγάλα σφάλµατα προσέγγισης είναι 
περισσότερα σε χρονοσειρές που προέρχονται από καταγραφές νέων και υγιών σε 
σχέση µε τους ηλικιωµένους.  

 

 
Σχήµα 3.46: Ιστογράµµατα µέσου απολύτου σφάλµατος τοπικής γραµµικής προσέγγισης 
ενδιάµεσου όρου για R-R HRV χρονοσειρές από τις καταγραφές της Fantasia. Με σκούρα και 
συνεχή γραµµή απεικονίζονται τα ιστογράµµατα που προέρχονται από καταγραφές νέων και 
υγιών, ενώ µε διακεκοµµένη και σκούρα γραµµή απεικονίζονται τα αντίστοιχα ιστογράµµατα 
που προέρχονται από καταγραφές ηλικιωµένων.  

Το σχήµα 3.47 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα και για τις τρεις οµάδες δεδοµένων. Σε 
αυτό το σχήµα η πιθανότητα (p-value) για εσφαλµένη ταξινόµηση δηλ για εσφαλµένο 
χαρακτηρισµό χρονοσειράς είναι p=0.035 για τα δεδοµένα από  Holter, p=1.9577x10-4 για 
τα δεδοµένα των δικών µας καταγραφών (CAD data) και p=5.5735x10-5 για τα δεδοµένα από 
τη βάση Fantasia.  
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Σχήµα 3.47: Μέσο απόλυτο σφάλµα πρόβλεψης για τις τρεις καταγραφές.  

Αντίστοιχα, στο σχήµα 3.48, απεικονίζονται οι p-values για διάφορα παράθυρα 
προσέγγισης για τα δεδοµένα της βάσης Fantasia. Παρατηρούµε ότι µικρότερες τιµές 
δίνουν τα µικρά παράθυρα. Κατά συνέπεια καλύτερο διαχωρισµό αποδίδουν τα µικρά 
παράθυρα.  

 
Σχήµα 3.48: P- values διαχωρισµού µεταξύ νέων και υγιών και ηλικιωµένων και υγιών από τις 
καταγραφές της βάσεις Fantasia σχετικά  

 

β. Μέθοδος προσέγγισης ελαχίστων τετραγώνων.  

Το σχήµα 3.49  απεικονίζει το µέσο σφάλµα προσέγγισης µε τη µέθοδο προσέγγισης 
ελαχίστων τετραγώνων για χρονοσειρές από τη βάση Fantasia. Οι πιθανότητες 
εσφαλµένης ταξινόµησης για τις τρεις οµάδες δεδοµένων είναι: p=0.3886 για τα 
δεδοµένα από  Holter, p=1.9577x10-4 για τα δεδοµένα των δικών µας καταγραφών 
(CAD data) και p=5.5735x10-5 για τα δεδοµένα από τη βάση Fantasia. Το σχήµα 3.50 
απεικονίζει διάφορες p-values για διάφορα παράθυρα προσέγγισης για τη µέθοδο 
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προσέγγισης ελαχίστων τετραγώνων για τα δεδοµένα της βάσης Fantasia. Είναι 
προφανής η καλύτερη προσέγγιση για µικρά σχετικά παράθυρα προσέγγισης.  

 
Σχήµα 3.49: Προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων. Με κύκλο συµβολίζεται το µέσο σφάλµα 
προσέγγισης για χρονοσειρές υγιών, ενώ µε σταυρό το αντίστοιχο για χρονοσειρές από ασθενείς ή 
ηλικιωµένους.  

 

 
Σχήµα 3.50: P- values διαχωρισµού µεταξύ νέων και υγιών και ηλικιωµένων και υγιών από τις 
καταγραφές της βάσεις Fantasia σχετικά  

γ. Μέθοδος προσέγγισης µε χρήση νευρωνικού δικτύου.  

Το µέσο σφάλµα προσέγγισης µε χρήση νευρωνικού δικτύου και για τις τρεις οµάδες 
χρονοσειρών απεικονίζεται στο σχήµα 3.51. Οι αντίστοιχες p-values που αφορούν το 
σφάλµα ταξινόµησης είναι: p=0.1427 για τα δεδοµένα από  Holter, p=0.0034 για τα 
δεδοµένα των δικών µας καταγραφών (CAD data) και p=0.061 για τα δεδοµένα από τη βάση 
Fantasia. 
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Σχήµα 3.51: Προσέγγιση µε χρήση νευρωνικού δικτύου. Με κύκλο συµβολίζεται το µέσο σφάλµα 
προσέγγισης για χρονοσειρές υγιών, ενώ µε σταυρό το αντίστοιχο για χρονοσειρές από ασθενείς ή 
ηλικιωµένους.  

δ. Μέθοδος προσέγγισης µε χρήση wavelets.  

Το σχήµα 3.52 απεικονίζει το µέσο σφάλµα προσέγγισης για προσέγγιση µε χρήση 
των wavelets. Οι αντίστοιχες p-values είναι : p=0.02 για τα δεδοµένα από  Holter, 
p=3.2337x10-5 για τα δεδοµένα των δικών µας καταγραφών (CAD data) και p=0.0025 
για τα δεδοµένα από τη βάση Fantasia. Το καλύτερο παράθυρο πληροφορία για αυτή 
την µέθοδο ήταν ίσο µε 3.  

 

 
Σχήµα 3.52: Προσέγγιση µε χρήση wavelets. Με κύκλο συµβολίζεται το µέσο σφάλµα 
προσέγγισης για χρονοσειρές υγιών, ενώ µε σταυρό το αντίστοιχο για χρονοσειρές από ασθενείς ή 
ηλικιωµένους.  
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ΣΧΟΛΙΑ 

Από τα ανωτέρω αποτελέσµατα είδαµε ότι ο διαχωρισµός των χρονοσειρών σε υγιείς 
και ασθενείς ήταν βέλτιστος µε τις µεθόδους πρόβλεψης – προσέγγισης και µάλιστα 
αρκετά αποτελεσµατικότερος σε σχέση µε άλλες µη γραµµικές και στατιστικές 
µεθόδους που έχουν ευρέως εφαρµοστεί τόσο σε αυτήν την εργασία όσο και από 
άλλους ερευνητές. Αυτές όµως οι εργασίες ήταν και η ιδέα για εφαρµογή των 
µεθόδων πρόβλεψης σαν κριτήριο διαχωρισµού. Εκτός από τα δικά µας δεδοµένα, και 
για µεγαλύτερη αξιοπιστία εφαρµόσαµε τις µεθόδους και σε άλλες βάσεις δεδοµένων 
όπως ήταν η βάση MIT Arrhythmia Database του MIT και η βάση Fantasia όλες για 
ελεύθερη ακαδηµαϊκή χρήση από το δίκτυο Physionet. Από µια πληθώρα βάσεων 
δεδοµένων, επιλέξαµε αυτές τις δύο κυρίως γιατί αφενός είναι βιβλιογραφικά 
τεκµηριωµένες, αφετέρου είναι περισσότερο γενικές ως προς την κατηγοριοποίηση 
των δεδοµένων. Συχνά στη βιβλιογραφία χρησιµοποιούνται καταγραφές Holter οι 
οποίες διαιρούνται σε υποτµήµατα τα οποία θεωρούνται στασιµα από µαθηµατική 
άποψη. Αυτό δεν είναι ορθό γιατί στην πραγµατικότητα οι καταγραφές Holter δεν 
είναι στασιµες από την άποψη της φυσιολογίας καθώς οι δραστηριότητες των ατόµων 
ποικίλλουν, ούτε αντιστοιχούν στο ίδιο σηµείο του κιρκαδιανού κύκλου. Το καρδιακό 
δυναµικό σύστηµα κατά τη γνώµη µας δεν είναι το ίδιο, ούτε εµπεριέχει την ίδια 
δυναµική αν οι δραστηριότητες ποικίλλουν, καθώς ενεργοποιούνται µηχανισµοί που 
επηρεάζουν είτε έµµεσα είτε άµεσα τον καρδιακό ρυθµό. Έτσι ένα υποτµήµα 
καταγραφής από Holter µπορεί να είναι στασιµο από µαθηµατικής απόψεως, πολύ 
πιθανώς όµως να αντιστοιχεί  σε δραµατικά διαφορετικές συνθήκες της φυσιολογίας. 
Για αυτό το λόγο και δεν είχαµε την προσδοκία σηµαντικής επιτυχίας στα δεδοµένα 
από την καταγραφή Holter. Εντάξαµε όµως στο πείραµα και αυτές τις εφαρµογές 
ακριβώς για να καταδείξουµε αυτό το γεγονός.  

Οι µέθοδοι πρόβλεψης επιλέχτηκαν µε γνώµονα το µηχανισµό της εξαγωγής 
της πληροφορίας από τη χρονοσειρά. Πιο συγκεκριµένα η τοπική γραµµική 
πρόβλεψη αναδεικνύει τα γραµµικά χαρακτηριστικά της χρονοσειράς και δίνει ένα 
ποιοτικό µέτρο για το πόσο λεία είναι µια χρονοσειρά. Η εκθετική οµαλοποίηση 
εξετάζει τοπικά χαρακτηριστικά µε µη γραµµικό τρόπο καθώς βαρύνουν εκθετικά 
περισσότερο οι κοντινότεροι γείτονες ενός σηµείου της χρονοσειράς. Η µη γραµµική 
πρόβλεψη εξετάζει τη µη γραµµική πληροφορία που εµπεριέχεται στη χρονοσειρά και 
ως γνωστό µαζί µε τα νευρωνικά δίκτυα αποδίδει καλή πρόβλεψη σε πολύπλοκες και 
µη γραµµικές χρονοσειρές. Η αυτοπαλινδροµική πρόβλεψη θεωρεί τη χρονοσειρά 
σαν αποτέλεσµα γραµµικής διαδικασίας µε στοχαστικές συνιστώσες. Η µέθοδοι 
προσέγγισης εξετάζουν ελαφρώς διαφορετικά τη χρονοσειρά προσφέροντας 
συµπληρωµατική πληροφορία προς τις µεθόδους πρόβλεψης. Στην πραγµατικότητα 
αποτελούν µεθόδους αδροµερούς περιγραφής της χρονοσειράς οι οποίες συνήθως 
εξαγάγουν κάποιον δείκτη ο οποίος είτε µεταβάλλεται καθώς εξελισσόµαστε στις 
υποδιαιρέσεις της χρονοσειράς αναδεικνύοντας χαρακτηριστικά κλιµάκωσης και 
ολίσθησης, είτε παραµένει σε κάποιο εύρος τιµών χαρακτηρίζοντας όλη τη 
χρονοσειρά.   

Από τις µεθόδους  πρόβλεψης και προσέγγισης που εφαρµόστηκαν, καλό 
διαχωρισµό παρείχαν εκείνες οι οποίες αναδείκνυαν τα γραµµικά χαρακτηριστικά, 
ήταν δηλαδή περισσότερο αδροµερείς για πολύπλοκες και µη γραµµικές χρονοσειρές 
όπως είναι οι R-R HRV. Για αυτό και απέδωσαν καλλίτερο διαχωρισµό η τοπική 
γραµµική πρόβλεψη και προσέγγιση και η αυτοπαλινδροµική πρόβλεψη σε σχέση µε 
τη µη γραµµική πρόβλεψη και την πρόβλεψη µε νευρωνικά δίκτυα ή την εκθετική 
οµαλοποίηση. Αυτό συµβαίνει γιατί οι δεύτερες έδωσαν εξίσου καλή πρόβλεψη και 
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στις υγιείς χρονοσειρές οι οποίες είχαν ισχυρή πολυπλοκότητα παράγοντας και εκεί 
µικρά σφάλµατα πρόβλεψης. Κατά συνέπεια, καλύτερο διαχωρισµό δεν προσέφεραν 
εκείνες οι µέθοδοι που έκαναν  καλή πρόβλεψη, αλλά εκείνες που ήταν περισσότερο 
αδροµερείς αναδεικνύοντας κυρίως γραµµικά χαρακτηριστικά των χρονοσειρών.  

Επίσης ως ορίζοντας πρόβλεψης επιλέχθηκε η πρόβλεψη µονού επόµενου 
βήµατος, δηλαδή ενός µόνο επόµενου όρου, προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η 
πληροφορία που προέρχεται από το παράθυρο πληροφορίας και να ελαχιστοποιηθεί 
το σφάλµα πρόβλεψης. Για αυτό και οι µέθοδοι πρόβλεψης ήταν ισοδύναµες µε τις 
µεθόδους προσέγγισης approximation methods και έδωσαν όµοιες πληροφορίες.  

Βάσει των παραπάνω επιλογών είναι προφανές ότι η χρήση της 
προβλεψιµότητας  των χρονοσειρών σαν εργαλείο µεταξύ υγιών και στεφανιαίων 
ασθενών δύναται να καταστεί ένα εργαλείο χρήσιµο στην κλινική πράξη.  
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Β.2.15. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΤΡΟΠΙΏΝ R-R ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΩΝ 
ΑΝΑ ΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΌΜΕΝΑ ΤΜΉΜΑΤΑ (BLOCK ENTROPIES BY 
LUMPING) 

Είδαµε στην αντίστοιχη παράγραφο που αφορούσε την προσεγγιστική εντροπία τη 
διαδικασία αποτίµησης της πληροφορίας µέσω των ανυσµάτων 

[ ]( ) ( ),... ( 1)x i X i X i m= + − και των διαφορών αυτών  ( ) ( )x i x j r− ≤ . Από το γενικό 
τύπο της χρονοσειράς θα επιχειρήσουµε  µέσω άλλου τρόπου την εξαγωγή της αναγκαίας 
πληροφορίας ώστε να προβούµε στον υπολογισµό εντροπιών. Στη θεµατική ενότητα της 
γλωσσολογικής ανάλυσης σειρών (linguistic analysis) είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη η 
αδροµερής περιγραφή µιας τυχαίας σειράς (coarse graining description), ώστε από 
αυτήν να προκύψει µια συµβολική ακολουθία k γραµµάτων και να αναλυθεί 
περαιτέρω µε µεθόδους της συµβολικής δυναµικής. Σε αυτό το µέρος της διατριβής 
θα γίνει αδροµερής περιγραφή της αρχικής πειραµατικής χρονοσειράς µε σκοπό στη 
συνέχεια τον καινοτόµο υπολογισµό εντροπιών ανά µη επικαλυπτόµενα τµήµατα 
(Block Entropies by lumping). Η ανάλυση µε την νέα αυτή τεχνική κατορθώνει να 
διακρίνει αποτελεσµατικά τις χρονοσειρές στις δύο αυτές κατηγορίες χρονοσειρών 
δηλαδή υγιών και ασθενών ή υγιών και ηλικιωµένων υγιών.   

Από πλευράς στατιστικής ανάλυσης, η τεχνική αυτή δίδει χρήσιµα 
συµπεράσµατα, καθώς επιδεικνύει συνάφεια µε τα πορίσµατα αντίστοιχης ανάλυσης 
µε τις µεθόδους της µη γραµµικής δυναµικής. Πράγµατι, οι νέοι και υγιείς 
επιδεικνύουν αυξηµένη πολυπλοκότητα σε σχέση µε τους στεφανιαίους ασθενείς και 
ηλικιωµένους. Αυτό είναι σε άµεση συνάφεια µε την αυξηµένη εντροπία που 
επιδεικνύουν οι νέοι και υγιείς. Αντίθετα, οι στεφανιαίοι ασθενείς έχουν µικρότερη 
εντροπία από τους υγιείς για όλα τα µήκη των λέξεων για τα οποία υπάρχει 
ικανοποιητική στατιστική.  
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Β.2.15.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α∆ΡΟΜΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑΣ 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την αδροµερή περιγραφή χρονοσειρών ή σειρών 
γενικότερα. Η πλέον ενδιαφέρουσα τεχνική είναι αυτή της διάσχισης στάθµεων (level 
crossing). Η τεχνική αυτή χωρίζει το πεδίο τιµών σε k υποτµήµατα και αντιστοιχεί τα 
υποτµήµατα αυτά σε γράµµατα ή αριθµούς. Στη συνέχεια µετασχηµατίζει την αρχική 
ακολουθία ανάλογα µε την ονοµατολογία που έχει προκύψει, προσδίδοντας έτσι µια 
αδροµερή περιγραφή της. Ο µετασχηµατισµός είναι απλός: αν οι τιµές της 
ακολουθίας είναι µέσα σε ένα υποτµήµα τότε αντικαθίστανται από το γράµµα ή 
αριθµό που έχει οριστεί για αυτό το υποτµήµα.  

Η µέθοδος αυτή τροποποιήθηκε µε σκοπό να αποδώσει καλύτερα 
αποτελέσµατα. Αν ολόκληρο το πεδίο τιµών αντιστοιχιστεί σε ένα αλφάβητο, αυτό 
είναι «άδικο» για τις τιµές που είναι συγκεντρωµένες σε τµήµα του πεδίου τιµών. 
Πράγµατι, αν δει κανείς ένα ιστόγραµµα µιας R-R χρονοσειράς θα παρει το 
παρακάτω σχήµα (σχήµα 3.53) όπου απεικονίζεται ένα ιστόγραµµα υγιούς. Σε αυτό 
το σχήµα είναι  προφανές ότι ο κύριος όγκος των τιµών είναι συγκεντρωµένος στη 
µέση της καµπάνας. Έτσι, αυτό το διάστηµα τιµών που κείται µεταξύ µέσης τιµής και 
αµφίπλευρα της τυπικής απόκλισης θα πρέπει να έχει το κύριο πλήθος συµβόλων σε 
αντίθεση µε τα εκατέρωθεν ουραία πλευρικά. Έτσι γίνεται µια αδροµερής περιγραφή 
µε έναν νέο τρόπο ο οποίος λαµβάνει υπόψην του αυτό το γεγονός. Το πεδίο τιµών 
που έγκειται µεταξύ µέσης τιµής και των τυπικών αποκλίσεων χωρίζεται σε ισοµήκη 
υποτµήµατα. Αντίθετα, τα ουραία και σπάνια τµήµατα λαµβάνουν αραιότερη 
ονοµατολογία γραµµάτων. Αυτό γίνεται για δύο λόγους: Ο πρώτος είναι να µην 
υπάρχει σπατάλη γραµµάτων σε περιοχές της κατανοµής µε µικρή πληροφορία. Ο 
δεύτερος έιναι να µην αδικηθούν και διαµοιραστούν σε λίγα γράµµατα οι κεντρικές 
τιµές της κατανοµής οδηγώντας έτσι σε απώλεια πληροφορίας. Κατόπιν αυτής της 
διακριτοποίησης η αρχική χρονοσειρά αντικαθίσταται µε µια άλλη που περιέχει 
χαρακτηριστικά γλωσσολογικής δυναµικής.  

Το πρώτο ερώτηµα που µπορεί να τεθεί είναι αν αυτή η διακριτοποίηση 
αφαιρεί κάποιες από τις βασικές στατιστικές ιδιότητες της χρονοσειράς οι οποίες 
άπτονται της δυναµικής. Φυσικά, είναι αναµενόµενο οι µέσες τιµές και οι τυπικές 
αποκλίσεις να αντικατασταθούν από τις νέες του αλφαβήτου που µετασχηµατίστηκε 
η χρονοσειρά. 
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Σχήµα 3.53: Ιστόγραµµα χρονοσειράς RR HRV υγιούς.  

Το τµήµα του φάσµατος της χρονοσειράς το οποίο σχετίζεται µε τις υψηλές 
συχνότητες είναι αναµενοµενο να χαθεί εξαιτίας της «λείανσης» που υφίσταται η 
χρονοσειρά λόγω της αδροµερούς περιγραφής. Αυτό µπορεί εύκολα να παρατηρηθεί 
στα σχήµατα εκτίµησης συνάφειας [Coherence Function Estimate (CFE)] που 
απεικονίζονται στο σχήµα 3.54.  

Ένα CFE σχήµα προκύπτει από το πηλίκο των φασµάτων των δύο 
χρονοσειρών, της αδροµερούς και της πραγµατικής: 

2( )
( )

( ) ( )
XY

XY
XX YY

P f
C f

P f P f
=               (3.85)  
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Σχήµα 3.54: Συνάρτήσεις συναφειών φάσµατος για αδροµερή περιγραφή σε αλφάβητο 2 
γραµµάτων (επάνω) και 10 γραµµάτων (κάτω).  

Όσο µικρότερος είναι ο αριθµός των γραµµάτων στο αλφάβητο της αδροµερούς 
περιγραφής τόσο µικρότερη συνάφεια θα υπάρχει στις µεγάλες συχνότητες.  

Από τη σκοπιά του χρόνου δεν παρατηρείται η ίδια απώλεια στη συνάρτηση 
της αυτοσυσχέτισης όπως φαίνεται και στο σχήµα 3.55. Πράγµατι, η αυτοσυσχέτιση 
παραµένει σχεδόν ανεπηρέαστη, πράγµα που είναι πολύ σηµαντικό, καθώς συνδέεται 
ισχυρά µε τη δυναµική των χρονοσειρών. Απο τα παραπάνω µε την αδροµερή 
περιγραφή αναµένεται απώλεια της πληροφορίας που άπτεται στα υψίσυχνα τµήµατα 
της χρονοσειράς µόνο.  
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Σχήµα 3.55: Συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης της χρονοσειράς υγιούς και δύο αδροµερών 
περιγραφών της µε αλφάβητο 2 γραµµάτων (διακεκοµµένη) και 10 γραµµάτων (διάστικτη). Η 
συνεχής γραµµή αντιστοιχεί στην πρωτότυπη χρονοσειρά.  
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Β.2.15.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΤΡΟΠΙΩΝ ΜΕ ΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
(ENTROPY ANALYSIS BY LUMPING).  

Ο υπολογισµός της εντροπίας µε διάφορες µεθόδους  αποδίδει συχνά αποτελέσµατα 
πολύ χρήσιµα  για την ανάλυση αυθαίρετων συµβολικών ακολουθιών. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εντροπίες υπολογιζόµενες µε λογισµό σε υποτµήµατα 
της ακολουθίας, οι οποίες αποτελούν επέκταση του κλασσικού ορισµού της εντροπίας 
κατά Shannon µιας κατάστασης σε εντροπία διαδοχικών καταστάσεων [56] . Έχει 
δειχθεί ότι ο λογισµός των εντροπιών µε υποτµήµατα ως προς το µήκος δίδει 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες που αφορούν τη δοµή της ακολουθίας [57] . Ο 
υπολογισµός της εντροπίας µε υπολογισµούς σε υποτµήµατα  µιας ακολουθίας, 
µπορεί να γίνει είτε µε ολίσθηση των υποτµηµάτων, έτσι ώστε αυτά να είναι 
επικαλυπτόµενα, είτε µε απλή διαίρεση της ακολουθίας σε µη επικαλυπτόµενα 
τµήµατα. Ο πρώτος τρόπος είναι και ο πλέον διαδεδοµένος και είναι γνωστός ως 
ολισθαίνων (gliding) τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος είναι λιγότερο διαδεδοµένος και 
αυτόν ακριβώς θα εξετάσουµε στα πλαίσια του αυτού του µέρους της διατριβής, 
τουλάχιστον ως προς την εφαρµογή του. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η 
ανάγνωση της ακολουθίας µε µη επικαλυπτόµενα τµήµατα µπορεί να εξαγάγει 
συµπεράσµατα τα οποία δεν θα ήταν ορατά µε τον κλασσικό ολισθαίνωντα τρόπο. 
Έτσι, έχουν εξεταστεί οι συνέπειες «αναγνωσης» µιας συµβολοσειράς εξαρτηµένης 
από τον παρατηρητή. Οι διαφορετικές τιµές στις εντροπίες, που θα προκύψουν µέσω 
της ανάγνωσης µε µη επικαλυπτόµενα τµήµατα, οδηγούν σε διαφορετική αντίληψη 
για τα ποσά της πληροφορίας που εξαγάγονται από την συµβολοσειρά, οδηγώντας µε 
αυτόν τον τρόπο σε µια διαφορετική «αποκωδικοποίησή» της από την πεπατηµένη 
[58]. Έτσι, χρησιµοποιώντας τον υπολογισµό της εντροπίας µε µη επικαλυπτόµενα 
τµήµατα έχουν εξαχθεί νέες πληροφορίες σχετικά µε τον ελκυστή Feigenbaum και τις 
απεικονίσεις µε ένα µόνο µέγιστο (unimodal maps) [59] . Κατ’αυτό τον τρόπο, 
µελετάται η αδροµερής περιγραφή των στατιστικών ιδιοτήτων των ελκυστών µε 
έµφαση στις εντροπίες.  

Ας θεωρήσουµε µια ακολουθία µήκους N  η οποία προέρχεται από µια 
µεγάλου µήκους (θεωρητικά άπειρης) ακολουθία. Η ακολουθία αυτή διαιρείται σε 
διακριτά τµήµατα µήκους n:  

1 1 2 1,..., / ,..., / ,..., / ,...,n n n jn jA A A A A A+ + ( 1)n+             (3.86) 

Αυτός ο τρόπος είναι µε µη επικαλυπτόµενα τµήµατα (lumping) και σ’αυτόν θα 
επικεντρωθούµε στη συνέχεια. Οι παρακάτω ποσότητες χαρακτηρίζουν την 
πληροφορία που εµπεριέχεται στην συµβολοσειρά:  

1

( ) ( )
1 1

( ,..., )
( ) ( ,..., ) ln ( ,..., )n n

n n
A An

H n p A A p A A= − ⋅∑            (3.87) 

όπου η πιθανότητα του ύπαρξης του υποτµήµατος στην συµβολοσειρά είναι:  1,..., nA A

( ) 1
1

,...( ,..., )n n
n

Noof blocks of the form A A encountered whenlumpingp A A
total Noof blocks encountered whenlumping

=      (3.88)

  

αρχίζοντας από την αρχή της ακολουθίας και µέχρι το N η σχετική εντροπία 
(associate entropy) ορίζεται ως:  
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( ) ( )n H nh
n

=                 (3.89) 

Η δεσµευµένη εντροπία (conditional entropy) είναι:  

 

( ) ( 1) (nh H n H n= + − )

n

               (3.90) 

Η εντροπία πηγής είναι: 
( )

( )lim lim n
nn n

h h h
→∞ →∞

= =                (3.91) 

η οποία είναι το διακριτό ανάλογο της εντροπίας Kolmogorov.  

Ας δούµε τώρα ένα πρόβληµα που αφορά την εµφάνιση κάποιων  µπλοκ 
µε διαφορετική πιθανότητα σε σχέση µε άλλα. Ο αριθµός όλων των δυνατών 

ακολουθιών µήκους n για ένα k γραµµάτων αλφάβητο µε την έννοια των συµπλοκών 
Boltzmann είναι:  

1,..., nA A

n
kN K=  

Όµως δεν είναι όλοι αυτοί οι συνδυασµοί υποχρεωτικό να εµφανιστούν, και ούτε 
είναι υποχρεωτικό να είναι ισοπίθανοι. Ένα σηµαντικό θεώρηµα του McMillan [60] , 
δίνει µερική απάντηση στο πρόβληµα λέγοντας ότι για εργοδικές και στατικές 
συµβολοσειρές, η πιθανότητα εµφάνισης ενός µπλοκ  είναι ανάλογη:  1,..., nA A

( ) ( )
1( ,..., )n H

np A A e−∼  

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, τα φάσµατα Fourier και ο κλασσικός τρόπος εύρεσης 
εντροπίας συµβολοσειράς µε ολισθαίνον µπλοκ δεν µας βοηθούν να διακρίνουµε τη 
δυναµική ανάµεσα σε δύο συµβολοσειρές οι οποίες έχουν διαφορετική 
πολυπλοκότητα και φάσµατα [61, 62]. Αντίθετα, µε τον νέο τρόπο προσδιορισµού 
εντροπιών µε µη επικαλυπτόµενα τµήµατα µας µπορούµε να διακρίνουµε 
αλγοριθµικές εµφανίσεις µέσα σε µια συµβολοσειρά και, συγκεκριµένα, αν αυτή η 
συµβολοσειρά µπορεί να γεννηθεί από αιτιοκρατικά ή στοχαστικά αυτόµατα [63]. 
Επίσης είναι γνωστό ότι ο υπολογισµός εντροπιών µε µη επικαλυπτόµενα τµήµατα 
αποδίδει ένα φάσµα εντροπιών το οποίο είναι χαρακτηριστικό για ασθενή χαοτικά 
συστήµατα.  

Εξ’άλλου, η µετατροπή µιας RR χρονοσειράς σε συµβολοσειρά και η 
αδροµερής ανάλυσή της µε εντροπίες είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι 
λοιπόν, στα πλαίσια της διατριβής αυτής θα εφαρµόσουµε αυτού του είδους ανάλυση 
και θα επιχειρήσουµε ενός είδους «αποκωδικοποίησης» ή απλά διερεύνησης 
αιτιοκρατίας στις χρονοσειρές αυτές. 
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Β.2.15.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΩΝ ΜΕ ΜΗ 
ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 
RR HRV.  

Όπως είδαµε από τις αρχικές RR χρονοσειρές προερχόµενες από καρδιογραφήµατα 
υγιών και ασθενών πήραµε συµβολοσειρές µε τη µέθοδο που περιγράψαµε στην 
παράγραφο §15.1.  

Στο σχήµα 3.56, απεικονίζονται οι εντροπίες υπολογισµένες µε µη 
επικαλυπτόµενα τµήµατα για συµβολοσειρά προερχόµενη από καρδιογράφηµα 
υγιούς. Παρόµοια αποτελέσµατα πήραµε για όλες τις συµβολοσειρές. Από το 
διάγραµµα φαίνεται ότι έχουµε καλή στατιστική για τον καθορισµό της µπλοκ 
εντροπίας µέχρι και για µήκη λέξεων n=10 περίπου. Αυτός ο καθορισµός της 
στατιστικής που δυνάµεθα να έχουµε καλά αποτελέσµατα είναι ένα από τα 
πλεονεκτήµατα της µεθόδου υπολογισµού εντροπιών µε µη επικαλυπτόµενα 
τµήµατα..  

 
Σχήµα 3.56. ∆ιάγραµµα στατιστικής εντροπιών ως προς το µήκος λέξεων.  
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Σχήµα 3.57:  Block Entropies υπολογιζόµενες µε µη επικαλυπτόµενα τµήµατα για αδροµερείς 
περιγραφές αλφαβήτου 2 γραµµάτων, χρονοσειρών υγιών και ασθενών. Οι κύκλοι αντιστοιχούν 
σε υγιείς ενώ οι αστερίσκοι  σε ασθενείς. 

Στο σχήµα 3.57 απεικονίζονται οι κανονικοποιηµένες σχετικές εντροπίες 
υπολογισµένες µε µη επικαλυπτόµενα τµήµατα ανά γράµµα για ένα αλφάβητο δυο 
γραµµάτων (bipartition) εφαρµοσµένες σε συµβολοσειρές προερχόµενες από R-R 
HRV χρονοσειρές. Η διαµέριση έγινε µε τη µέθοδο που περιγράψαµε στην 6.2 αλλά 
µε δύο γράµµατα οπότε σαν όριο για το level crossing πάρθηκε ο ενδιάµεσος. Έτσι, 
ότι ήταν µεγαλύτερο του ενδιάµεσου στην R-R χρονοσειρά το θέσαµε ως U (upper) 
ενώ ότι ήταν µικρότερο το θέσαµε L (lower) αντίστοιχα. Με αυτή την τεχνική έγινε 
αδροµερής περιγραφή των χρονοσειρών και έτσι προέκυψαν οι συµβολοσειρές των 
οποίων οι εντροπίες απεικονίζονται στο σχήµα 3.56. Στο σχήµα 3.5.7 οι εντροπίες 
των συµβολοσειρών  που προέρχονται από υγιείς απεικονίζονται µε ένα “o” , ενώ οι 
αντίστοιχες για τους ασθενείς µε ένα “*”. Είναι προφανές ότι παρατηρείται συνεχής 
µετάπτωση µεταξύ υγιών και ασθενών. Από το διάγραµµα είναι εµφανής η διάκριση 
µεταξύ υγιών και ασθενών. Οι υγιείς παρουσιάζουν υψηλότερες τιµές για τις 
κανονικοποιηµένες σχετικές εντροπίες ανά γράµµα σε σχέση µε τους ασθενείς. 
Συγκεκριµένα οι υγιείς παρουσιάζουν ένα εύρος από 70% για λέξεις µικρού µήκους 
µέχρι 35% για λέξεις µεγάλου µήκους. Οι ασθενείς παρουσιάζουν αντίστοιχες τιµές 
50% για λέξεις µικρού µήκους έως 18% για λέξεις µεγάλου µήκους. Οι καµπύλες και 
για τις δύο κατηγορίες µειώνονται µε ένα µονότονα φθίνων τρόπο. Στο σχήµα 3.58 
απεικονίζονται οµοίως οι κανονικοποιηµένες εντροπίες ανά γράµµα µε τη διαφορά 
ότι οι συµβολοσειρές έγιναν για αλφάβητο 10 γραµµάτων. Παρατηρούµε ότι η 
µονότονη µείωση στις τιµές της εντροπίας είναι περισσότερο φθίνουσα. Εντούτοις ο 
διαχωρισµός µεταξύ υγιών και ασθενών είναι σαφέστερος. Πραγµατι από το σχήµα 
φαίνεται καθαρά µια άδεια ζώνη στην περιοχή της µετάπτωσης. Αυτό θεωρητικά 
δύναται να εξηγηθεί λόγω του ότι οι χρονοσειρές από υγιείς παρουσιάζουν αυξηµένη 
πολυπλοκότητα σε σχέση µε τους ασθενείς. Η πολυπλοκότητα ενισχύεται µε την 
περισσότερο λεπτοµερή αλλά πάντα αδροµερή περιγραφή που παρέχουν οι 
συµβολοσειρές 10 γραµµάτων και που φαίνονται στο σχήµα 3.58.   
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Σχήµα 3.58: Block Entropies υπολογιζόµενες µε µη επικαλυπτόµενα τµήµατα για αδροµερείς 
περιγραφές αλφαβήτου 10 γραµµάτων, χρονοσειρών υγιών και ασθενών. Οι κύκλοι αντιστοιχούν 
σε υγιείς ενώ οι αστερίσκοι  σε ασθενείς.  

 
Σχήµα 3.59: Block Entropies υπολογιζόµενες µε µη επικαλυπτόµενα τµήµατα για αδροµερείς 
περιγραφές αλφαβήτου 10 γραµµάτων, χρονοσειρών υγιών νέων και ηλικιωµένων της βάσης 
δεδοµένων Fantasia του MIT. Οι κύκλοι αντιστοιχούν σε υγιείς ενώ οι αστερίσκοι  ηλικιωµένους. 

Η µέθοδος, εφαρµόστηκε στα δεδοµένα της Fantasia (βάσης του MIT) και 
όπως βλέπουµε και στο σχήµα 3.59 τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά. Στο 
ανωτέρω σχήµα, η στατιστική έγινε για συµβολοσειρές οι οποίες δηµιουργήθηκαν για 
ένα αλφάβητο 10 γραµµάτων. Πρατηρούµε ότι τα αποτελέσµατα είναι παρόµοια και 
θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε αυτό το διάγραµµα όλοι οι εθελοντές είναι υγιείς. Η 
µετάπτωση αυτή τη φορά παρατηρείται µεταξύ υγιών και νέων και µεταξύ υγιών και 
ηλικιωµένων. Τα αποτελέσµατα είναι παρόµοια µε τα δικά µας. Πράγµτατι, οι νέοι 
παρουσιάζουν µια κανονικοποιηµένη σχετική εντροπία ανά γράµµα σε ένα εύρος από 
70% για µικρού µήκους λέξεις έως 35 % ξανά (αποτελέσµατα ταυτόσηµα µε τα δικά 
µας). Αντίστοιχα, οι ηλικιωµένοι κυµαίνονται αό 55% για µικρού µήκους λέξεις έως 
25% για µεγάλου µήκους λέξεις. Τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά και είναι σε 
θέση να οδηγήσουν σε κλινικές εφαρµογές.  
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Ένα σηµαντικό θέµα συναφές µε τα αποτελέσµατα αυτά είναι και η ποιοτική 
εξήγηση των τιµών των εντροπιών. Οι τιµές εντροπίας για αδροµερή περιγραφή RR 
χρονοσειρών προερχόµενων από ΗΚΓ υγιών φαίνονται αυξηµένες συγκρινόµενες µε 
τις αντίστοιχες από ασθενείς. Αυτό ποιοτικά µπορεί να ερµηνευθεί ως εξής:  Οι 
χρονοσειρές από υγιείς παρουσιάζουν υψιδιάστατη δυναµική και αυξηµένη 
πολυπλοκότητα όπως είδαµε και στις αντίστοιχες παραγράφους για τη µη γραµµική 
ανάλυση των RR χρονοσειρών. Η ασυξηµένη πολυπλοκότητα των σηµάτων είναι 
αναµφισβήτητα συναφής  µε τη στατιστική των σηµατων. Γιαυτό και οι τιµές της 
εντροπίας πολύπλοκων σηµάτων αυξάνονται σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες για 
λιγότερο πολύπλοκα σήµατα. Προφανώς, συµβολοσειρές κατασκευασµένες από 
χρονοσειρές καθαρού θορύβου θα παρουσίαζαν τις υψηλότερες τιµές εντροπίας για 
όλα τα µήκη λέξεων. Πράγµατι, αυτό είναι εµφανές στο σχήµα 3.60, 

 
Σχήµα 3.60: Block Entropies υπολογιζόµενες µε µη επικαλυπτόµενα τµήµατα για αδροµερείς 
περιγραφές αλφαβήτου 10 γραµµάτων, χρονοσειράς RR HRV υγιούς και Fractal Brownian 
Motion (Εγχρώµου θορύβου). Οι σταυροί αντιστοιχούν στη χρονοσειρά υγιούς ενώ οι αστερίσκοι 
Fractal Brownian Motion.  

Πρέπει να τονίσουµε ότι η ισχύς της µεθόδου φαίνεται από το γεγονός ότι η 
στατιστική είναι καλή ακόµη και για αλφάβητο µήκους 2 γραµµάτων µόνο.  
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Β.2.15.4 ΣΥΝΟΨΗ 

Η εφαρµογή της ανάλυσης εντροπιών υπολογιζόµενων µε µη επικαλυπτόµενα 
τµήµατα σε συµβολοσειρές προερχόµενες από RR χρονοσειρές µεταβλητότητας της 
καρδιακής συχνότητας (HRV) αποτελεί µια καινοτόµο προσπάθεια ανάλυσης ΗΚΓ. 
Η αδροµερής περιγραφή των χρονοσειρών προβάλει τη δυναµική της καρδιακής 
λειτουργίας σε ένα γλωσσολογικό περιβάλλον. Οι παραγόµενες συµβολοσειρές 
αποτελούν την καρδιακή «γλώσσα» η οποία µπορεί να είναι είτε «φλύαρη» ειτε 
«λακωνική», οπωσδήποτε όµως περιέχει κάποιο νόηµα. Η γλωσσική δυναµική είναι 
διαδεδοµένη στην επιστήµη του αυτοµάτου ελέγχου και της κυβερνητικής εδώ και 
δεκαετίες. Ο σκοπός της ανάλυσης αυτού του είδους εφαρµοζόµενης σε ΗΚΓ είναι 
και θεωρητικός και πρακτικός. Πρακτικός λόγω της υπολογιστικής της ευκολίας. Η 
όλη ανάλυση διαρκεί κάποια δευτερόλεπτα. Αντίθετα οι υπολογισµοί εντροπιών µε 
ολισθαίνον παράθυρο (gliding) σπαταλούν αρκετό υπολογιστικό χρόνο. Ο 
θεωρητικός σκοπός είναι η κατανόηση της πληροφορίας που εµπεριέχεται στο 
σύστηµα. Η αδροµερής περιγραφή µιας χρονοσειράς, στην ουσία προβάλει την 
πληροφορία αυτή σε µια κανονιστική συµβολοσειρά. Η τεχνική αυτή επιτρέπει στη 
συνέχεια την ανάλυση εντροπιών υπό την γλωσσολογική έννοια.  

Επιπλέον, η ίδια η ανάλυση σε χρονοσειρές RR HRV αποτελεί ένα 
αποτελεσµατικό εργαλείο για τη διάκριση µεταξύ υγιών και ασθενών. Θα µπορούσε 
περαιτέρω να αναπτυχθεί σε µια χρήσιµη εφαρµογή στην κλινική πράξη. Ιδιαίτερα 
όταν τα αποτελέσµατά της συνδυάζονται µε άλλες µεθόδους, όπως η µη γραµµική 
ανάλυση, τότε η συνάφεια των αποτελεσµάτων είναι ένα αναµφισβήτητο κριτήριο 
χαρακτηρισµού της ανθεκτικότητας της καρδιάς ενός ασθενούς. Πράγµατι, όπως 
είδαµε, τα αποτελέσµατα που πήραµε µε την ανάλυση εντροπιών είναι σε αρµονική 
συνάφεια µε τα αντίστοιχα της µη γραµµικής δυναµικής ανάλυσης των ίδιων των 
χρονοσειρών. Η υγεία και νεότητα είναι συνυφασµένη µε πολυπλοκότητα και 
υψιδιάστατη δυναµική, ενώ η ασθένεια και γήρανση επιδεικνύουν ελαττωµένη 
πολυπλοκότητα και εντροπία. Τα υγιή και νέα σφριγηλά βιολογικά συστήµατα 
πράγµατι τείνουν προς την πολυπλοκότητα και µη κανονικότητα αλλά όχι προς την 
αταξία. Ένα πολύπλοκο αλλά τακτικό σύστηµα παρουσιάζει υψιδιάστατη δυναµική 
και αυξηµένη εντροπία. Έστι λοιπόν, η πολυπλοκότητα ενός βιολογικού συστήµατος 
καθώς αυτό γηράσκει και ασθενεί θα ελαττώνεται προοδευτικά µέχρι τον θάνατό του. 

Το πλεονέκτηµα της ανάλυσης εντροπιών µε οποιαδήποτε µέθοδο είναι ότι 
παρέχουν σαφή και ευκρινή αποτελέσµατα σε αντίθεση µε τη µη γραµµική δυναµική 
η οποία απαιτεί µεγάλη προσοχή στην εφαρµογή της και ισχυρό κριτικό πνεύµα. 
Εντούτοις, η φυσική σηµασία των παραγόµενων αποτελεσµάτων δεν είναι πρόδηλη 
καθώς δεν µπορεί να ξεκαθαρίσει αν ένα πολύπλοκό σύστηµα είναι τυχαίο 
(στοχαστικό) ή υψιδιάστατο αιτιοκρατικό. Η ανάλυση εντροπιών έρχεται, σαν µια 
χρήσιµη και απλή σχετικά µέθοδος, να ενισχύει τα πορίσµατα της µη γραµµικής 
δυναµικής.  

Βέβαια η πειραµατική χρονοσειρά µπορεί να εµπεριέχει θόρυβο, όπως 
αναφέρθηκε στην παράγραφο §B.2.9 .  Όµως, ούτε η µη γραµµική ανάλυση, ούτε και 
η µέθοδος ανάλυσης µε χρήση προσεγγιστικών εντροπιών µπορεί να αποφανθεί για 
αυτό το ζήτηµα. Απαιτείται λοιπόν συνδυασµένη ανάλυση µε χρήση τεχνικών 
παρένθετων δεδοµένων ή άλλων µεθόδων για να έχει κανείς µια εικόνα σχετικά µε το 
ύψος θορύβου στην πειραµατική χρονοσειρά. Και πάλι όµως, η εικόνα αυτή θα 
βασίζεται σε κάποιες υποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να προκύπτουν από την 
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ιδιοµορφία του εκάστοτε πειράµατος και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να 
γενικευθούν.  
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Β.2.16. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ (LVQ NEURAL 
NETWORK) 

Σις προηγούµενες παραγράφους είδαµε ότι υπάρχει σηµαντικός διαχωρισµός µεταξύ 
υγιών και ασθενών στις τιµές που αποφαίνεται η εφαρµογή των µεθόδων της µη 
γραµµικής δυναµικής µε σκοπό την εκτίµησης της διάστασης συσχέτισης, των 
wavelets και τέλος της προσεγγιστικής εντροπίας. Στην συνέχεια, έγινε προσπάθεια 
να αξιοποιήσουµε τα αποτελέσµατα αυτά µε σκοπό την κατασκευή ενός 
πολυπαραµετρικού δείκτη ώστε αυτόµατα και αλγοριθµικά να αποφαινόµαστε για το 
αν µια χρονοσειρά προέρχεται από ΗΚΓ υγιούς ή ασθενούς. ∆εδοµένου ότι η 
απόφαση µέσω ενός αλγεβρικού δείκτη είναι µάλλον πεπαλαιωµένη, αλλά και λόγω 
της πολυπλοκότητας των αποτελεσµάτων, καταφύγαµε σε σύγχρονες µεθόδους 
απόφασης και συγκεκριµένα στα νευρωνικά δίκτυα εκ των οποίων το απλούστερο 
είναι το LVQ (Learning Vector Quantization) νευρωνικό δίκτυο. Η αρχιτεκτονική του 
νευρωνικού δικτύου φαίνεται στο παρακάτω σχήµα (3.61):  

 
Σχήµα 3.61: Αρχιτεκτονική LVQ δικτύου.  

Τα δίκτυα LVQ  ταξινοµούν ανύσµατα σε κλάσεις-στόχους,  χρησιµοποιώντας ένα 
στάδιο συναγωνισµού ώστε να βρουν υποκλάσεις των ανυσµάτων εισόδου και στη 
συνέχεια συνδυάζουν αυτές τις υποκλασσεις ώστε να αποφανθούν για τις τελικές 
κλάσεις –στόχους. Αντίθετα µε τα κλασσικά νευρωνικά (perceptrons), τα LVQ 
σύναται να ταξινοµήσουν οποιοδήποτε σύνολο ανυσµάτων εισόδου. Η µόνη 
προαπαίτηση είναι ότι το ανταγωνιστικό στάδιο πρέπει να έχει αρκετούς νευρώνες 
και η κάθε κλάση στόχος στο στάδιο εκµάθησης να αντιστοιχεί σε αρκετούς 
νευρώνες. Για να διασφαλιστεί ότι για κάθε κλάση υπάρχουν αρκετοί νευρώνες είναι 
σηµαντικό τα ανύσµατα στόχοι που θα  χρησιµοποιηθούν στην αρχικοποίηση του 
δικτύου LVQ, να έχουν την ίδια κατανοµή σε στόχους όπως στα δεδοµένα εκµάθησης 
µε τα οποία το δίκτυο εκπαιδεύεται. ∆ηλαδή, µε άλλα λόγια οι δυνατοί στόχοι στην 
εκπαίδευση (πχ υγιής ασθενής δύο στόχοι) να είναι οι ίδιοι κατά την εφαρµογή.  

Προκειµένου να εκπαιδεύσουµε το νευρωνικό δίκτυο LVQ κάναµε ενδελεχή 
έλεγχο των αποτελεσµάτων που είχαµε πάρει. Έτσι εκπαιδεύσαµε το νευρωνικό 
βάζοντας ως είσοδο ανύσµατα κατασκευασµένα από τα αποτελέσµατα που είχαµε. 
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Εκλέξαµε µέσες τιµές αλλά και ακραίες ώστε να καλύψουµε κατά το δυνατόν µέγιστο 
παραµετρικό χώρο. Έτσι δόθηκαν σαν τιµές εκµάθησης οι ευριστικές τιµές:  

appen=[ 0.8, 2.1, 3, 1.1, 1.2, 0.3, 0.6, 0.7, 0.3, 0.75 ] 

Delay Times method=[ 8, 9, 10, 11, 12, 3, 5, 4.7, 4 , 3.3] 

wavelets = [ 38, 36, 37, 36.6, 35.6, 34, 31, 33.7, 33.8, 34.2]   

µε στόχο εκµάθησης τον : [1 1 1 1 1 2 2 2 2 2] όπου η τιµή 1 αντιστοιχεί σε υγιείς ενώ 
η τιµή 2 αντιστοιχεί σε ασθενείς. Στη συνέχεια τρέξαµε µε το δίκτυο τα 
αποτελέσµατα από τα δεδοµένα µας χωρίς να γνωρίζουµε από που προέρχονταν και 
αυτό αποφάνθηκε σωστά ως προς την ταξινόµηση σε όλες τις περιπτώσεις 
αποδίδοντας 100% επιτυχία. Κατόπιν, δοκιµάσαµε τις µη γραµµικές µεθόδους µόνο. 
∆ηλαδή δώσαµε τις δικές µας ευριστικές τιµές  

appen=[ 0.8, 2.1, 3, 1.1, 1.2, 0.3, 0.6, 0.7, 0.3, 0.75 ] 

Delay Times method=[ 8, 9, 10, 11, 12, 3, 5, 4.7, 4 , 3.3] 

και τρέξαµε το δίκτυο LVQ ώστε να αποφανθεί για τα αποτελέσµατα της βάσης 
δεδοµένων Fantasia του ΜΙΤ. Οι τιµές δόθησαν χωρίς να ξέρουµε εκ των προτέρω αν 
αντιστοιχεί σε ηλικιωµένο ή νέο. Το άνυσµα εισόδου πουπεριείχε τις τιµές είναι το: 
ApEn 0.54699 0.673715 0.739139 0.584403 0.344589 1.3268 1.27325 0.982315 1.261632 0.82001 

MOD   5.9807 7.0123 6.992 5.984 5.2758 9.1554 9.4797 8.3877 10.1261 7.7006 

Τα αποτελέσµατα που έδωσε το δίκτυο είναι τα 

Yc = 2     2     2     2     2     1     1     1     1     1;  

δηλαδή 100% επιτυχία. Στο σχήµα 3.62 απεικονίζεται η διαδικασία εκµάθησης για το 
σύνολο δεδοµένων από τη βάση Fantasia  
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Σχήµα 3.62. ∆ιαδικασία εκµάθησης LVQ δικτύου για το σύνολο δειγµάτων της βάσης Fantasia 
MIT 

Πρέπει να τονιστεί ότι η εκµάθηση του δικτύου έγινε µε τις ευριστικές τιµές 
που φτιάξαµε βασιζόµενοι στα δικά µας δεδοµένα. ∆εν έγινε καµία τροποποίηση που 
να αφορούσε τα δεδοµένα της Fantasia.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ευρέθηκε πολυπαραµετρικός δείκτης ο οποίος 
ταξινοµεί ποιοτικά τα αποτελέσµατα εφασµογής µη γραµµικών µεθόδων σε 
χρονοσειρές µεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το 
νευρωνικό αποφάνθηκε οµοίως τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους 
ηλικιωµένους αλλά υγιείς αποδεικνύοντας τις οµοιότητες των δύο αυτών κατηγοριών.  
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Β.3 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Β’ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μέχρι πριν από 2 δεκαετίες επικρατούσε η άποψη ότι η καρδιά περιγράφεται από ένα 
οµαλό γραµµικό σύστηµα το στην υγιή κατάσταση έχει συχνότητα η οποία 
κυµαίνεται σε σταθερά επίπεδα. Οι τυχόν διακυµάνσεις που παρατηρούνταν στις 
τιµές της συχνότητας αποδίδονταν από τους φυσιολόγους στην οµοιόσταση δηλαδή 
την απόκριση ενός γραµµικού συστήµατος σε ένα στοχαστικό περιβάλλον. Η 
προσήλωση στη γραµµικότητα της καρδιακής λειτουργίας ήταν τόσο µεγάλη που ένα 
καρδιογράφηµα υγιούς χωρίς ανωµαλίες καλείται συχνά κανονικός ηµιτονικός 
ρυθµός, (normal sinus rhythm). Οι µελέτες που έγιναν όµως στη δεκαετία του 80 
συνηγορούσαν στη ισχυρή µεταβλητότητα της καρδιακής λειτουργίας. ∆εδοµένης της 
ακµής τότε των θεωριών της µη γραµµικής δυναµικής, κάποιοι ερευνητές άρχισαν να 
µελετούν την καρδιά σαν ένα µη γραµµικό σύστηµα. Υπάρχουν µεν πολλοί 
παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της καρδιάς. Εάν όµως, µετά από µια 
ενδελεχή µη γραµµική ανάλυση µπορούσαν να εξαχθούν οι κυρίαρχοι παράγοντες και 
κατασκευαζόταν ένα µοντέλο, τότε θα είχαν γίνει τεράστια βήµατα ως προς την 
αναλυτική περιγραφή της καρδιάς σαν ένα µη αυτόνοµο δυναµικό σύστηµα. Από την 
εποχή των Goldberger [1] και Babloyantz [2] [που πρώτοι έκαναν αναλύσεις τόσο 
των πρωτότυπων ΗΚΓ όσο και των µεταβλητοτήτων της καρδιακής συχνότητας 
(Heart rate variability)] µέχρι σήµερα, ένας σηµαντικός αριθµός εργασιών έχουν 
δηµοσιευτεί που πραγµατοποιούν µη γραµµική ανάλυση του ΗΚΓ. Τα αποτελέσµατα 
παρουσιάστηκαν στον πίνακα 7 της § Β.2.10 και, όπως είδαµε, είναι πολύ 
συγκεχυµένα χωρίς καν να περιγράφονται λεπτοµέρειες και να διασαφηνίζονται 
τρόποι υπολογισµών των διαφόρων ευαίσθητων παραµέτρων. Στις αρχικές εργασίες 
υπήρχε η τάση να υπολογίζονται µικρές τιµές για τη διάσταση συσχέτισης, λόγω ίσως 
της τάσης των ερευνητών να βρούν χαµηλοδιάστατο χάος στην καρδιακή λειτουργία. 
∆ηλαδή ένα γραµµικό σύστηµα το οποίο να είναι αρκετά απλό ώστε να µπορεί να 
προσοµοιωθεί µε κάποιο δυναµικό µοντέλο και παράλληλα να παράγει πολύπλοκη 
µεν αλλά χαµηλοδιάστατη δυναµική. Αντίθετα, µε το πέρασµα των χρόνων καθώς και 
οι αρχικές µελέτες έγιναν περισσότερο προσεκτικές οδηγηθήκαµε ακριβώς στην 
αντίθετη άποψη. ∆ηλαδή στο ότι δεν υπάρχει πεπερασµένη διάσταση στην δυναµική 
λειτουργία της καρδιάς και ότι αυτή περιγράφεται µάλλον από µια στοχαστική 
διαδικασία περισσότερο παρά από ένα αιτιοκρατικό δυναµικό σύστηµα [5]. Εν 
τούτοις και αυτοί οι ερευνητές των οποίων οι εργασίες θεωρούνται σήµερα 
κλασσικές, ήταν προσεκτικοί και έτσι ισχυρίστηκαν ότι µετά βεβαιότητος η καρδιά 
δεν είναι χαµηλοδιάστατο χαοτικό δυναµικό σύστηµα και φυσικά δεν µίλησαν για 
υψιδιάστατη δυναµική. Βεβαίως, η στατιστική τους ήταν πολύ λίγων σηµείων (2500 
σηµεία) ενώ παράλληλα χρησιµοποίησαν τις µεθόδους µε πεπατηµένο τρόπο 
(απειροστική νόρµα και χρήση παραθύρου Theiler στις µετρήσεις).  

Κάποιες εργασίες που προσπαθούσαν να υπολογίσουν διαστάσεις συσχέτισης 
σε υγιείς και ασθενείς οδηγήθηκαν σε υπολογισµούς οι οποίοι δεν παρουσίαζαν 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο κατηγοριών. Η εξήγηση για αυτό ήταν ότι οι 
περισσότεροι χρησιµοποίησαν καταγραφές από Holter οι οποίες είναι αναξιόπιστες, 
ενώ άλλοι είχαν κατά την καταγραφή κάποιες ανωµαλίες ( επεισόδια εµφάνισης 
ασθενιών-αρρυθµιών) τα οποία δεν εξέλαβαν υπόψη τους ότι θα παραπλανούσαν. 
Απόρροια όλων αυτών είναι η εικόνα της µη γραµµικής ανάλυσης ΗΚΓ να είναι 
συγκεχυµένη χωρίς χρήσιµα συµπεράσµατα για περαιτέρω έρευνες ή εκτεταµένη 
κλινική εφαρµογή.  
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Στο µέρος της αυτό η παρούσα διατριβή αποτέλεσε µια προσπάθεια 
διασαφήνισης του συγκεκριµένου χώρου καθώς και µια προσπάθεια ενδελεχούς 
ανάλυσης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων. Σε ότι αφορά τα ίδια τα δεδοµένα, 
έγινε προσεκτική καταγραφή µακράς διάρκειας σε συνθήκες απόλυτης ηρεµίας των 
ασθενών υγιών και στεφανιαίων ώστε να εξασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή 
στατικότητα από την πλευρά της φυσιολογίας. Τυχόν καταγραφές που είχαν κάποιες 
ανωµαλίες αποκλείστηκαν από τις µελέτες, ενώ σε όσες ήταν δυνατόν (παρουσία των 
ανωµαλιών στην αρχή ή στο τέλος) αποκλείστηκαν αυτά τα υποτµήµατα από τις 
χρονοσειρές. Τα ΗΚΓ που πήραµε είχαν µε τις κλασσικές µεθόδους ανάλυσης την 
όψη υγιούς ΗΚΓ και για τις δύο κατηγορίες υγιών και ασθενών.   

Έγινε προσπάθεια να µελετηθεί η δυναµική της καρδιακής λειτουργίας όπως 
αυτή εκφράζεται κατά την καταγραφή ενός απλού ΗΚΓ. Από τη γραµµική, τη µη 
γραµµική αλλά και την στατιστική µέσω εντροπιών ανάλυση του ΗΚΓ ευρέθηκε ότι 
αυτό αντιστοιχεί σε ένα πολύπλοκο δυναµικό σύστηµα, χαρακτηριζόµενο από 
υψιδιάστατη δυναµική αλλά οπωσδήποτε αιτιοκρατικό. Η πολυπλοκότητα και η 
πολυπαραγοντικότητα αυτή προβάλλεται στο ΗΚΓ και συγκεκριµένα στη συνάρτηση 
που περιγράφει τη µεταβλητότητα της συχνότητας της καρδιακής λειτουργίας. Είναι 
απολύτως συνεπής µε τις απόψεις της φυσιολογίας καθώς εκεί περιγράφονται οι 
παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα της καρδιάς. Παράλληλα, τα 
αποτελέσµατα αυτά ελέχθησαν και µε τις µεθόδους των παρένθετων δεδοµένων 
συνηγορώντας µε αυτόν τον τρόπο στην πολυπλοκότητα του δυναµικού συστήµατος 
της καρδιάς αλλά και στην σηµαντική αιτιοκρατία αυτού.  

Η υψιδιάστατη αλλά αιτιοκρατική δυναµική ευρίσκεται κατόπιν κάποιων 
παραδοχών φυσικά οι οποίες, αν τηρηθούν, τα αποτελέσµατα είναι πάντοτε τα ίδια σε 
διάφορες οµάδες δεδοµένων. Έτσι, αν για τους υπολογισµούς του ολοκληρώµατος 
συσχέτισης χρησιµοποιηθεί η ευκλείδειος νόµρα και χωρίς να ληφθεί υπόψην το 
παράθυρο Theiler τότε φθάνουµε σε διαφορετικές τιµές για τη διάσταση συσχέτισης 
µεταξύ υγιών και ασθενών. Αυτές οι διαφορές ήταν στατιστικά ασφαλείς 
προκειµένου να αξιοποιηθούν τα αποτελέσµατά τους. Πράγµατι, κατόπιν δοκιµών 
εφαρµογής των µεθόδων και σε άλλες βάσεις δεδοµένων, τα αποτελέσµατα ήταν 
πανοµοιότυπα.  

Παράλληλα µε την στατιστικη ανάλυση και την ανάλυση εντροπιών έγινε 
κατανοητή η στατιστική φύση των ΗΚΓ. Υπολογίστηκε η εντροπία µε µη 
επικαλυπτόµενα τµήµατα και ευρέθησαν υψηλές τιµές της εντροπίας 
καταδεικνύοντας µεγάλη πολυπλοκότητα. Καταδείχθηκε όµως και η διαφορά στην 
πολυπλοκότητα µεταξύ υγιών και ασθενών και έτσι ενισχύθηκαν σηµαντικά και 
αδιαµφισβήτητα τόσο τα  αποτελέσµατα που είχαµε µε τη µη γραµµική ανάλυση όσο 
και οι παραδοχές που κάναµε.  

Επιπλέον ενίσχυση έλαβαν τα αποτελέσµατα αυτά και µε την εφαρµογή της 
πρόβλεψης των χρονοσειρών της µεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας. Η 
πρόβλεψη πράγµατι κατέδειξε ότι τα σφάλµατα πρόβλεψης ασθενών είναι λιγότερα 
και συγκεντρωµένα στα µικρά παράθυρα πληροφορίας, ενώ αντίθετα η πρόβλεψη των 
υγιών εµπεριέχει µεγαλύτερο αριθµό σφαλµάτων ανηγµένο σε όλο το εύρος των 
παραθύρων πληροφορίας.  

Από όλα τα ανωτέρω, αφενός δείχθηκε και διασαφηνίστηκε ο τρόπος σωστής 
εφαρµογής της µη γραµµικής ανάλυσης των ΗΚΓ, αφετέρου δε τα αποτελέσµατα των 
µεθόδων αυτών αποδείχθηκε ότι δύνανται να αξιοποιηθούν ως ένα εργαλείο 
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διαχωρισµού µεταξύ υγιών και ασθενών των οποίων τα ΗΚΓ θεωρούνται υγιή από τις 
κλασσικές µεθόδους ανάλυσης ΗΚΓ.  

Έτσι λοιπόν φαίνεται οτι µπορεί να υπάρξει ένα ποιοτικό-ποσοτικό εργαλείο 
που να αποφαίνεται για τη τρωτότητα του καρδιακού δυναµικού συστήµατος. 
Προκειµένου λοιπόν να αξιοποιήσουµε τα αποτελέσµατά µας προσπαθήσαµε να 
κατασκευάσουµε ένα ποσοτικό εργαλείο το οποίο αλγοριθµικά θα υπολογίζει και θα 
κατηγοριοποιεί τα ανωτέρω αποτελέσµατα.  Ως κύριες µεθόδους επιλέξαµε τα 
wavelets τη µη γραµµική ανάλυση µε σκοπό τον υπολογισµό της διάστασης 
συσχέτισης, και την προσεγγιστική εντροπία. Έγινε έτσι προσπάθεια να 
κατασκευαστεί ένας πολυπαραµετρικός δείκτης που να αποφαίνεται και να 
κατηγοριοποιεί χρονοσειρές µεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας που 
προέρχονται από µακρά καταγραφή σε συνθήκες όπως αυτές που περιγράφηκαν στην 
§Α. Επειδή ο σύγχρονος τρόπος απόφανσης δεν αποδέχεται λογική απόφασης 
αλγεβρικού τύπου, καταφύγαµε σε σύγχρονους τρόπους αποφάσεων. Ο απλούστερος 
από αυτούς είναι το LVQ νευρωνικό δίκτυο. Από αυτό είδαµε ότι η κατηγοριοποίηση 
έγινε επιτυχής τόσο για το σύνολο των δεδοµένων µας όσο και για τα δεδοµένα της 
βάσης Fantasia του ΜΙΤ.  

Ας σηµειωθεί ότι οι ασθενείς δεν είναι η συνηθισµένη κατηγορία στεφανιαίων 
ασθενών οι οποίοι µε ένα απλό ΗΚΓ αµέσως κατηγοριοποιούνται ως ασθενείς. Οι 
ασθενείς που χρησιµοποιήσαµε παρουσιάζουν τελείως φυσιολογική απεικόνιση στο 
ΗΚΓ. Έτσι, µε τις κλασικές µεθόδους, οι συγκεκριµένοι ασθενείς θα 
καταδεικνύονταν ως υγιείς. Αυτό είναι αναµενόµενο εφόσον στο ΗΚΓ 
καταγράφονται ανωµαλίες µόνο αν συµβούν κατά τη διάρκεια της καταγραφής ή σε 
χρόνο σχετικά κοντινό µε κάποιο καρδιακό επεισόδιο. Αντιθέτως, µετά την 
παρέλευση κάποιων ηµερών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει νέο επεισόδιο ο 
ασθενής έχει απολύτως φυσιολογικές καταγραφές. Αυτό είναι φυσιολογικό καθώς η 
γραµµική ανάλυση δεν µπορεί να καταδείξει τη µεταβολή στην πολυπλοκότητα 
µεταξύ ενός υγιούς καρδιακού δυναµικού συστήµατος και ενός ασθενούς. Αντίθετα, 
οι µη γραµµικές µέθοδοι το επιτυγχάνουν καθώς αυτό είναι το δυνατό τους σηµείο, 
δηλαδή να εξαγάγουν τη φύση της δυναµική ακόµη και για πολύπλοκα συστήµατα.  
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∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟΥ 
 

Γ.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα βιολογικά συστήµατα χαρακτηρίζονται από ισχυρή πολυπλοκότητα στη δοµή τους η 
οποία έχει τα τελευταία χρόνια µελετηθεί ενδελεχώς από τη σκοπιά της θεωρίας της 
πολυπλοκότητας µε σκοπό την αξιοποίησή της για επεξήγηση πολύπλοκων φυσιολογικών 
διεργασιών. Συνέπεια αυτής της δοµικής πολυπλοκότητας ή και συνεργός της (αν δεχθούµε 
αλληλοεξαρτώµενη εξελικτική σχέση) είναι και η λειτουργική πολυπλοκότητα των 
βιολογικών συστηµάτων. Μια πληθώρα χηµικών και ηλεκτροφυσιολογικών παραγόντων 
αλληλεπιδρούν µε µη κανονικό τρόπο µε αποτέλεσµα την πολύπλοκη αλλά σταθερή 
λειτουργία διαφόρων φαινοµενικά ανεξάρτητων υποσυστηµάτων. Η πολυπλοκότητα τόσο 
στη λειτουργία όσο και στη δοµή δεν επιτρέπει την αναλυτική µελέτη της δυναµικής τους 
διαδικασίας µε εξισώσεις όπως για παράδειγµα θα γινόταν σε ένα πλανητικό σύστηµα.  Οι 
παράγοντες που επηρεάζουν ένα βιολογικό σύστηµα δεν είναι ούτε διακριτοί ούτε και πολλές 
φορές άµεσα µετρήσιµοι όπως στην περίπτωση των πλανητών η µάζα ή θέση και  η ταχύτητά 
τους. Έτσι είναι αναγκαίο να καταστρωθούν µοντέλα προσοµοίωσης τα οποία τρόπον τινά θα 
αναπαραγάγουν τις φυσιολογικές διαδικασίες. Αυτά τα µοντέλα θα πρέπει να χρησιµοποιούν 
παραµέτρους και φυσικά µεγέθη τα οποία κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις είναι δυνατόν 
να µετρηθούν ή να εκτιµηθούν. Προφανώς τα συγκεκριµένα µοντέλα θα δύνανται να  
αναπαραστήσουν τις τρεις διακριτές καταστάσεις που διέπουν ένα βιολογικό σύστηµα και 
είναι οι ακόλουθες: υγιής κατάσταση, ασθενής κατάσταση και µη αναστρέψιµη παθολογική 
διαταραχή (πχ βαριά νόσος, προθανάτιο στάδιο).  

Στην περίπτωση της καρδιάς θα µπορούσαµε να πούµε ότι από την πλευρά της 
φυσιολογίας αποτελεί ένα πολύπλοκο και πολυπαραµετρικό σύστηµα από αιτιοκρατικούς 
µηχανισµούς οι οποίοι αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µε σκοπό την επίτευξη ενός πολύ 
συγκεκριµένου αλλά ζωτικού έργου όπως είναι η ροή του αίµατος στο σύνολο των ιστών του 
ανθρωπίνου σώµατος. Το ίδιο το σύστηµα της κυκλοφορίας επηρεάζεται όπως είδαµε από 
την κίνηση, ΚΝΣ, ορµονική ισορροπία, µεταβολισµό κοκ. Αντίστοιχα όλοι αυτοί οι 
παράγοντες αλληλεπιδρούν στην ίδια την καρδιά µε σκοπό τη βέλτιστη απόκριση της αντλίας 
στις ποικίλες απαιτήσεις. Η αντλητική δραστηριότητα της καρδιάς αρχίζει µε την ηλεκτρική 
διέγερση κυµάτων που διαδίδονται στον καρδιακό µυν. Η όλη διαδικασία περιλαµβάνει 
φυσικές και ηλεκτροχηµικές, διεργασίες οι οποίες υπόκεινται στους θεµελιώδεις νόµους της 
φυσικής. Η αναλυτική περιγραφή όλων αυτών των διεργασιών θα περιελάµβανε τόσο ένα 
πολύπλοκο σύστηµα εξισώσεων µε πολλούς αγνώστους και παραµέτρους η λύση του οποίου 
θα καθίστατο αδύνατη ακόµη και µε τη χρήση σύγχρονων υπολογιστικών συστηµάτων µε 
τεράστια επεξεργαστική ισχύ.  

Αντίστοιχα, πέρα από την πολυπλοκότητα η ίδια σύγχυση της µακροσκοπικής 
θεώρησης και η αλληλεπίδρασή αυτής µε µικροσκοπικούς παράγοντες όπως είναι οι 
ηλεκτροχηµικές διεργασίες είναι λανθασµένη. Το πρόβληµα της µελέτης  του ηλεκτρικού, 
χηµικού  και µηχανικού  έργου της καρδιάς πέρα από την ίδια την πολυπλοκότητά του 
άπτεται και της ίδιας της θεώρησής του: Αν η ανάλυση γίνεται στο κυτταρικό 
(µικροσκοπικό) επίπεδο, τότε  υπάρχει η ηλεκτροχηµική συµπεριφορά στο κύτταρο του 
µυοκαρδίου η οποία επηρεάζεται από συγκεντρώσεις ιόντων στον ενδοκυττάριο χώρο και 
στην αλληλεπίδρασή τους µε αντίστοιχες συγκεντρώσεις στην εσωτερική και εξωτερική 
επιφάνεια της κυτταρικής µεµβράνης δια µέσου ηλεκτροχηµικών αντιδράσεων. Εδώ η 
θεώρηση θα πρέπει να περιλαµβάνει κυρίως δύο υγιείς καταστάσεις: την κατάσταση ηρεµίας, 
στην οποία το κύτταρο είναι θετικά πολωµένο στην εξωτερική πλευρά της κυτταρικής 
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µεµβράνης και αρνητικά πολωµένο στο εσωτερικό αυτής, και την κατάσταση διέγερσης κατά 
την οποία η πόλωση είναι ακριβώς αντίστροφη. Στη κατάσταση διέγερσης το κύτταρο άγει 
ηλεκτρικό φορτίο προς διάφορες κατευθύνσεις.  

Η ανάλυση στο «αδροµερές» µικροσκοπικό επίπεδο (δηλαδή λιγότερο λεπτοµερειακό 
ή, αλλιώς, η ανάλυση σε επίπεδο του ιστού), δεν ασχολείται µε τις ηλεκτροχηµικές 
αντιδράσεις σε επίπεδο κυττάρου αλλά αποµακρύνεται «µυωπικά» από την κλίµακα του ενός 
κυττάρου και προσπαθεί να εξηγήσει την ηλεκτρική διάδοση σε ένα πολύ µικρό τµήµα του 
ιστού του µυοκαρδίου. Θεωρεί το µέγεθος των κυττάρων ως το ελάχιστο δοµικό στοιχείο σε 
έναν χώρο που κατά πολύ θυµίζει πλέγµα. Η διάδοση των ηλεκτρικών παλµών στο 
µυοκάρδιο είναι µια πολυπαραγοντική διαδικασία η οποία εξαρτάται από τις 
ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες και τη διεγερσιµότητα του κυττάρου, τη γεωµετρική διάταξη 
των δια-κυτταρικών συνδέσεων και τα ιδιαίτερα ανατοµικά χαρακτηριστικά και τον 
προσανατολισµό των ινών του µυοκαρδίου.  Η µελέτη και η διάδοση του ηλεκτρικού παλµού 
µέσω αδροµερούς περιγραφής σε ένα τµήµα ιστού του µυοκαρδίου αποτελεί και το 
αντικείµενο του τελευταίου τµήµατος αυτής της εργασίας. Τέλος, η ανάλυση µπορεί να γίνει 
και σε µακροσκοπικό επίπεδο, δηλαδή επίπεδο οργάνου, όπου ενδιαφέρει κυρίως η  
µηχανική δραστηριότητα της καρδιάς σαν αντλίας ενός συστήµατος αγωγών στους οποίους 
ρέει ρευστό.  

Το αδροµερές µικροσκοπικό επίπεδο προκειµένου να µελετηθεί απαιτεί την 
κατάστρωση µοντέλων τα οποία θα προσοµοιώνουν τη διάδοση και την ηλεκτρική 
συµπεριφορά των ιστών του µυοκαρδίου. Όλες οι ηλεκτρικές ιδιότητες θα πρέπει να 
εξηγούνται και να καθορίζονται από το µικροσκοπικό επίπεδο αυτό του κυττάρου του 
µυοκαρδίου, που αποτελεί άλλωστε και το δοµικό στοιχείο. Για αυτό και τα µοντέλα που 
χρησιµοποιούνται είναι πάντοτε προσανατολισµένα στις ηλεκτροχηµικές ιδιότητες του 
κυττάρου του µυοκαρδίου.  Τα µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί θα µπορούσαν να 
ταξινοµηθούν ως προς την αρχική υπόθεση του της δοµικής κατασκευής του µυοκαρδίου σε 
δύο είδη τα συνεχή  και τα διακριτά. Τα συνεχή θεωρούν ότι ο χώρος είναι ένα συνεχές µέσο 
µε κάποιες ηλεκτρικές ιδιότητες και κατά συνέπεια η ηλεκτρική διάδοση ερµηνεύεται µε 
διάδοση ηλεκτροστατικού φορτίου βάσει των θεµελιωδών νόµων του ηλεκτρισµού. 
Αντίθετα, τα διακριτά µοντέλα θεωρούν τον χώρο (τµήµα ιστού του µυοκαρδίου) σαν ένα 
πλέγµα από δοµικές µονάδες οι οποίες έχουν ενιαία ηλεκτρική συµπεριφορά (κύτταρα 
µυοκαρδίου) και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µέσω αντιστάσεων και χωρητικοτήτων. Το 
µαγνητικό πεδίο στο σύνολο των µέχρι τώρα διατυπωθέντων µοντέλων της βιβλιογραφίας 
θεωρείται αµελητέο.  

Τόσο τα συνεχή όσο και τα διακριτά µοντέλα θα πρέπει να φθάνουν σε παρόµοια 
συµπεράσµατα και να ερµηνεύουν τα φαινόµενα που παρατηρούνται στα εργαστήρια µε 
απεικονιστικές µεθόδους. Γενικά σε ένα τµήµα ιστού του µυοκαρδίου µπορεί να έχουµε 
διάδοση  φορτίου που είναι και η υγιής κατάσταση και  δύσκολη, υποτυπώδης ή και καθόλου 
διάδοση ηλεκτρικού φορτίου που αντιστοιχεί σε ισχαιµική και  εµφραγµατική αντίστοιχα 
περιοχή. Επίσης υπάρχουν και φαινόµενα όπου η διάδοση του ηλεκτρικού φορτίου δεν είναι 
κανονική ως προς τη γεωµετρική διάταξη αλλά ακανόνιστη µε φαινόµενα επανεισόδου του 
παλµού σε προηγούµενα σηµεία. Αυτή η κατάσταση µπορεί, αν είναι ευσταθής, να οδηγήσει 
σε επικίνδυνες καταστάσεις όπως είναι ο κοιλιακός ινιδισµός ή κοιλιακή µαρµαρυγή. Είναι 
προφανές λοιπόν ότι το υποψήφιο µοντέλο θα πρέπει να είναι σε θέση να περιγράψει τα 
παραπάνω φαινόµενα.  
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Γ.2. ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟΥ 
Προτού προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε την οποιαδήποτε ηλεκτρική συµπεριφορά 
διάδοσης παλµού σε τµήµα ιστού του µυοκαρδίου, θα πρέπει να µελετήσουµε τη δοµική 
µονάδα του µυοκαρδίου που είναι το κύτταρο. Από γεωµετρική άποψη ένα κύτταρο του 
µυοκαρδίου έχει συνήθως µακρόστενο σχήµα µήκους 10 έως 100 µm στον επιµήκη άξονα, 
και 8 έως 20 µm στους εγκάρσιους άξονες. Η διάταξή τους ποικίλει µε κυρίαρχο το επίµηκες 
σχήµα µε το µεγάλο άξονα παράλληλο στον άξονα της ίνας του µυοκαρδίου. Οι µεµβράνες 
των γειτονικών κυττάρων χωρίζονται µεταξύ τους από στενές διώρυγες του εξωκυττάριου 
χώρου ο οποίος εµπεριέχει υγρό ηλεκτρολύτη, εκτός από τα σηµεία όπου οι µεµβράνες δύο 
γειτονικών κυττάρων εφάπτονται, όπου υπάρχουν δεσµοί.  

Οι δεσµοί αυτοί συνδέουν τα ενδοκυττάρια τµήµατα των κυττάρων δια µέσου 
πρωτεϊνικών γεφυρών σύζευξης (gap junctions). Οι σύνδεσµοι είναι πυκνότεροι στην περιοχή 
σύνδεσης του επιµήκους άξονα και αραιότεροι κατά στην περιοχή τοµής των εγκαρσίων 
αξόνων. Έτσι υπάρχει καλύτερη αγωγιµότητα από κύτταρο σε κύτταρο κατά την επιµήκη 
διεύθυνση σε σχέση µε την εγκάρσια.  

Στο εσωτερικό του κυττάρου υπάρχουν διακριτά στοιχεία τα οποία έχουν 
ηλεκτρολυτική συµπεριφορά. Αυτή η ηλεκτρολυτική συµπεριφορά του ενδοκυττάριου χώρου 
θεωρείται συνήθως ενιαία κατά προσέγγιση που δεν απέχει πολύ από την πραγµατικότητα. 
Εκτός από την περιοχή των γεφυρών σύζευξης που διαβιβάζουν τα ηλεκτρικά σήµατα 
µεταξύ ενδοκυττάριων χώρων δύο διαδοχικών κυττάρων υπάρχει και διαρροή φορτίου δια 
µέσου της κυτταρικής µεµβράνης. ∆ια µέσου αυτής της διαρροής επηρεάζεται το φορτίο του 
ενδοκυττάριου χώρου από το αντίστοιχο του εξωκυττάριου. Θα λέγαµε, πιο σωστά, ότι 
υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των δύο φορτίων.   

Από την πλευρά της φυσικής, ένα τµήµα της κυτταρικής µεµβράνης (το οποίο είναι 
ένα µονωτικό υλικό) αντιστοιχεί σε έναν πυκνωτή. Η φόρτιση του πυκνωτή αυτού είναι 
ανάλογη της διαφοράς δυναµικού του εσωτερικού και του εξωτερικού της µεµβράνης U, και 
ισχύει: , όπου CmQ C U= m η χωρητικότητα της µεµβράνης ανά επιφάνεια. Το ρεύµα που 
διαρρέει τη µεµβράνη λοιπόν εκφράζεται από: /I dQ dt=−  και κατά συνέπεια θα ισχύει: 

m
dUC
dt

=− I . Μια πραγµατική µεµβράνη ενσωµατώνει στην πραγµατικότητα µια πλειάδα 

από N τύπων ιονικά κανάλια καθένα από τα οποία άγουν διαφορετικά ρεύµατα 1 2, ,..., NI I I  
από το εσωτερικό προς το εξωτερικό της µεµβράνης ή αντίστροφα. Κατά συνέπεια η 
διατήρηση φορτίου σε ένα τµήµα της µεµβράνης µοναδιαίας επιφανείας θα δίνεται από τη 
σχέση:  

( 1 2 ...m N
dUC I I
dt

=− + + )I                             (4.1)

    

µε θετική φορά αυτήν από το εσωτερικό του κυττάρου προς το εξωτερικό. Ο νόµος του Ohm 
δίνει: I Uγ= , όπου γ  παράµετρος αγωγιµότητας. Στην περίπτωση ρευµάτων σε κανάλια 
διαµέσου κυτταρικής µεµβράνης η σχέση µεταξύ του ρεύµατος ενός τύπου Ik και της 
διαφοράς δυναµικού εσωτερικού και εξωτερικού της µεµβράνης γίνεται περισσότερο 
πολύπλοκη, το γ δεν είναι πλέον σταθερό και η διαφορά δυναµικού U θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από την ποσότητα (U –Uk), όπου Uk το προσαρµοσµένο δυναµικό Nerst για 
τον συγκεκριµένο τύπο ιονικού ρεύµατος Ik που αντιστοιχεί σε ενός είδους “χηµικής 
µπαταρίας”, η οποία εξαρτάται από τη διαφορά δυναµικού συγκεκριµένων ιοντικών 
συγκεντρώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό της µεµβράνης.  
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Σχήµα 4.1: Προσοµοίωση ηλεκτροχηµικών ιδιοτήτων κυτταρικής Μεµβράνης.  

Υπάρχει µια πληθώρα µοντέλων που προσέγγισαν την ηλεκτρική συµπεριφορά των 
κυττάρων µε περισσότερο διάσηµο και επιτυχηµένο, αυτό των Hodgkin και Huxley το οποίο 
είναι µοντέλο µιας µεταβλητής (U) η οποία ικανοποιεί σύστηµα ηλεκτροχηµικών εξισώσεων 
τριών ειδών. Το µοντέλο αυτό εξελίχθηκε και τροποποιήθηκε αποδίδοντας µια πληθώρα 
µοντέλων:  Noble [64], Beeler & Reuter [65], Van Capelle & Durrer [66], Droughard & 
Roberge [67], Di Francesco & Noble [68] και τέλος Luo & Rudy [69]. Παρά τις διαφορές 
τους σε λεπτοµέρειες αυτά τα µοντέλα αναπαριστούν αρκετά παρόµοια δοµή. Όµως οι 
παράµετροι που χρησιµοποιούν αυτά τα µοντέλα προκύπτουν κατόπιν επεξεργασίας 
πειραµατικών δεδοµένων διαφορετικού τύπου, κατά συνέπεια η ικανότητα προσοµοίωσης 
της πράξης αυτών των µοντέλων να διαφέρει σηµαντικά.  

Πέρα από τα µοντέλα προσοµοίωσης των ηλεκτρικών ιδιοτήτων της κυτταρικής 
µεµβράνης µιας µεταβλητής, υπήρξε και η διατύπωση µοντέλων δύο µεταβλητών. Πρώτοι οι 
Fitz & Hugh [70] και ο Nagumo [71] ερµήνευσαν τη διαδικασία διέγερσης της κυτταρικής 
µεµβράνης χρησιµοποιώντας όρους «µεταµόρφωσης» της χαρακτηριστικής I-V καµπύλης. 
Πρότειναν ανεξάρτητα ένα µοντέλο το οποίο θα εµπεριέχει την ανωτέρω ιδιότητα και το 
οποίο εµπεριείχε στην ουσία δύο µόνο µεταβλητές την µεταβλητή δια φοράς δυναµικού U 
και µια µεταβλητή ελέγχου V. Ακολούθησαν και άλλα µοντέλα δύο µεταβλητών Rinzel & 
Keller [72], Barkley [73], Chernyak , Starobin & Cohen [74].  Όλα  τα µοντέλα που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, τόσο για µία όσο και για περισσότερες µεταβλητές, είναι γνωστά 
ως εµπειρικά µοντέλα ηλεκτροφυσιολογίας της κυτταρικής µεµβράνης (Empirical 
Physiologic Membrane Models). 

Γενικά, πέρα από την περιγραφή των ηλεκτροχηµικών ιδιοτήτων του κυττάρου, τα 
προαναφερθείσα µοντέλα δύο µεταβλητών ερµηνεύουν τις δύο διακριτές καταστάσεις του 
κυττάρου αυτήν της ηρεµίας (resting or stable) και αυτήν της διεγερµένης (excited or 
metastable).  
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Σχήµα 4.2: Σχηµατική αναπαράσταση κυττάρου του µυοκαρδίου από ηλεκτροχηµική σκοπιά. Στα 
αριστερά του σχήµατος διακρίνονται οι δίοδοι αγωγιµότητας για την ενδοκυττάρια διάδοση (gap 
junctions),  οι οποίες στα δεξιά αναπαρίστανται µε ισοδύναµα αγώγιµα στοιχεία.  
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Γ.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΣΤΟ ΜΥΟΚΑΡ∆ΙΟ 
Η ιδέα της διάδοσης ηλεκτρονικών ρευµάτων σε µυοκάρδιο µε το µηχανισµό της µεταφοράς 
ιοντικού φορτίου από κύτταρο σε κύτταρο είναι από το 1937 (Hodgkin). Σε µικροσκοπικό 
επίπεδο τα κύτταρα του µυοκαρδίου επιδεικνύουν ιδιαίτερη ηλεκτροχηµική συµπεριφορά, ο 
µηχανισµός της οποίας έχει µελετηθεί αναλυτικά. Από τη µικροσκοπική σκοπιά ένα κύτταρο 
στον καρδιακό ιστό αποτελεί ένα µη γραµµικό διεγέρσιµο στοιχείο το οποίο δύναται να 
περνάει από τις καταστάσεις: αδρανής (σταθερή κατάσταση) και διεγερµένη (σχεδόν 
ασταθής) [75]. Η αδρανής κατάσταση είναι σταθερή καθώς το κύτταρο παραµένει σε αυτήν 
έως ότου διαταραχθεί εξωτερικά. Η διεγερµένη κατάσταση υφίσταται µόνο παροδικά καθώς 
το κύτταρο επιστρέφει ξανά στην αδρανή σταθερή κατάσταση µετά από κάποια 
αδρανοποίηση ή αποπόλωση.  Όταν το κύτταρο είναι σε κατάσταση αναµονής (αδρανής 
κατάσταση), τότε η µεµβράνη του είναι πολωµένη θετικά εξωτερικά και αρνητικά πολωµένη 
εσωτερικά. Όταν όµως υπάρξει κάποιος παλµός δυναµικού στο κύτταρο, τότε η 
προηγούµενη πόλωση αντιστρέφεται. Η διάδοση του δυναµικού από το ένα κύτταρο στο 
άλλο γίνεται δια µέσου των γεφυρών σύζευξης και φυσικά δια µέσου του εξωκυττάριου 
χώρου ο οποίος είναι διαποτισµένος µε υγρό ηλεκτρολύτη. Έτσι όταν ένα κύτταρο πολωθεί 
αντίστροφα υπό την επίδραση κάποιου δυναµικού, τότε µεταξύ αυτού του κυττάρου και των 
άµεσα γειτονικών του υφίσταται µια διαφορά δυναµικού. Συνέπεια αυτού είναι η δηµιουργία 
ροής φορτίων από το διεγερµένο κύτταρο στο διπλανό του µέσω των γεφυρών ζεύξης. Το 
ρεύµα φορτίων αυτό δρα στο νέο κύτταρο σαν ρεύµα διέγερσης µεταβάλλοντας και τη δική 
του πόλωση. Έτσι, διαδοχικά τα γειτονικά κύτταρα περνούν στη διεγερµένη κατάσταση 
εντός φυσικά κάποιας γειτονικής προς το αρχικό περιοχής. Καθώς το δυναµικό µεταφέρεται 
πολώνοντας τα γειτονικά κύτταρα, µειώνεται η τιµή του έως ότου φθάσει σε κάποια 
συγκεκριµένη τιµή κατωφλίου η οποία δεν µπορεί να προκαλέσει περαιτέρω διέγερση σε 
άλλα κύτταρα. Στην πραγµατικότητα λαµβάνουν χώρα πολύπλοκοι µηχανισµοί σε κάθε ένα 
από τα διεγερµένα κύτταρα εντός της περιοχής εµβέλειας.  

Από ηλεκτροφυσιολογικής απόψεως ο καρδιακός ιστός αποτελείται από ενεργά και 
παθητικά στοιχεία που συνδέονται σχηµατίζοντας ένα ηλεκτρικό δίκτυο. Τα ενεργά στοιχεία 
(πηγές) αποτελούν τα τµήµατα των κυτταρικών µεµβρανών τα οποία θα µπορούσαν να 
ειδωθούν σαν ενεργά µη γραµµικά ηλεκτρικά στοιχεία. Το παθητικό δίκτυο χωρίζεται σε δύο 
κυρίως µέρη: Το εσωτερικό δίκτυο το οποίο αφορά τη διάδοση του ηλεκτρικού φορτίου δια 
µέσου του εσωτερικού των κυττάρων και των γεφυρών ζεύξης, και το εξωτερικό δίκτυο που 
αφορά τη διάδοση δια µέσου του εξωκυττάριου χώρου στον υγρό ηλεκτρολύτη ο οποίος 
περιβάλλει τα κύτταρα.  

 

Γ.4. ΜΟΝΟ∆ΙΑΣΤΑΤΑ ΜΟΝΟΕΠΙΠΕ∆Α ΜΟΝΤΕΛΑ 
Είδαµε ότι σε γενικές γραµµές παρόλη την ιδιαιτερότητα των τοπικών γεωµετρικών 
χαρακτηριστικών υπάρχει γενικά ανισοτροπία στην αγωγιµότητα στα κύτταρα του 
µυοκαρδίου στην επιµήκη διεύθυνση σε σχέση µε την εγκάρσια. Αυτό οδήγησε γενικά στην 
κατάστρωση µοντέλων διαφόρων τύπων. Προκειµένου να προσοµοιωθεί η διάδοση παλµού 
στο µυοκάρδιο, είναι απαραίτητο να γίνουν υποθέσεις σχετικά µε τα δοµικά χαρακτηριστικά 
του ιστού.  Ο πρώτος τύπος µοντέλων που προτάθηκαν ήταν τα συνεχή µονοεπίπεδα 
µοντέλα. Βάσει αυτών οι ίνες του µυοκαρδίου θεωρήθηκαν ως συνεχή µέσα µε κυλινδρική 
συµµετρία. Αρχικά µελετήθηκε η µονοδιάστατη διάδοση και η αξία του µοντέλου 
υποστηρίχθηκε από την πειραµατική εργασία των Weidman [76] και Chapman & Fry [77]. 
Αυτοί πρότειναν µια εξίσωση Reaction – Diffusion για µονοδιάστατη διάδοση:  
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όπου και η εσωκυτταρική και εξωκυτταρική αγωγιµότητα αντίστοιχα, β ο λόγος της 
επιφανείας της µεµβράνης προς τον όγκο του ιστού (cm

ig eg
-1) και Im το ρεύµα εγκαρσίως της 

µεµβράνης προς τη µονάδα. Ο εξωκυττάριος χώρος θεωρείται ότι είναι γειωµένος.  

Αυτό το µονοδιάστατο και µονοεπίπεδο µοντέλο µπορεί να διακριτοποιηθεί σε ένα 
ισοδύναµο κύκλωµα όπου οι γέφυρες συζεύξης και οι αγωγιµότητες από κύτταρο σε κύτταρο 
και εγκαρσίως των µεµβρανών θα παρίστανται από διακριτά στοιχεία αντιστάσεων και 
πυκνωτών αντανακλώντας την πραγµατική χωρητική και αγώγιµη συµπεριφορά των ιστών 
(σχήµα 4.2). Πρέπει να τονίζουµε εδώ ότι σε όλη τη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν (από όσο 
έχουµε εµείς δει) τέτοιου είδους µοντέλα που να εµπεριέχουν επαγωγικά στοιχεία.  

 
Σχήµα 4.3: Αναπαράσταση διάδοσης στην κυτταρική µεµβράνη κυττάρου του µυοκαρδίου θεωρώντας 
µονοδιάστατο µοντέλο. Με τον συµβολισµό In υποδεικνύεται το εσωτερικό των κυττάρων ενώ µε τον 
συµβολισµό Out  υποδεικνύεται η εξωτερική διάδοση.  

Σύµφωνα µε το νόµο των κόµβων του Kirchoff από το σχήµα 4.3 παίρνουµε:  
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m
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z+ −+ − = + )i                             (4.3) 

το οποίο µπορεί να επεκταθεί στο συνεχές όριο:  

0 i
xx

m

r rV V
z
+

=                               (4.4) 

Θέτοντας 0 i

m

r rk
r
+

= παίρνουµε τελικά:  

0
kxV V e−=                                (4.5) 

η οποία αποτελεί και την προσέγγιση σταθερής κατάστασης [75]. Από τη σχέση (4.5) 
προκύπτει ότι το πλάτος του δυναµικού που προκαλεί την πόλωση των κυττάρων και τη 

περαιτέρω διάδοση µειώνεται εκθετικά µε λόγο 1
k

. Καθώς το φορτίο απλώνεται στα 
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γειτονικά κύτταρα αποφορτίζει τους ισοδύναµους πυκνωτές τους από την πρότερη πόλωσή 
τους αντιστρέφοντάς την. Η αποπόλωση αυτή προφανώς δεν γίνεται ακαριαία, αλλά 
εξαρτάται από τη σταθερά φόρτισης  

m mR Cτ =                               (4.6)  

Πρέπει να τονιστεί ότι όλη αυτή η διάδοση γίνεται εσωτερικά των µεµβρανών των 
κυττάρων. Όταν το δυναµικό φθάσει κάτω από το κατώφλι αποπόλωσης σε κάποιο 
αποµακρυσµένο κύτταρο, τότε δεν διαδίδεται περαιτέρω, καθώς το δυναµικό αυτό δεν είναι 
ικανό να αντιστρέψει την πόλωση του κυττάρου αυτού. Τότε όµως ένα εξωτερικό 
αντίστροφο (θετικό ) φορτίο θα αρχίσει να διαδίδεται προς την πηγή (αρχικό κύτταρο). Αυτό 
το αντίστροφο φορτίο (φορτίο επαναφοράς) θα οδηγήσει σε ηρεµία το τελευταίο κύτταρο και 
κάποια γειτονικά του µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εµβέλεια του φορτίου της πηγής. 
Ο µηχανισµός είναι ο εξής: Όταν ασκηθεί το θετικό φορτίο από το κύτταρο-πηγή αυτό 
οδηγείται προς τα κύτταρα δέκτες και διαδίδεται κατά µήκος της αλυσίδας από την 
εσωτερική πλευρά των κυττάρων µέσω του κυτταρικού πλάσµατος και των γεφυρών ζεύξης. 
Οι αγώγιµοι δρόµοι του Καλίου (που είναι εξωτερικά της µεµβράνης) συνεχίζουν όµως να 
υπάρχουν. Στην περιοχή της πηγής, τα κύτταρα λόγω της φόρτισης αποκτούν αρνητικό 
φορτίο εξωτερικά των µεµβρανών τους µε αποτέλεσµα να αίρεται η ισορροπία του φορτίου 
καλίου εξωτερικά. Στα αποµακρυσµένα όµως κύτταρα (όπου υπάρχει σηµαντικό θετικό 
φορτίο στο εξωτερικό τους) αυτό αρχίζει να διαδίδεται προς την πηγή µέσω των εξωτερικών 
αγώγιµων δρόµων Καλίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα κύτταρα-δέκτες στην αλυσίδα δεν είναι 
τελείως παθητικά στοιχεία (Spach et al 1982a) [78]. Ο Rushton [79] ανέπτυξε τον όρο του 
ελαχίστου µήκους (liminal length) ώστε να περιγράψει αναλυτικά αυτήν την αµφίδροµη 
κίνηση φορτίων κατά τη διάδοση ενός παλµού διέγερσης. Σύµφωνα µε αυτόν λοιπόν, ο όρος 
του ελαχίστου µήκους δηλώνει το µήκος της ίνας που απαιτείται να διεγερθεί πάνω από το 
κατώφλι, έτσι ώστε ο παλµός διέγερσης να υπερκεράσει το αντίστροφο φορτίο που 
προέρχεται ως αντίδραση από τα κύτταρα-δέκτες.  

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, µπορούµε να πούµε ότι η  διάδοση ενός παλµού διέγερσης 
στον καρδιακό ιστό εξαρτάται από: (α) το φορτίο πηγής για διάδοση και το φορτίο που 
απαιτείται για την αποπόλωση των γειτονικών κυττάρων ώστε αυτά να γίνουν κύτταρα 
δέκτες και (β) από την ικανότητα του ρεύµατος να άγεται δια µέσου των γεφυρών ζεύξης. Η 
ταχύτητα της διάδοσης και γενικότερα το ενδεχόµενο να µην µπορεί να γίνει διάδοση 
επηρεάζεται και από τους δύο αυτούς παράγοντες. Το µέγεθος του ρεύµατος πηγής 
καθορίζεται επί το πλείστον από το πλάτος της δράσης των εσωτερικών ρευµάτων. Σε 
κύτταρα κολπικά και κοιλιακά τα ρεύµατα νατρίου Na αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο 
µέρος του ρεύµατος διέγερσης. Στο φλεβόκοµβο και στον κολποκοιλιακό κόµβο το 
εσωτερικό ρεύµα των κυττάρων κατά τη δράση του παλµού διέγερσης στη συστολή 
(upstroke) παρέχεται κυρίως από τις διόδους ασβεστίου. Πράγµατι, έχει δειχθεί ότι 
φαρµακολογικές αιτίες που µειώνουν το πλάτος όλων των ανωτέρω ρευµάτων επιδεινώνουν 
την διάδοση.  

Η διάδοση επίσης µπορεί να αποτύχει εξαιτίας της µη διεγερσιµότητας των κυττάρων 
δεκτών. Χορήγηση αναστολέων ρευµάτων νατρίου καταστρέφει τη διεγερσιµότητα των 
κυττάρων. Γιαυτό, αν η διέγερση δράσει σε ένα κύτταρο και το κάνει αγωγό ρεύµατος στην 
αλυσίδα, το κύτταρο αυτό δεν µπορεί να γίνει πηγή, εκτός και αν τα εσωτερικά ρεύµατα είναι 
διαθέσιµα να προκαλέσουν µια αποπόλωση. Με άλλα λόγια, η χορήγηση των αναστολέων 
ρευµάτων νατρίου έχει το διπλό αποτέλεσµα αφενός να µειώνει το πλάτος της πηγής 
ρεύµατος και αφετέρου να µειώνει και την αγωγιµότητα του κυττάρου.  

Υπάρχουν επίσης και άλλες συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν την διεγερσιµότητα των 
κυττάρων χωρίς να αλλοιώνονται οι ροές φορτίου εσωτερικά. Ένα καλό παράδειγµα είναι η 
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αύξηση της εξωτερικής αγωγιµότητας των φορτίων καλίου λόγω της δράσης ATP σε 
καρδιακά κύτταρα κατά τη διάρκεια µιας υποξίας. Επίσης, η διάδοση µπορεί να γίνει 
δυσχερέστερη λόγω άρσης της αγωγιµότητας των γεφυρών ζεύξης η οποία λαµβάνει χώρα µε 
αύξηση της συγκέντρωσης των πρωτονίων ή µε γεωµετρική καταστροφή της αλυσίδας από 
φυσιοπαθολογικές αιτίες.    

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω είναι προφανές ότι η διάδοση είναι µια δυναµική 
διαδικασία στην οποία τα κύτταρα µπορεί να δράσουν σαν πηγές ρεύµατος ή σαν αγωγοί. Για 
να διατηρηθεί  επιτυχώς η διάδοση πρέπει να  τα ρεύµατα εσωτερικά να περάσουν από την 
περιοχή πηγής προς την περιοχή αγωγής δια µέσου διαπερατών καναλιών ζεύξης και να 
επιστρέψουν στην πηγή δια µέσου του εξωκυτταρικού χώρου.                                                                           

Βέβαια τα µονοδιάστατα µοντέλα δεν είναι ρεαλιστικά ως προς τη διάδοση σε 
συµπαγείς ιστούς όπως το µυοκάρδιο των κοιλιών. Αντίθετα, λειτουργούν ικανοποιητικά σε 
εξειδικευµένους ιστούς όπως οι ίνες του Purkinje. Όταν η διάδοση θεωρηθεί σε δύο 
διαστάσεις, τότε υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως το σχήµα 
του µετώπου του κύµατος, τυχόν ανισοτροπίες στο χώρο, κοκ. Οµοιοτρόπως µε το ελάχιστο 
µήκος που αναφέραµε προηγουµένως, σε δύο διαστάσεις µπορεί κανείς να θεωρήσει την 
ελάχιστη περιοχή. Τόσο τα µονοδιάστατα, όσο και τα δισδιάστατα µοντέλα είναι 
µονοεπίπεδα µοντέλα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ανισότροπα µοντέλα καθώς 
προσιδιάζουν περισσότερο τις πραγµατικές συνθήκες του µυοκαρδίου.  

 

 

Γ.5.2. ∆ΙΑΣΤΑΤΑ ΜΟΝΟΕΠΙΠΕ∆Α ΜΟΝΤΕΛΑ 
Τόσο τα συνεχή όσο και τα διακριτά µονοδιάστατα µοντέλα δύνανται να επεκταθούν σε 
δισδιάστατα ή πολυδιάστατα. Στην περίπτωση που είναι συνεχή καταστρώνονται οι 
εξισώσεις RDE για δύο διαστάσεις x και y θεωρώντας µια από τις δύο διευθύνσεις (έστω την 
x) παράλληλη µε τον επιµήκη άξονα της ίνας. Η γενική µορφή για τις τρεις διαστάσεις είναι:  

( , , )
V s

q x y t dv Jds fdv
t
∂

= − +
∂ ∫ ∫

V
∫                            (4.7) 

όπου q η συγκέντρωση φορτίων ιόντων σε µια κλειστή επιφάνεια S όγκου V στον 
εσωκυττάριο χώρο.  Οι αντίστοιχες σηµειακές σχέσεις είναι:  

( , , , )q J f q x y t
t

∂
= −∇ +

∂  
σε ένα σηµείο του χώρου. Θεωρώντας ότι ο χώρος έχει αγωγιµότητα γ τότε ισχύουν: q cV=  
και ( )J grad Vγ= −  οπότε η προηγούµενη σχέση γίνεται: 

( ) ( , , ,VC V F V x
t

γ∂
= ∇ ∇ +

∂
)y t .                            (4.8) 

Αντίστοιχα τα διακριτά δισδιάστατα µοντέλα θεωρούν το µυοκάρδιο σαν ένα πλέγµα από 
αντιστάσεις. Επειδή το µοντέλο είναι αδροµερές µικροσκοπικό, τα κύτταρα του µυοκαρδίου 
θεωρούνται ότι έχουν ενιαίο δυναµικό. Η διασύνδεση του ενός κυττάρου µε το άλλο γίνεται 
µέσω των γεφυρών σύζευξης οι οποίες έχουν φυσικά διαφορετική τιµή για τη x και την y 
διεύθυνση εισάγοντας στο πρόβληµα την αναγκαία ανισοτροπία. Ένα τέτοιο µοντέλο γενικής 
µορφής από αυτά που έχουν αναφερθεί απεικονίζεται στο σχήµα 4.4  [80].  
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Σχήµα 4.4: Αναπαράσταση µονοδιάστατου µοντέλου διάδοσης παλµού στο µυοκάρδιο. Το συγκεκριµένο 
µοντέλο έχει ληφθεί από τη βιβλιογραφία.  

Τόσο τα συνεχή όσο και τα διακριτά δισδιάστατα µονοεπίπεδα µοντέλα αδυνατούν να 
περιγράψουν επακριβώς το πρόβληµα. Και αυτό γιατί παρουσιάζουν µόνο τη διάδοση δια 
µέσου του εσωτερικού των κυττάρων αγνοώντας τη διάδοση η οποία λαµβάνει χώρα 
ταυτόχρονα και γίνεται στον εξωκυττάριο χώρο. Η διάδοση αυτή στην πραγµατικότητα 
αλληλεπιδρά µε την αντίστοιχη στο εσωτερικό δια µέσου της κυτταρικής µεµβράνης 
παρέχοντας έτσι την αναγκαία µεταβλητή αλληλεπίδρασης χωρίς την οποία δεν θα ήταν 
δυνατή η ύπαρξη περιοδικών λύσεων. Αυτό επαληθεύεται και θεωρητικά. Έστω µια 
διαφορική εξίσωση πρώτης τάξεως ενός βαθµωτού µεγέθους όπως είναι το δυναµικό V, 

( )dV f V
dt

=   

Θεωρούµε ότι η f είναι µη γραµµική. Έστω ότι για την ανωτέρω εξίσωση υπάρχει περιοδική 
λύση µε περίοδο τ:   

( ) (V t V t)τ+ =  

Πολλαπλασιάζοντας µε dV
dt

 και ολοκληρώνοντας από t έως t+τ  έχουµε: 
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Όµως το πρώτο τµήµα της εξίσωσης δεν µπορεί να είναι ιδανικά µηδέν καθώς 
2

0dV
dt

⎛ ⎞ ≥⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Για αυτό και µια µη γραµµική διαφορική εξίσωση πρώτης τάξεως δεν µπορεί να παρουσιάζει 
περιοδικές λύσεις. Πέρα από τη διάδοση στο µυοκάρδιο υπάρχουν περιοδικές λύσεις που 
πρέπει να ικανοποιούνται όπως οι σπειροειδείς λύσεις, ή δυνατότητα ύπαρξης βιολογικού 
ταλαντωτή. Για αυτό και είναι αναγκαία και η ύπαρξη µιας επιπλέον µεταβλητής η οποία να 
αλληλεπιδρά µε την V ώστε να µπορούν να υπάρξουν περιοδικές λύσεις. Συνήθως, τα 
µοντέλα βιολογικών ταλαντωτών που προκύπτουν από ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις µέσω 
εξισώσεων ιοντικής ισορροπίας είναι µοντέλα αντιδράσεων δύο ή περισσοτέρων 
αντιδρώντων. Το µυοκάρδιο όντως εµπεριέχει αυτή τη δυναµική, αφού τα φορτία που 
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διαδίδονται δεν είναι ελεύθερα, αλλά είναι φορτία των οποίων οι συγκεντρώσεις είναι 
αποτελέσµατα χηµικών αντιδράσεων που µε τη σειρά τους επηρεάζονται από τον επαγόµενο 
παλµό δυναµικού.  

Είναι λοιπόν προφανές ότι η ίδια η γεωµετρία του φυσικού προβλήµατος η οποία 
επιβάλλει  την σύµπλεξη της ενδοκυττάριας µε την εξωκυττάρια διάδοση, θα πρέπει να 
υποστηρίζει και τη δυνατότητα ύπαρξης περιοδικών λύσεων. Έτσι, τα µονοεπίπεδα 
(monodomain) µοντέλα αδυνατούν να περιγράψουν αποτελεσµατικά το πρόβληµα στο 
σκέλος αυτό και γιαυτό καταφεύγουµε σε διεπίπεδα (bidomain) µοντέλα, διακριτά ή συνεχή. 
Ανεξαρτήτως αν το αδροµερές µακροσκοπικό µοντέλο είναι διακριτό ή συνεχές πρέπει να 
τονιστεί ότι προκειµένου για την κατάστρωσή του έχουν γίνει κάποιες παραδοχές.  

1. Η πρώτη παραδοχή αφορά τη λειτουργία της διάδοσης. Εξετάζουµε τη διάδοση σε 
µεγάλο τµήµα του ιστού του µυοκαρδίου χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη αποστάσεις 
που αφορούν το κυτταρικό µέγεθος. Αυτό σηµαίνει ότι οι ανισοτροπίες και η 
πολυσχιδής µορφή που παρατηρείται στην κυτταρική κλίµακα είναι χωρικά 
αµελητέες στην περίπτωσή µας. Η διάδοση χωρικά συντελείται σε µεγάλα 
διαστήµατα σε σχέση µε το κυτταρικό επίπεδο. Θεωρούµε ότι δοµικό στοιχείο τόσο 
του συνεχούς χώρου όσο και του διακριτού είναι το πολύ µικρό όσο ένα κύτταρο. 
Κατά συνέπεια, τόσο χρονικά όσο και χωρικά οι ηλεκτρικές διαδικασίες µέσα στο 
κύτταρο γίνονται ακαριαία ως προς το χρόνο της διάδοσης στο µέσο αλλά και το όλο 
κύτταρο έχει ενιαία τιµή στο δυναµικό ως προς το χωρικό σηµείο της διάδοσης. Αυτό 
έχει σαν συνέπεια να µην ενδιαφέρει στο µοντέλο η διεργασία που συντελείται στο 
κυτταρικό επίπεδο. Είδαµε ότι ένα κύτταρο του µυοκαρδίου έχει δύο καταστάσεις την 
αδρανή (κατά την οποία είναι εξωτερικά θετικά πολωµένο και αρνητικά εσωτερικά 
της κυτταρικής µεµβράνης) και τη διεγερµένη κατάσταση όπου η πόλωση είναι 
ακριβώς αντίθετη.  Ο παλµός διέγερσης ενεργεί εξωτερικά και διαδίδεται τόσο από 
την εσωκυττάρια διάδοση όσο και την εξωκυττάρια. Ένα κύτταρο για να διαδώσει 
έναν παλµό δυναµικού θα πρέπει να περιέλθει στην διεγερµένη κατάσταση. Για να 
γίνει αυτό όµως θα πρέπει το επαγόµενο δυναµικό να έχει µια τιµή πάνω από ένα 
κατώφλι. Για ένα αδροµερές µακροσκοπικά µοντέλο όλη αυτή η κυτταρική διεργασία 
θεωρούµε ότι είναι ακαριαία, ενώ η διαδικασία αποπόλωσης του κυττάρου και 
επιστροφή αυτού στην ευσταθή αδρανή κατάσταση συντελείται σε επίπεδο κυττάρου 
µε ταχείς χρονικούς µέσους που άπτονται κυρίως στο ρεύµα αποπόλωσης που ρέει 
στον εξωκυττάριο χώρο αντιτιθέµενο στην ενδοκυττάρια διάδοση. Αυτό σηµαίνει ότι 
οι κυτταρικές διεργασίες µπορούν (µε λογική χρονικών µέσων) να θεωρηθούν 
ακαριαίες. Κατά συνέπεια, το αδροµερές µοντέλο υλοποιείται σε ένα οµοιόµορφο 
µέσο το οποίο δεν περιέχει ασυνέχειες.  

2. Στην περίπτωση που ένα κύτταρο δεν µπορεί να περιέλθει στην διεγερµένη 
κατάσταση λόγω ειδικών ηλεκτροχηµικών συνθηκών, επήρεια φαρµάκων, κλπ, τότε 
στο µακροσκοπικό µοντέλο αυτό τροποποιήται µε αλλαγή στις τιµές της 
αγωγιµότητας. Πρακτικά το κύτταρο δεν άγει οπότε µπορούµε να υποθέσουµε ότι η 
αγωγιµότητά του µηδενίζεται. Συνήθως αυτές οι καταστάσεις δεν επηρεάζουν ένα 
µόνο κύτταρο αλλά µια γενικότερη οµάδα του ιστού του µυοκαρδίου όπως στην 
περίπτωση της ισχαιµίας. Γιαυτό και συχνά γίνεται η υπόθεση ότι ασθενείς 
καταστάσεις σε κυτταρικό επίπεδο απεικονίζονται σε ανωµαλίες στην αγωγιµότητα 
και διάδοση παλµών  σε τµήµα του ιστού σε µεγαλύτερο επίπεδο.  
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Γ.6. ΜΟΝΤΕΛΟ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕ  ΣΥΝΕΧΕΣ ΜΕΣΟ  
Είδαµε ότι σε ένα σηµείο ενός µικρού τµήµατος ίνας του µυοκαρδίου υπάρχουν δύο 
ταυτόχρονες διαδόσεις, η ενδοκυττάρια και η εξωκυττάρια. Υποθέτοντας το µυοκάρδιο ως 
ένα συνεχές µέσο, µπορούµε να θεωρήσουµε ένα µοντέλο για την ενδοκυττάρια διάδοση, 
ενώ την εξωκυττάρια θα την εισαγάγουµε µέσω µιας µη γραµµικής πηγής η οποία 
αλληλεπιδρά µε την εσωκυττάρια δια µέσου της κυτταρικής µεµβράνης. Από τη στιγµή που 
η κυτταρική δοµή δεν είναι ισοτροπική, η ροή φορτίου εξαρτάται από την κατεύθυνση ροής. 
Έστω η πυκνότητα ροής ρεύµατος και οι συνιστώσες της J , ,x y zJ J J J κατά τις καρτεσιανές 

διευθύνσεις. Ο νόµος του Ohm για ισοτροπικά µέσα είναι: J Eγ=

x

yE

, όπου γ η αγωγιµότητα 
του χώρου. Σε ένα ανισοτροπικό µέσο µπορεί κανείς να εκλέξει πάντοτε τρεις διευθύνσεις 
όπου ο τανυστής αγωγιµότητας είναι διαγώνια µήτρα. Θεωρώντας χωρίς βλάβη της 
γενικότητας ότι οι διευθύνσεις αυτές  είναι οι καρτεσιανές διευθύνσεις έχουµε:  

x x

y y

z z z

J E
J

J E

γ
γ

γ

=
=

=

                 (4.10) 

Αντίστοιχα οι σηµειακές σχέσεις του νόµου του Gauss δίνουν: 

( , )iJ i U V
t
ρ∂
=−∇ +

∂
,  

όπου ρ η χωρητικότητα φορτίου και  η πηγή χωρητικού ρεύµατος που οφείλεται στην 
επίδραση του εξωκυττάριου δυναµικού V. Επίσης ισχύει και η ( ) . 
Αντικαθιστώντας στις παραπάνω σχέσεις έχουµε τελικά: 

( , )i U V
J grad U= −

2 2 2

2 2 2 ( , )m x y z i
U U U Uc I
t x y z

γ γ γ∂ ∂ ∂ ∂
= + + −

∂ ∂ ∂ ∂
U V .             (4.11) 

Περιορίζοντας στις δύο διαστάσεις και θέτοντας τους συντελεστές γ ώστε να ικανοποιούνται 
οι κατάλληλες µονάδες λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι η χωρητικότητα της µεµβράνης ανά 
µονάδα επιφανείας τότε έχουµε τελικά 

mc

2 2

2 2 ( , )yx
i

m m

U U U I U V
t c x c y

γγ∂ ∂ ∂
= + −

∂ ∂ ∂
                          (4.12)  

και θέτοντας , yx

m m

a b
c c

γγ
= =  έχουµε τελικά:  

2 2

2 2 ( , )i
U U Ua b I U
t x y

∂ ∂ ∂
= + −

∂ ∂ ∂
V                          (4.13) 

Αντίστοιχα στον εξωκυττάριο χώρο µπορούµε οµοίως να εκφράσουµε: 
2 2

2 2 ( , )e
V V V I U V
t x y

∂ ∂ ∂
= + −

∂ ∂ ∂
                          (4.14) 

όπου eI η πηγή στον εξωκυττάριο χώρο και V το δυναµικό στον εξωκυττάριο χώρο. 
Παρατηρούµε ότι οι δύο τελευταίες εξισώσεις συνιστούν ένα RDE σύστηµα εξισώσεων, το 
οποίο είναι δυνατόν να επιλυθεί αριθµητικά κατόπιν κάποιων βασικών υποθέσεων.  
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Γ.7. ΜΟΝΤΕΛΟ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕ  ∆ΙΑΚΡΙΤΟ ΠΛΕΓΜΑ  
Προκειµένου να περιγράψουµε τα φαινόµενα διάδοσης παλµού στο µυοκάρδιο εισάγαµε ένα 
διακριτό αδροµερές µικροσκοπικό µοντέλο σε επίπεδο αρκετά µεγαλύτερο του κυττάρου 
ώστε να θεωρήσουµε το κύτταρο σαν δοµικό στοιχείο ενιαίου δυναµικού το οποίο 
συζευγνύεται µε τα γειτονικά του µέσω αγώγιµων στοιχείων. Το πλέγµα αυτό περιγράφει 
φυσικά την ενδοκυττάρια διάδοση. Ταυτόχρονα, συνυπάρχει και η εξωκυττάρια διάδοση 
µέσω της κυτταρικής µεµβράνης η οποία αναπαρίσταται µε ένα κάθετο στο επίπεδο του 
πλέγµατος στοιχείο στο οποίο συνυπάρχει τόσο η εξωκυττάρια επίδραση υπό τη µορφή 
µεταβλητής πηγής όσο και τα ωµικά και χωρητικά χαρακτηριστικά της κυτταρικής 
µεµβράνης. Το εξωκυττάριο  δυναµικό θεωρείται ότι υπάρχει ως ανεξάρτητη µεταβλητή. 
Επειδή το εξωκυττάριο υγρό είναι ηλεκτρολυτικό, και η εξωκυττάρια διάδοση γίνεται κατ’ 
ουσία µόνο στην επιφάνεια της κυτταρικής µεµβράνης η εξωτερική µεταβλητή δεν 
εµπεριέχει καθόλου ανισοτροπία στη διάχυση. Ας δούµε όµως από την αρχή το κύκλωµα και 
τις εξισώσεις που προκύπτουν.  

 
Σχήµα 4.5: Υποθετική διάταξη των κυττάρων σε ένα τµήµα του µυοκαρδίου, σε αδροµερές 
µακροσκοπικό µοντέλο.  

Το µοντέλο που κατασκευάσαµε απεικονίζεται στη σχήµα 4.6.  
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Σχήµα 4.6: Ισοδύναµο διακριτό κύκλωµα του αδροµερούς µακροσκοπικά µοντέλου του σχήµατος 4.5.  

Με βάση αυτό, έχουµε θεωρήσει ένα 2-διάστατο πλέγµα στο οποίο κατά µήκος τα κύτταρα 
συνδέονται ηλεκτρικά  κατά µήκος µέσω των ειδικών γεφυρών ζεύξης καθώς και µέσω των 
ηλεκτρικών ιδιοτήτων του εσωκυττάριου χώρου. Θεωρήσαµε ότι, τόσο οι γέφυρες ζεύξης, 
όσο και ο εσωκυττάριος χώρος παρουσιάζει µόνο ωµική καθώς είναι ηλεκτρολυτικά στοιχεία 
και έχουν αγωγιµότητα. Σε ότι αφορά την κατά την επιµήκη διεύθυνση ηλεκτρική 
αγωγιµότητα, περιµένουµε να είναι µεγαλύτερη, ακριβώς εξαιτίας της ύπαρξης πυκνότερων 
γεφυρών συζεύξης σε σχέση µε την εγκάρσια διάδοση. Η χωρητικότητα των µεµβρανών 
θεωρήθηκε σταθερή ανά επιφάνεια, καθώς στη φυσιολογία έχουν µετρηθεί τιµές 
χωρητικότητας in vitro.  

Στον εξωκυττάριο χώρο υπάρχουν υγρός ηλεκτρολύτης και ιοντικά φορτία ενώ στην 
εξωτερική επιφάνεια των κυτταρικών µεµβρανών υπάρχει αντίστοιχη διάδοση που 
αλληλεπιδρά µε την εσωτερική διάδοση. Για την ώρα, ας θεωρήσουµε ότι η αλληλεπίδρασή 
µε τον ενδοκυττάριο χώρο εκφράζεται σαν µη γραµµική πηγή φορτίου στην εσωτερική 
επιφάνεια της κυτταρικής µεµβράνης. Σύµφωνα λοιπόν µε το µοντέλο, η  ηλεκτρική διέγερση 
στο µυοκάρδιο άγεται ενδοκυτταρικά στην κατά µήκος διεύθυνση µέσω της αγωγιµότητας 
Rx,  ενώ στην εγκάρσια διεύθυνση αντίστοιχα µέσω της αγωγιµότητας Ry. Παράλληλα 
υπεισέρχεται η αλληλεπίδραση µε τον εξωκυττάριο χώρο µέσω εγκάρσιας αγωγής της 
κυτταρικής µεµβράνης µε ωµικά και χωρητικά χαρακτηριστικά και της διαφοράς δυναµικού 
µε το δυναµικό του εξωκυττάριου χώρου (transmembrane potential) το οποίο εκφράζεται σαν 
πηγή. Έτσι προκύπτει το µοντέλο του σχήµατος 4.5. Το µοντέλο αυτό διαφέρει από 
αντίστοιχα άλλα που παρατηρούνται στη βιβλιογραφία καθώς εισάγει και την επίδραση του 
εξωκυττάριου χώρου (bidomain model).  

Ας δούµε αναλυτικά τις τιµές και τα µεγέθη αυτά. Είπαµε ότι κατά τη διεύθυνση x η 
αγωγή γίνεται δια µέσου του στοιχείου Zx όπου αυτό αναλύεται στη σχέση (6) σε πραγµατικό 
και µιγαδικό µέρος παρουσιάζοντας αντίστοιχα ωµική και χωρητική συµπεριφορά. Τα 
επιµέρους αυτά στοιχεία µπορούν να αναλυθούν περαιτέρω:  
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x jx ir r r= + x

y

m

m m

                            (4.15)
                             (4.16)
όπου η αντίσταση στις γέφυρες δυναµικού (junction gaps) κατά τη x και την y διεύθυνση, 
ενώ  και  οι αντιστάσεις του ενδοκυττάριου χώρου κατά τη διεύθυνση x και y 
αντίστοιχα. Οι αντιστάσεις του ενδοκυττάριου χώρου κατά την x και y διεύθυνση διαφέρουν 
µόνο στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν αυτές οι διευθύνσεις καθώς θεωρούµε 
(χωρίς βλάβη της γενικότητας) ενιαία τα ηλεκτρολυτικά χαρακτηριστικά του ενδοκυττάριου 
χώρου. Τα σχήµατα των κυττάρων έχουν θεωρηθεί τετραγωνικά µε µέσα µήκη 100 µm ως 
προς την x διεύθυνση και 10 µm ως προς την y και z διεύθυνση ενώ ο λόγος επιφανείας προς 
όγκο είναι  [81]. Οι χωρητικότητες των κυττάρων περιορίζονται µόνο στις 
κυτταρικές µεµβράνες. Η χωρητικότητα της κυτταρικής µεµβράνης καθορίζεται σε 

 [81]. Το µήκος resting length καθορίζεται στα: 

y jy ir r r= +

..jr

ixr iyr

134,000vS c −=

21 /mc F cµ= 550 , 130x yl m lµ µ= = . Οι 
αντιστάσεις για τη x και y διεύθυνση παίρνουν τιµές της τάξεως 0.4 , 2.5x yr M r M= Ω = Ω  
[81]. Όλες αυτές οι τιµές είναι απλά ενδεικτικές. Εντούτοις όλες οι δυνατές περιπτώσεις θα 
επιχειρηθεί να αναπαραχθούν στην αριθµητική επίλυση, κάτι που προϋποθέτει και ακραίες 
τιµές για κάποιους συντελεστές, εάν φυσικά αυτές µπορούν να ερµηνευτούν µε 
συγκεκριµένο τρόπο στο πραγµατικό σύστηµα (ας σηµειωθεί ότι η αριθµητική επίλυση 
γίνεται στη βάση αδιάστατων µεγεθών). Πρέπει επισης να τονισθεί ότι στις πειραµατικές 
εργασίες εκ των οποίων εξήχθησαν οι προαναφερθείσες τιµές. όλες οι µετρήσεις των 
ισοδύναµων ηλεκτρικών µεγεθών έχουν διεξαχθεί σε πειράµατα in vitro και όχι in vivo. Κατά 
συνέπεια, τόσο οι πραγµατικές τιµές αυτών όσο και η µεταβλητότητά τους και η 
αλληλεξάρτηση είναι κατ΄ ουσία άγνωστα. Στα επόµενα και κατα την υλοποίηση των 
προσοµοιώσεων, θα ληφθούν κάποιες περιπτώσεις για τις τιµές που µπορούν να πάρουν τα 
ανωτέρω µεγέθη. Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα κύτταρα παρουσιάζουν µε όµοιο τρόπο 
ηλεκτροχηµική αδράνεια τόσο ως προς τη χωρητικότητα όσο και προς την αγωγιµότητα. 
Θεωρούµε δηλαδή µικρή πιθανότητα ένα κύτταρο του µυοκαρδίου να άγει κανονικά και να 
έχει µηδενική χωρητικότητα. Αν ο ηλεκτροχηµικός µηχανισµός του κυττάρου έχει 
καταστραφεί από παθολογικές αιτίες, τότε αυτό ούτε άγει ούτε και δύναται να συσσωρεύσει 
ηλεκτρικά ιόντα παρουσιάζοντας συµπεριφορά µονωτή. Βεβαίως µπορούν κατά περίπτωση 
να παίρνουν ακραίες τιµές, δηλαδή ένα κύτταρο µε φυσιολογική χωρητικότητα να 
παρουσιάζει µικρή αγωγιµότητα. Όλες αυτές οι περιπτώσεις θα εξεταστούν αναλυτικά κατά 
την προσοµοίωση.  

Εφαρµόζοντας τώρα στο απεικονιζόµενο µοντέλο τον νόµο των κόµβων του Kirchoff 
έχουµε : 
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                 (4.17)

  

όπου  η τάση στον κόµβο m,n του πλέγµατος και  η αντίστοιχη τάση που προκύπτει 
από τη διαφορά δυναµικού δια µέσου της κυτταρικής µεµβράνης. Με τον όρο 

,m nV ,m nU

mZ  
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αναπαριστούµε την εγκάρσια µιγαδική αντίσταση της κυτταρικής µεµβράνης.  
Εφαρµόζοντας το νόµο ρευµάτων του Kirchoff για τον κόµβο m,n παίρνουµε τη σχέση:  

, , 1 , , 1 , 1, , 1, ,m n m n m n m n m n m n m n m n m n m n

x x y y

U U U U U U U U U V
Z Z Z Z Z

− + − +− − − −
− − − = ,

m

−
                        (4.18)

                      (4.19) 1, , 1, , 1 , , 1 , ,( 2 ) ( 2 )m n m n m n y m n m n m n x m n m m n mU U U Y U U U Y U Y V Y+ − + −− + + − + = +

Η σχέση (4.19) µπορεί να γενικευθεί στο συνεχές όριο οπότε προκύπτει η: 

( , )xx x yy y mU Y U Y UY F U V+ = +                          (4.20)           
όπου την επίδραση του εξωκυττάριου χώρου την εισαγάγουµε στο συνεχές όριο της σχέσης 
σαν πηγή . Υποθέτουµε ότι οι αγωγιµότητες ισούνται µε: ( , )F U V

1
x

x

Y
R

= , 1
y

y

Y
R

=  και  1
m m

m

Y y cmZ t
∂

= = +
∂

                                 (4.21) 

οπότε η (11) µπορεί να γραφεί σε µια περισσότερο κατάλληλη µορφή:  

1 1 1 ( , )xx yy m
x y m

U U U U c F U
R R R

′+ = + + V                      (4.22)

             

Έχουµε από την προηγούµενη σχέση:  
2 2

2 2

1 1 ( , )m
x y

U U Uc y
t R x R y

∂ ∂ ∂
= + − −

∂ ∂ ∂ mU F U V                                                 (4.23)       

οπότε:  
2 2

2 2

1 1 ( , )
m x m y

U U U U V
t c R x c R y

∂ ∂ ∂
= + −Φ

∂ ∂ ∂
                     (4.24) 

όπου η F  απορρόφησε τον όρο 1

m y

U
c R

 και έδωσε την Φ. Αυτό δεν είναι πρόβληµα γιατί 

ούτως ή άλλως η F είναι µη γραµµική συνάρτηση. Στη συνέχεια θέτουµε:  

1
u

m x

a
c R

= , 1
u

m m

b
c R

= , 1

m m

g
c R

=  ,  

οπότε προκύπτει:  
2 2

2 2 ( , )u u
U U Ua b U
t x y

∂ ∂ ∂
= + −Φ

∂ ∂ ∂
V                                                        (4.25) 

Αντίστοιχα για τον εξωκυττάριο χώρο έχουµε παρόµοια εξίσωση:  
2 2

2 2 ( , )v v
V V Va b G U
t x y

∂ ∂ ∂
= + −

∂ ∂ ∂
V                         (4.26) 

Το προκύπτον σύστηµα είναι όµοιο µε το αντίστοιχο σύστηµα RDE που είδαµε 
προηγουµένως. Το ανωτέρω σύστηµα δεν επιδέχεται αναλυτικές λύσεις. Κατά συνέπεια θα 
επιλυθεί αριθµητικά. Επίσης, πρέπει να τονισθεί ακόµη µια φορά ότι η αλληλεπίδραση του 
εξωκυττάριου δυναµικού και του ενδοκυττάριου δυναµικού είναι στην πραγµατικότητα ο 
µηχανισµός που επιτρέπει την ύπαρξη ευσταθών περιοδικών λύσεων.  
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Το µοντέλο που παρουσιάσαµε είναι ένα διακριτό µοντέλο το οποίο τελικά οδήγησε 
σε ένα συνεχές. Λαµβάνει υπόψη του και την ενδοκυττάρια και το εξωκυττάρια διάδοση, για 
αυτό και αποτελεί ένα διεπίπεδο µοντέλο (bidomain model). Παρατηρούµε ότι φθάνουµε σε 
όµοιες εξισώσεις θεωρώντας είτε συνεχές είτε διακριτό διεπίπεδο µέσο. Οι εξισώσεις 
αποτελούν ένα σύστηµα εξισώσεων RDE το οποίο ουσιαστικά αναπαριστά τη διάδοση 
παλµού ηλεκτρικού δυναµικού στο µυοκάρδιο. Το σύστηµα θεωρούµε ότι έχει ευσταθείς 
λύσεις οπότε µπορεί πάντοτε να µετασχηµατιστεί σε ένα ισοδύναµο λ –ω σύστηµα στην 
περιοχή της ευσταθούς λύσης [82] [83]: 

( ) ( )
( ) ( )

u A A u u
D

v A A v vt
λ ω
ω λ

− ⎛⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂
= +∇⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

⎞
∇

2

                        (4.27)

όπου:  και 2 2A u v= + ( ), ( )A Aω λ πραγµατικές συναρτήσεις του A. Μετασχηµατίζουµε τις 
εξισώσεις του συστήµατος ως εξής: 

2 2

2 2

2 2

2 2

u u

v v

U U Ua b U
t x y

V V Va b U
t x y

V

V

λ ω

ω λ

∂ ∂ ∂
= + + −

∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂
= + + +

∂ ∂ ∂

                                    (4.28)             

Το σύστηµα εξισώσεων (4.28) αποτελεί όπως είδαµε µια γενική µορφή συστήµατος λ-ω 
εξισώσεων RDE. Τα µοντέλα αυτά εισήχθησαν αρχικά (σε απλούστερη φυσικά µορφή) για 
να µελετήσουν χηµικές αντιδράσεις. Για αυτό και βασιζόντουσαν σε κινητικές εξισώσεις 
χηµικών συγκεντρώσεων. Τέτοιο σύστηµα εξισώσεων, από κατασκευής του, εµπεριέχει 
λύσεις συνεχούς οριακού κύκλου για κάποιες τιµές των παραµέτρων. Αυτό είχε σαν συνέπεια 
να στηηριχθούν σ’αυτό οι πρώτες µελέτες ηλεκτροχηµικών ταλαντωτών σε βιολογικούς 
ιστούς. Έγινε συνεπώς δυνατό η εισαγωγή δυναµικών µη γραµµικών µοντέλων αυτού του 
τύπου στη βιολογία η οποία µέχρι τα τέλη της 10-ετίας του ‘80 είχε µάλλον µια στατική 
θεώρηση για τα πράγµατα. Από την άλλη όµως µεριά, στη βιολογία οι αλληλεπιδράσεις 
συνιστούν ένα πολύπλοκο σύστηµα όπου διαδικασίες, όπως για παράδειγµα αυτές που 
ελέγχουν τη συγκέντρωση ορµονών στους αποτελούν υπο-συστήµατα πολλών παραµέτρων 
τα οποία, µε τη σειρά τους, εξαρτώνται από το περιβάλλον. Στο βαθµό που ένα τέτοιο 
πρόβληµα µπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρόβληµα της δυναµικής κάποιων συγκεντρώσεων 
χηµικών ενώσεων και των αλληλεπιδράσεών τους, τότε το ζήτηµα της ευστάθειας είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό και, κατά συνέπεια, η κατασκευή µοντέλων είναι χρήσιµη. Στην 
περίπτωση των εξισώσεων RDE προέκυψαν διάφορες παραλλαγές της γενικής µορφής (4.28) 
που προσπάθησαν να αναλύσουν µια σειρά εξειδικευµένων προβληµάτων όπως για 
παράδειγµα το µοντέλο Fitzhu Nagumo το οποίο προσεγγίζει τις ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις 
στην περιοχή της κυτταρικής µεµβράνης.  

Στο πρόβληµα της διάδοσης ενός παλµού στο µυοκάρδιο τα πράγµατα είχαν 
ερευνητικά πάρει συγκεκριµένη κατεύθυνση, αναφορικά µε τα µοντέλα. Η διάδοση του 
διεγερµένου παλµού µοιάζει µε τη διάδοση της φωτιάς σε δάσος. Το µέτωπο της φωτιάς 
καίει την περιοχή και έτσι η διάδοση έχει µόνο µια κατεύθυνση. Μεσολαβεί ένας χρόνος 
ανάκαµψης έως ότου η περιοχή γίνει πάλι αδρανής κατάλληλη για νέα διάδοση. Μια γενική 
µορφή προκειµένου να ικανοποιείται αυτή η απαίτηση είναι η ύπαρξη του όρου  στη 
δεύτερη εξίσωση της µεταβολής της βοηθητικής µεταβλητής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τον 
έλεγχο της διάδοσης του µετώπου. Κατάλληλος και γενικός τρόπος για να ικανοποιηθεί αυτή 
η απαίτηση σε µια οικογένεια τέτοιων προβληµάτων είναι να τεθεί: 

U−

2 21 ,A Aλ ω β= − =−                            (4.29) 
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οπότε παίρνουµε τελικά:  
2 2

2 2
2 2

2 2
2 2

2 2

(1 )

(1 )

u u

v v

U U Ua b A U A
t x y

V V Va b A U A
t x y

β

β

∂ ∂ ∂
= + + − +

∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂
= + − + −

∂ ∂ ∂

V

V
                         (4.30) 

Το ανωτέρω σύστηµα είναι ένα κλασσικό σύστηµα εξισώσεων RDE. Το µοντέλο είναι 
ισοδύναµο µε αυτό της µελέτης διάδοσης σε συνεχές µέσο, οπότε η αριθµητική του επίλυση 
θα αντιµετωπιστεί ενιαία στα πλαίσια αυτού του µέρους της διατριβής. Γενικά τα συστήµατα 
RDE σχεδόν πάντοτε µπορούν να τεθούν σε µορφή όµοια µε αυτήν της σχέσης (4.30). 
Παρακάτω παραθέτουµε µια αριθµητική επίλυση τέτοιων συστηµάτων έχοντας πάντοτε σαν 
γνώµονα την περιγραφή της διάδοσης παλµού δυναµικού στο µυοκάρδιο.  
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Γ.8. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ- ΜΕΘΟ∆ΟΣ SPLIT STEP FOURIER 
Προκειµένου να επιλύσουµε αριθµητικά την προηγούµενη σχέση, (4.30) χρησιµοποιούµε τη 
µέθοδο των split step δισδιάστατο Fourier Transform. Σύµφωνα µε αυτόν το σύστηµα των 
εξισώσεων  (4.30) µπορεί να εκφραστεί ως:  

2 2 2 2

2 2 2 2

ˆ ˆ ˆ ˆ(1 )

ˆ ˆ ˆ ˆ (1 )

u x u y

v x v y

U a k U b k U A U A V
t

V a k V b k V A U A V
t

β

β

∂
= + + − +

∂
∂

= + − + −
∂

ˆ

ˆ
             (4.31) 

ή 

( )

( )

2 2 2 2

2 2 2 2

ˆ ˆ ˆ1

ˆ ˆ ˆ1

u x u y

v x v y

U a k b k U A U A V
t

V a k b k V A U A V
t

β

β

∂
= + + − +

∂
∂

= + + − −
∂

ˆ

ˆ
             (4.32) 

2 2

2 2

ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ

u

v

U L U A U A V
t

V L V A U A V
t

β

β

∂
= − +

∂
∂

= − −
∂

ˆ

ˆ
               (4.33) 

όπου  και ( )2 2 1u u x u yL a k b k= + + ( )2 2 1v v x v yL a k b k= + +  οι γραµµικοί όροι. Οι όροι που 

θεωρούνται ως µη γραµµικοί στην (4.28) εξαρτώνται από το πλάτος  .  2 2A U V= + 2

ˆ

ˆ

2 2

2 2

ˆ ˆ

ˆ ˆ
u

v

NL A U A V

NL A U A V

β

β

=− +

= −
               (4.34)

Θεωρούµε το γραµµικό σύστηµα: 

( ) ( )
( ) (

( , ,| , )

( , ,| , )

ˆ ˆ

ˆ ˆ

u x y u u

v x y v v

t L k k a b

t L k k a b

U t t e U t

V t t e V t

∆ ⋅

∆ ⋅

+ ∆ = ⋅

+ ∆ = ⋅ )
             (4.35)

Άρα: 

( ) ( )( )
( ) ((

1

1

u

v

t L

t L

U t t F e F U

V t t F e F V

∆ ⋅−
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+ ∆ =

+ ∆ = ))                                                             (4.36)                         

που αποτελεί και το γραµµικό µέρος. Βάσει της µεθόδου Split Step Fourier Transform και 

βήµα 
2
t∆  έχουµε, 

ˆ ˆ

ˆ ˆ

u

v

dU L U
dt

dV L V
dt

=

=

                 (4.37)

 ή από την (4.38): 
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( )( )

( )( )

2

2

ˆ
2

ˆ
2

u

v

t L

t L

tU t e F U t

tV t e F V t

∆
⋅

∆
⋅

∆⎛ ⎞+ =⎜ ⎟
⎝ ⎠
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⎝ ⎠

                                                            (4.39) 

Στη συνέχεια υπολογίζεται ο µη γραµµικός όρος για χρονικό διάστηµα t∆ : 

ˆ ˆ( ) ( )
2

ˆ ˆ ˆ( ) ( )
2

NL u

NL v

tU t t U t NL

tV t t V t NL t

∆
+ ∆ = + + ⋅∆

∆
+ ∆ = + + ⋅∆

ˆ t
                                                                    (4.40) 

µε τη µέθοδο των Runge – Kutta. Η πεπερασµένη διαφορά έχει ληφθεί σε όλο το µήκος t∆  

ενώ το µη γραµµικό µέρος  έχει υπολογιστεί για χρόνο ˆNL
2
t∆  από το γραµµικό µέρος. Στην 

(4.40) θεωρούµε την επίδραση του µη γραµµικού τµήµατος σε όλο το . Η συνεισφορά 

όµως του µη γραµµικού τµήµατος έχει υπολογιστεί µόνο για χρόνο 

t∆

2
t∆ . Εποµένως µένει να 

υπολογιστεί για το υπόλοιπο 
2
t∆  και να προστεθεί: 

( ) ( )

( ) ( )
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2

ˆ

ˆ

u

v

t L

L NL NL

t L

L NL NL

U t t e U t

V t t e V t t

∆

+
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+

+ ∆ = + ∆

+ ∆ = + ∆

t
                (4.41) 

Έτσι έχει ολοκληρωθεί ένα πλήρες βήµα αριθµητικής επίλυσης της αρχικής εξίσωσης. Στη 
συνέχεια παρουσιάζουµε διάφορες αριθµητικές επιλύσεις της εξίσωσης για πλήθος 
διαφορετικών αρχικών συνθηκών.   
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Γ.9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ  
Παρουσιάζονται παρακάτω οι επιδράσεις στον ενδοκυττάριο χώρο της διάδοσης παλµού 
διαφόρων τύπων και υπό διαφορετικές συνθήκες. Στα περισσότερα από τα σχήµατα που 
ακολουθούν απεικονίζονται οι παλµοί του ενδοκυττάριου χώρου εκτός και αν αναφέρεται 
διαφορετικά στη λεζάντα.  

Πρέπει να τονιστούν κάποιες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη φύση των περιπτώσεων που 
ακολουθούν. Είναι βέβαια γνωστό ότι ο παλµός επάγεται µόνο από τον εξωκυττάριο χώρο 
στο µυοκάρδιο. Κατά συνέπεια, όλες οι περιπτώσεις που εξετάζουν αρχικές συνθήκες 
παλµών στο ενδοκυττάριο πλέγµα θεωρούν ότι έχει παρέλθει ο µεταβατικός χρόνος κατά τον 
οποίο ολοκληρώνεται η επαγωγή δυναµικού από την εξωκυττάρια στην ενδοκυττάρια 
διάδοση. ∆ίνεται έµφαση σε µορφές σπειροειδών κυµάτων εξαιτίας του ιδιαίτερου ρόλου που 
έχει βρεθεί ότι παίζουν αυτού του τύπου τα κύµατα σε σοβαρές παθήσεις στο µυοκάρδιο 
όπως για παράδειγµα η κοιλιακή µαρµαρυγή. Τέλος, διερευνάται η φύση της διάδοσης αυτής 
καθώς και χαρακτηριστικά του συστήµατος ηλεκτρικής προσοµοίωσης του µυοκαρδίου, έτσι 
ώστε να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε το πότε είναι δυνατόν να υπάρξει 
σπειροειδές κύµα και κατά πόσο είναι ευσταθής η διάδοσή του στο χώρο του µυοκαρδίου.  

Ένα επίσης σηµαντικό ζήτηµα που δεν θίγεται συχνά είναι η φύση της αρχικής 
συνθήκης, δηλαδή του αρχικού παλµού. Είναι γνωστό ότι ο αρχικός παλµός µεταδίδεται στο 
µυοκάρδιο µέσω δικτύου ινών Purkinje αφού η διέγερση έχει φθάσει σε αυτές µέσω του 
δεµατίου His. Κάθε ίνα Purkinje έχει συγκεκριµένη γεωµετρική θέση, προσανατολισµό 
καθώς και επιµέρους διακλαδώσεις σε µικρότερες έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν 
καλύτερη διασπορά της διέγερσης. ∆εδοµένου ότι το µοντέλο θεωρείται µικροσκοπικά 
αδροµερές, δεν είναι λάθος να θεωρήσουµε ότι οι παλµοί επάγονται µέσω µιας µοναδικής 
ίνας. Η γεωµετρική διάταξη της ίνας παίζει σηµαντικό ρόλο στον τύπο του αρχικού παλµού. 
Η αποτελεσµατική ηλεκτροδότησή της δεν είναι µόνιµο φαινόµενο αλλά επηρεάζεται από 
την περιστασιακή ηλεκτροχηµική συµπεριφορά της καρδίας. Έτσι, όπου γίνεται στα 
παρακάτω νήξη για αρχικό παλµό µε εξάρτηση από γωνία, αναφερόµαστε σε περιπτώσεις  
που υπάρχει περιστασιακά περιστροφική ανισοτροπία (rotational asymmetry) στον τρόπο 
ενεργοποίησης τµηµάτων των ινών αυτών.  

 

Γ.9.1 ΣΠΕΙΡΟΕΙ∆Η ΚΥΜΑΤΑ 
Το µοντέλο προς διερεύνηση λύσεων σπειροειδών κυµάτων περιγράφεται από τις παρακάτω 
εξισώσεις:  

2 2
2 2

2 2

2 2
2 2

2 2

(1 )

(1 )

u u

v v

U U Ua b A U A
t x y

V V Va b A U A
t x y

β

β

∂ ∂ ∂
= + + − +

∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂
= + − + −

∂ ∂ ∂

V

V
                        (4.42) 

Το µοντέλο αυτό περιγράφει ένα σύστηµα εξισώσεων RDE το οποίο περιγράφεται από τους 
συντελεστές διάχυσης , καθώς και από τους µη γραµµικούς όρους β και A, , ,u u v va b a b 2 όπου 
αντιστοιχούν στις αλληλοεπιδράσεις των δύο δυναµικών (εξωκυττάριου και ενδοκυττάριου) 
οι οποίες εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι σε µικροσκοπικό επίπεδο 
εντοπίζονται στην κυτταρική µεµβράνη. ∆εδοµένου ότι το µοντέλο είναι µικροσκοπικά 
αδροµερές είναι προφανές ότι οι τιµές των µεγεθών αυτών δεν αντιστοιχούν σε κάποιες 
συγκεκριµένες πειραµατικές µετρήσεις. Αντίθετα όµως θα µπορούσαν να εκτιµηθούν υπό 
ορισµένες προϋποθέσεις από αυτές.  
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Ας εξετάσουµε τις περιπτώσεις που στο ανωτέρω µοντέλο προσδίδεται ως αρχική 
είσοδος η σπείρα:  

( )2 2
0 cos 1 arctan tanhyU A x y

x
⎛ ⎞⎛ ⎞= ⋅ +⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

,  

όπου x και y αντίστοιχα οι αποστάσεις από την αρχή των αξόνων στο διεπίπεδο πλέγµα.  
Περίπτωση 1 

Στην περίπτωση αυτή θεωρούµε ότι η διάχυση υφίσταται µόνο στον ενδοκυττάριο χώρο, 
πράγµα γενικά που δεν απέχει από την πραγµατικότητα. Οι συντελεστές που προσδίδονται 
στο µοντέλο είναι:  

Dux = 2, Duy =2, Dvx = Dvy = 0 και  β =2.5.  

 

 
Σχήµα 4.7: ∆ιάδοση σπειροειδούς κύµατος σε διεπίπεδο µοντέλο µυοκαρδίου. Στα αριστερά εικονίζεται ο 
παλµός εισόδου ο οποίος είναι ένα σπειροειδές κύµα. Στα δεξιά απεικονίζεται ο παλµός αυτός µετά από 
χρόνο Τ = 128. 

Στο Σχήµα 4.7 αναπαρίσταται η διάδοση σπείρας στο µοντέλο η οποία συντελείται σε χρόνο 
128 βηµάτων επίλυσης µε SSFT. Παρατηρούµε ότι η σπείρα συντηρείται και στρέφεται 
δεξιόστροφα εξαιτίας του θετικού πρόσηµου που έχει η παράµετρος β. Έτσι το µοντέλο 
δέχεται σπειροειδείς λύσεις.  

 
Περίπτωση 2 
Στην περίπτωση 2 ισχύουν τα ίδια µε την περίπτωση 1 µε τη διαφορά ότι η τιµή της 
παραµέτρου β είναι µεγαλύτερη. Οι τιµές των συντελεστών είναι: Dux = 2, Duy =2, Dvx = Dvy 
= 0 και  β =7.5.  
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Σχήµα 4.8: ∆ιάδοση σπειροειδούς κύµατος σε διεπίπεδο µοντέλο µυοκαρδίου. Στα αριστερά εικονίζεται ο 
παλµός εισόδου ο οποίος είναι ένα σπειροειδές κύµα. Στα δεξιά απεικονίζεται ο παλµός αυτός µετά από 
χρόνο Τ = 128. 

Παρατηρούµε από το σχήµα 4.8 ότι η τιµή β επηρεάζει την ταχύτητα περιστροφής της 
σπείρας. Όσο µεγαλύτερο είναι το β τόσο ταχύτερη είναι η περιστροφή. Πράγµατι σε ίδιο 
χρόνο 128 βηµάτων παρατηρούµε στο δεξιό µέρος του σχήµατος 4.8 την µεγαλύτερη 
ανάπτυξη της σπείρας η οποία οφείλεται στην ταχύτερη περιστροφή.  
 

Περίπτωση 3 

Στην περίπτωση 3 ισχύουν τα ίδια µε την περίπτωση 1 µε τη διαφορά ότι η τιµή της 
παραµέτρου β είναι αρνητική. Οι τιµές των συντελεστών είναι: Dux = 2, Duy =2, Dvx = Dvy = 0 
και  β = -2.5.  

 

 
Σχήµα 4.9: ∆ιάδοση σπειροειδούς κύµατος σε διεπίπεδο µοντέλο µυοκαρδίου. Στα αριστερά εικονίζεται ο 
παλµός εισόδου ο οποίος είναι ένα σπειροειδές κύµα. Στα δεξιά απεικονίζεται ο παλµός αυτός µετά από 
χρόνο Τ = 128 

Παρατηρούµε από το Σχήµα 4.9 ότι το πρόσηµο της παραµέτρου β επηρεάζει τη φορά 
περιστροφής της σπείρας. Σε ίδιο χρόνο 128 βηµάτων η σπείρα έχει την ίδια µορφή µε αυτήν 
του Σχήµατος 4.7 (Περίπτωση 1) µε τη διαφορά ότι εκτείνεται κατά την αντίθετη φορά.  

 

Περίπτωση 4 
Η περίπτωση 4 είναι αντίστοιχη της 3 µε αυξηµένο µέτρο και αρνητική τιµή για την 
παράµετρο β. Οι τιµές των συντελεστών είναι: Dux = 2, Duy =2, και Dvx = Dvy = 0  ενώ για 
την παράµετρο β = -7.5.  
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Σχήµα 4.10: ∆ιάδοση σπειροειδούς κύµατος σε διεπίπεδο µοντέλο µυοκαρδίου. Στα αριστερά εικονίζεται 
ο παλµός εισόδου ο οποίος είναι ένα σπειροειδές κύµα. Στα δεξιά απεικονίζεται ο παλµός αυτός µετά από 
χρόνο Τ = 128 

 
Περίπτωση 5  

Είναι αντίστοιχη της περίπτωσης 1 µε µηδενική τιµή για την παράµετρο β. Οι τιµές των 
συντελεστών είναι: Dux = 2, Duy =2, και Dvx = Dvy = 0.5  ενώ για την παράµετρο β = 0.  

 

 
Σχήµα 4.11: ∆ιάδοση αρχικής σπείρας για 128 χρονικά κανονικοποιηµένα βήµατα σε χώρο όπου η 
παράµετρος β ισούται µε 0. ∆εν υπάρχει επί της ουσίας καθόλου διάδοση.  

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε και από το σχήµα 4.11, στην περίπτωση που η 
παράµετρος β είναι µηδέν δεν µπορούν να υποστηριχθούν σπειροειδείς λύσεις στο σύστηµα, 
ακόµη και αν ο αρχικός παλµός έχει ανισοτροπία υπό γωνία. Επί τοις ουσίας δεν υπάρχει 
καθόλου διάδοση υπό τέτοιες συνθήκες. Εάν η παράµετρος β είναι µηδενική δεν υπάρχει η 
εξάρτηση και  στο µοντέλο και κατά συνέπεια δεν υποστηρίζονται περιοδικές 
λύσεις (ή λύσεις οριακού κύκλου). Η εξάρτηση αυτή στην ουσία αναδεικνύει πως 
επηρεάζεται η συχνότητα των τρόπων ταλάντωσης από την παράµετρο του πλάτους και 
επηρεάζει τον τρόπο σύζευξης.  

2A Uβ 2A Vβ
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Γ.9.2.  ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Εξετάζουµε εδώ διάφορες περιπτώσεις αρχικών παλµών εισόδου στο µοντέλο RDE που 
είδαµε στο σχήµα (4.7). Οι τύποι των αρχικών παλµών που χρησιµοποιούνται εδώ 
αντιστοιχούν ο καθένας σε µια οικογένεια παλµών και περιπτώσεων που µπορούν να 
συµβούν σαν αρχικές διεγέρσεις στο µυοκάρδιο.  

 
Περίπτωση 1 
Σαν αρχικό παλµό διέγερσης εφαρµόζουµε τον παλµό:  

2 2

0 cos arctan 1 exp
2 2

2 y xU A
x

⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞= ⋅ − − −⎜ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

y
⎟                        (4.43) 

του οποίου η µορφή απεικονίζεται στο αριστερό τµήµα του Σχήµατος 4.12. Αυτός ο παλµός 
αντιστοιχεί σε µια αρχική µορφή παλµού δύο κλάδων που περιγράφονται από το συντελεστή 
2 στην ανωτέρω εξίσωση. Αυτοί οι δύο κλάδοι συνιστούν σπείρα η οποία όµως δεν έχει 
καθόλου αρχική συστροφή, εντούτοις όµως έχει εξάρτηση από τη γωνία φ.  Θεωρείται ότι 
διάχυση υφίσταται µόνο στον ενδοκυττάριο χώρο. Οι τιµές των συντελεστών είναι: Dux = 2, 
Duy =2, Dvx = Dvy = 0 και  β = -2.5.  

 

  
Σχήµα 4.12: ∆ιάδοση αρχικού παλµού δύο κλάδων σε διεπίπεδο µοντέλο µυοκαρδίου. Στα αριστερά 
εικονίζεται ο παλµός εισόδου.  Στα δεξιά απεικονίζεται ο παλµός αυτός µετά από χρόνο Τ = 128 

Παρατηρούµε ότι αν και ο αρχικός παλµός δεν εµπεριέχει συστροφή στους δύο κλάδους στη 
συνέχεια η εξέλιξη του προσδίδει συστροφή, η οποία είναι δεξιόστροφη για κάθε κλάδο 
αναλόγως του πρόσηµου της παραµέτρου β. Η συστροφή οφείλεται στην εξάρτηση υπό 

γωνία που έχει αρχικά ο παλµός µε τον όρο: (cos arctan cos2 2yA A
x )φ⎛ ⎞⎛ ⎞⋅ = ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

. Ο 

συντελεστής της γωνίας καθορίζει τον αριθµό των κλάδων που θα προκύψουν στον αρχικό 
παλµό. Αυτή η εξάρτηση από τη γωνία µπορεί να εκληφθεί σαν µια περιστασιακή χωρική 
ασυµµετρία του µυοκαρδίου η οποία µπορεί να οφείλεται σε περιστασιακό υπόστρωµα 
εναποµείναντος φορτίου είτε σε ανατοµική ιδιαιτερότητα (κάποια τυφλή δέσµη) η οποία σε 
συνδυασµό µε κάποιο εναποµείναν φορτίο να προσδίδει αυτά τα χαρακτηριστικά.  
 
Περίπτωση 2 
Η περίπτωση αυτή έχει αναπτυχθεί εκτενώς στο Α µέρος. Εδώ αναφέρεται απλώς για 
σύγκριση µε τις άλλες περιπτώσεις. Ο αρχικός παλµός είναι της µορφής: 
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( )2 2
0 cos 1 arctan tanhyU A x y

x
⎛ ⎞⎛ ⎞= ⋅ +⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

                        (4.44)  

και αποτελεί σπείρα η οποία έχει έναν µόνο κλάδο όπως φαίνεται από το συντελεστή cos(1 )φ  
της εξίσωσης. Στο αριστερό µέρος του σχήµατος 4.13 παρατηρείται η µορφή του αρχικού 
παλµού η οποία είναι σπείρα ενός κλάδου χωρίς αρχική συστροφή αλλά µε εξάρτηση υπό τη 
γωνία. Οι συντελεστές του συστήµατος είναι: Dux = 2, Duy =2, Dvx = Dvy = 0 και  β =2.5 και 
όπως βλέπουµε και σε αυτήν την περίπτωση έχει θεωρηθεί µηδενική (ή αµελητέα) η διάχυση 
στον εξωκυττάριο χώρο.  

  
Σχήµα 4.13: ∆ιάδοση σπειροειδούς κύµατος σε διεπίπεδο µοντέλο µυοκαρδίου. Στα αριστερά εικονίζεται 
ο παλµός εισόδου ο οποίος είναι ένα σπειροειδές κύµα. Στα δεξιά απεικονίζεται ο παλµός αυτός µετά από 
χρόνο Τ = 128 

Περίπτωση 3 
Στην περίπτωση αυτή ο αρχικός παλµός έχει θεωρηθεί ότι είναι της µορφής:  

( )2 2
0 1 cos 1 arctan tanhyU A x y

x
⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞= + ⋅ +⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

                       (4.45) 

Το σχήµα του αρχικού παλµού απεικονίζεται στο αριστερό τµήµα του σχήµατος 4.14. Οι 
συντελεστές του συστήµατος είναι Dux = 2, Duy =2, Dvx = Dvy = 0 και  β =2.5, δηλ χωρίς 
διάχυση για τον εξωκυττάριο χώρο.  
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Σχήµα 4.14: ∆ιάδοση αρχικού παλµού δύο κλάδων σε διεπίπεδο µοντέλο µυοκαρδίου. Στα αριστερά 
εικονίζεται ο παλµός εισόδου.  Στα δεξιά απεικονίζεται ο παλµός αυτός µετά από χρόνο Τ = 192 

Όπως παρατηρούµε κι από το σχήµα 4.14 ο αρχικός παλµός είναι όµοιος µε αυτόν του 

σχήµατος 4.6 µε τη διαφορά ότι εµπεριέχει και αυτούσιο τον όρο ( )2 2tanh x y+ . Αυτό 

σηµαίνει ότι στην ουσία ο αρχικός παλµός εµπεριέχει δύο όρους: Ο πρώτος όρος είναι δύο 
λοβοί οι οποίοι δεν έχουν εξάρτηση από τη γωνία ενώ ο δεύτερος όρος είναι ταυτόσηµος µε 
εκείνον της περίπτωσης 2, δηλαδή σπείρα µε εξάρτηση από γωνία.   

 
Περίπτωση 4  

Στην περίπτωση αυτή εισάγουµε παλµό της µορφής: 

( )0 2 2 2 2

cos 3 arctan

tanh 4

y
xU A

x y dex dey

⎛ ⎞⎛ ⎞⋅ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠=
+ − +

                        (4.46) 

Το σχήµα του αρχικού παλµού απεικονίζεται στο αριστερό τµήµα του σχήµατος 4.15. Οι 
συντελεστές του συστήµατος είναι Dux = 2, Duy =2, Dvx = Dvy = 0 και  β =2.5, δηλ χωρίς 
διάχυση για τον εξωκυττάριο χώρο.  

  
Σχήµα 4.15: ∆ιάδοση αρχικού παλµού τριών κλάδων σε διεπίπεδο µοντέλο µυοκαρδίου. Στα αριστερά 
εικονίζεται ο παλµός εισόδου.  Στα δεξιά απεικονίζεται ο παλµός αυτός µετά από χρόνο Τ = 128 

 

Περίπτωση 5 

Ο παλµός που εισάγεται σαν είσοδος είναι: 
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( )0 2 2 2 2

1 cos 3 arctan

tanh 16

y
x

U A
x y dex dey

⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞+ ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠=
+ − +

                        (4.47) 

 

ενώ το σχήµα του απεικονίζεται στο αριστερό τµήµα του σχήµατος 4.16. Είναι όµοιος µε 
αυτόν της περίπτωσης 4 µε τη διαφορά ότι υπάρχει κι ένα δυναµικό µαζί µε τον παλµό 
(background). Η αριθµητική επίλυση γίνεται σε χρόνο ίσο µε 128 επαναλήψεις. 

  
Σχήµα 4.16: ∆ιάδοση αρχικού παλµού τριών κλάδων σε διεπίπεδο µοντέλο µυοκαρδίου µαζί µε αρχικό 
δυναµικό (background). Στα αριστερά εικονίζεται ο παλµός εισόδου.  Στα δεξιά απεικονίζεται ο παλµός 
αυτός µετά από χρόνο Τ = 128 

Περίπτωση 6 
Η περίπτωση αυτή είναι από τις κλασσικότερες που χρησιµοποιούνται. Είναι ο συνήθης 
παλµός που έρχεται στο µυοκάρδιο προερχόµενος από τον φλεβόκοµβο και αφού έχει 
διανύσει το δίκτυο His και τις ίνες Purkinje. Η γενική του µορφή είναι χωρίς βλάβη της 
γενικότητας:  

2 2

0 exp
2 2
x yU A

⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
                          (4.48) 

και απεικονίζεται στο αριστερό τµήµα του σχήµατος 4.17. Σύµφωνα µε το σχήµα αλλά και 
µε την βήµα προς βήµα απεικόνιση της εξέλιξης  είναι προφανής η φυσιολογική εξέλιξη που 
αποτελεί αυτή η περίπτωση. Ο παλµός διαδίδεται οµοιόµορφα προς τα έξω όπως είναι 
φυσικό να συµβαίνει προκαλώντας τη συστολή του µυοκαρδίου. Πρέπει να παρατηρήσουµε 
εδώ ότι η ανάλυση είναι αδροµερή κατά συνέπεια το γεγονός της οµοιόµορφης διάδοσης 
είναι απολύτως φυσιολογικό. Παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει καθόλου εµφάνιση σπειροειδούς 
κύµατος και αυτό συµβαίνει γιατί δεν υπάρχει καθόλου εξάρτηση υπό γωνία.  

Η περίπτωση αυτή θα αναλυθεί στην επόµενη παράγραφο όπου θα µελετηθούν 
διάφορες περιπτώσεις σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του χώρου κατά τη διάδοση.  
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Σχήµα 4.17: ∆ιάδοση αρχικού παλµού τριών κλάδων σε διεπίπεδο µοντέλο µυοκαρδίου µαζί µε αρχικό 
δυναµικό (background). Στα αριστερά εικονίζεται ο παλµός εισόδου.  Στα δεξιά απεικονίζεται ο παλµός 
αυτός µετά από χρόνο Τ = 256 
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Γ.9.3.  ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΓΚΑΟΥΣΙΑΝΟΥ ΠΑΛΜΟΥ 
Σε αυτήν την παράγραφο εξετάζεται η είσοδος γκαοθσιανού παλµού και η διάδοση αυτού σε 
διάφορες περιπτώσεις τιµών των παραµέτρων του µοντέλου RDE οι οποίες αφορούν τη 
διάχυση και τους µη γραµµικούς όρους. Οι περιπτώσεις που εξετάζονται εδώ είναι 
περιπτώσεις οι οποίες θεωρούνται πιθανές να συµβούν. Έτσι σε όλες τις περιπτώσεις που 
ακολουθούν η είσοδος του αρχικού παλµού έχει τη µορφή: 

2 2

0 exp
2 2
x yU A

⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
                          (4.49) 

και απεικονίζεται στα αριστερά τµήµατα των σχηµάτων που ακολουθούν κατά περίπτωση.  

 

Περίπτωση 1 

Η περίπτωση 1 αφορά την διάδοση του παλµού σε χώρο χωρίς διάχυση. Μια βλάβη ή 
περιστασιακή απώλεια της διάχυσης η οποία θα οφείλεται σε ηλεκτροχηµικές αιτίες δεν είναι 
απίθανη και εξετάζεται εδώ η συµπεριφορά του συστήµατος. Οι τιµές των συντελεστών 
είναι: Dux = 0, Duy =0, Dvx = Dvy = 0 και  β = 2.5.  

 

  
Σχήµα 4.18: ∆ιάδοση γκαουσιανού παλµού σε χώρο χωρίς διάχυση ούτε στον ενδοκυττάριο ούτε στον 
εξωκυττάριο χώρο. Στα αριστερά εικονίζεται ο παλµός εισόδου.  Στα δεξιά απεικονίζεται ο παλµός αυτός 
µετά από χρόνο Τ = 256 επαναλήψεων 

Όπως φαίνεται και από το σχήµα 4.18 η διάδοση είναι πολύ αργή ενώ η απώλεια διάχυσης 
αναδεικνύει την επίδραση των µη γραµµικών όρων στον παλµό. Η έλλειψη της διάχυσης σε 
συνδυασµό µε τον συντελεστή περιστροφής β του µη γραµµικού όρου έχει σαν συνέπεια 
περιστροφικό εκφυλισµό του παλµού. Η διάδοσή του είναι αργή. Στο σχήµα 4.18 
παρουσιάζεται η εξέλιξή του µετά από 256 επαναλήψεις.  

Περίπτωση 2 
Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η διάδοση του παλµού µε διάχυση µόνο στον ενδοκυττάριο 
χώρο και  αποτελεί την περίπτωση 6 που εξετάστηκε στην § 4.Β. Η µηδενική διάχυση στον 
εξωκυττάριο χώρο θα µπορούσε να θεωρηθεί ως αµελητέα σε σχέση µε αυτήν στον 
ενδοκυττάριο χώρο. Προκειµένου να διαφοροποιήσουµε αυτήν την περίπτωση από την 6 της 
§4.Β που ήδη έχει εξεταστεί θέτουµε αυξηµένους συντελεστές διάχυσης στον ενδοκυττάριο 
χώρο. Έτσι οι τιµές των συντελεστών είναι: Dux = 5, Duy =5, Dvx = Dvy = 0 και  β = 2.5.  Το 
αποτέλεσµα της διάδοσης µετά από 256 επαναλήψεις απεικονίζεται στο σχήµα 4.19.  
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Σχήµα 4.19: ∆ιάδοση αρχικού γκαουσιανού παλµού µε διάχυση στον ενδοκυττάριο µόνο χώρο. Στα 
αριστερά εικονίζεται ο παλµός εισόδου.  Στα δεξιά απεικονίζεται ο παλµός αυτός µετά από χρόνο Τ = 256 

Από το σχήµα 4.19 παρατηρούµε ότι οι αυξηµένοι συντελεστές διάχυσης απλώνουν τον 
παλµό στον χώρο καθώς αυτός διαδίδεται. Πράγµατι, συγκρίνοντας τα σχήµατα 4.12 και 4.10 
είναι προφανές η διάχυση του παλµού στο χώρο πράγµα αναµενόµενο άλλωστε.  
 

Περίπτωση 3 

Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η διάδοση του γκαουσιανού παλµού µε ανισοτροπική 
διάχυση στον ενδοκυττάριο χώρο, ενώ στον εξωκυττάριο η διάχυση είναι αµελητέα. Οι τιµές 
των συντελεστών είναι: Dux = 4, Duy =1, Dvx = Dvy = 0 και  β = 2.5.  Το αποτέλεσµα της 
διάδοσης µετά από 256 επαναλήψεις απεικονίζεται στο σχήµα 4.20. όπως φαίνεται στο 
σχήµα, η ανισοτροπική διάχυση έχει ως αποτέλεσµα αυξηµένη διάδοση του παλµού κατά την 
κατεύθυνση που είναι µεγαλύτερος ο συντελεστής διάχυσης.  

 
Σχήµα 4.20: ∆ιάδοση αρχικού γκαουσιανού παλµού µε ανισοτροπική διάχυση στον ενδοκυττάριο µόνο 
χώρο. Στα αριστερά εικονίζεται ο παλµός εισόδου.  Στα δεξιά απεικονίζεται ο παλµός αυτός µετά από 
χρόνο Τ = 256  

 

Περίπτωση 4 
Στην περίπτωση αυτή εξετάζουµε τη διάδοση γκαουσιανού παλµού στο µοντέλο µε 
ισοτροπική διάχυση στον ενδοκυττάριο χώρο και ανισοτροπική διάχυση στον εξωκυττάριο. 
Οι τιµές των συντελεστών είναι: Dux = 2, Duy =2, Dvx = 4, Dvy = 1 και  β = 2.5.  Το 
αποτέλεσµα της διάδοσης µετά από 256 επαναλήψεις απεικονίζεται στο σχήµα 4.21. 
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Σχήµα 4.21: ∆ιάδοση αρχικού γκαουσιανού παλµού µε ισοτροπική διάχυση στον ενδοκυττάριο χώρο και 
ανισοτροπική στον εξωκυττάριο. Στα αριστερά εικονίζεται ο παλµός εισόδου.  Στα δεξιά απεικονίζεται ο 
παλµός αυτός µετά από χρόνο Τ = 256 

Όπως φαίνεται και από το σχήµα 4.21 η επίδραση της ανισοτροπικής διάχυσης του 
εξωκυττάριου χώρου είναι στην εµφάνιση των δύο υψών στον παλµό. Αντίθετα η διάδοση 
στον ενδοκυττάριο εξακολουθεί να είναι συµµετρική.  
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Περίπτωση 5 
Στην περίπτωση αυτή εξετάζουµε τη διάδοση του παλµού µε ισοτροπική και ισοδύναµη 
διάχυση τόσο στον ενδοκυττάριο όσο και στον εξωκυττάριο χώρο. Οι τιµές των συντελεστών 
είναι: Dux = 2, Duy =2, Dvx = 2, Dvy = 2 και  β = 2.5. Το αποτέλεσµα για τον παλµό του 
ενδοκυττάριου χώρου φαίνεται στο σχήµα 4.22.  

 
Σχήµα 4.22: ∆ιάδοση αρχικού γκαουσιανού παλµού µε ισοτροπική διάχυση τόσο στον ενδοκυττάριο χώρο 
όσο και στον εξωκυττάριο. Στα αριστερά εικονίζεται ο παλµός εισόδου.  Στα δεξιά απεικονίζεται ο 
παλµός αυτός µετά από χρόνο Τ = 256 

Όπως παρατηρούµε και από το σχήµα 4.22 η διάχυση στον εξωκυττάριο επηρεάζει κάπως 
τον παλµό στον ενδοκυττάριο αυξάνοντας το άπλωµά του. Βέβαια αυτό δεν είναι τόσο 
έντονο όπως στην περίπτωση 2.  
 

Περίπτωση 6  

Στην περίπτωση αυτή υπάρχει διάχυση τόσο στον ενδοκυττάριο όσο και στον εξωκυττάριο 
χώρο, µε τη διαφορά ότι οι συντελεστές διάχυσης του εξωκυττάριου είναι αυξηµένοι σε 
σχέση µε αυτούς του ενδοκυττάριου. Αυτή η περίπτωση δεν είναι τόσο συνηθισµένη, θα 
µπορούσε να προκύψει όµως υπό κάποιες ηλεκτροχηµικές συνθήκες. Οι τιµές των 
συντελεστών είναι: Dux = 2, Duy =2, Dvx = 5, Dvy = 5 και  β = 2.5, ενώ το αποτέλεσµα 
απεικονίζεται στο σχήµα 4.23. Από το σχήµα φαίνεται ότι η διάδοση του ενδοκυττάριου 
ελάχιστα επηρεάζεται.  

 
Σχήµα 4.23: ∆ιάδοση αρχικού γκαουσιανού παλµού µε ισοτροπική διάχυση τόσο στον ενδοκυττάριο χώρο 
όσο και στον εξωκυττάριο, µε τη διαφορά ότι οι συντελεστές διάχυσης του εξωκυττάριου είναι αυξηµένοι. 
Στα αριστερά εικονίζεται ο παλµός εισόδου.  Στα δεξιά απεικονίζεται ο παλµός αυτός µετά από χρόνο Τ = 
256 
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Περίπτωση 7 
Στην περίπτωση αυτή εξετάζουµε τη διάδοση παλµού µε ισοτροπική διάχυση στον 
ενδοκυττάριο χώρο, αµελητέα διάχυση στον εξωκυττάριο και µεγαλύτερη τιµή για τον µη 
γραµµικό συντελεστή β. Οι τιµές των συντελεστών στην περίπτωση αυτή είναι: Dux = 2, Duy 
=2, Dvx = 0, Dvy = 0 και  β = 7.5, ενώ το αποτέλεσµα απεικονίζεται στο σχήµα 4.24. 

  
Σχήµα 4.24: ∆ιάδοση αρχικού γκαουσιανού παλµού µε ισοτροπική διάχυση στον ενδοκυττάριο χώρο και 
αµελητέα στον εξωκυττάριο. Στην περίπτωση αυτή είναι αυξηµένος ο µη γραµµικός συντελεστής. Στα 
αριστερά εικονίζεται ο παλµός εισόδου.  Στα δεξιά απεικονίζεται ο παλµός αυτός µετά από χρόνο Τ = 256 
επαναλήψεων 

Όπως φαίνεται (σχ.4.24) µια επίδραση του µη γραµµικού όρου στη διάδοση είναι η ταχύτερη 
διάδοση του παλµού. Αντιστρέφοντας το πρόσηµο στον β παίρνουµε το σχήµα 4.25.  

  
Σχήµα 4.25: ∆ιάδοση αρχικού γκαουσιανού παλµού µε ισοτροπική διάχυση στον ενδοκυττάριο χώρο και 
αµελητέα στον εξωκυττάριο. Στην περίπτωση αυτή είναι αυξηµένος ο µη γραµµικός συντελεστής ο οποίος 
έχει και αρνητικό πρόσηµο. Στα αριστερά εικονίζεται ο παλµός εισόδου.  Στα δεξιά απεικονίζεται ο 
παλµός αυτός µετά από χρόνο Τ = 256 επαναλήψεων 

Το αντίθετο πρόσηµο επιταχύνει τη διάδοση αλλά µειώνει ταχύτατα τον παλµό προς 
αρνητικές τιµές.  
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Γ.9.4.  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Περίπτωση 1 

Σε αυτήν την περίπτωση εξετάζουµε το µοντέλο µε διαφορετικές αρχικές συνθήκες για τον 
εξωκυττάριο και τον ενδοκυττάριο χώρο. Στην περίπτωση αυτή θεωρούµε για τον 
εξωκυττάριο παλµό γκαουσιανού, ενώ για τον ενδοκυττάριο θόρυβο. Στο σχήµα 4.26 
απεικονίζονται οι αρχικές συνθήκες για τον ενδοκυττάριο και τον εξωκυττάριο χώρο 
αντίστοιχα. Οι συντελεστές που θεωρήσαµε ήταν: Dux = 2, Duy =2, Dvx = Dvy = 0.5 και  β 
=2.5.  

 

 
Σχήµα 4.26: Αρχικές συνθήκες για τον ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο χώρο. Στο αριστερό τµήµα 
απεικονίζονται οι αρχικές συνθήκες για τον ενδοκυττάριο, ενώ στο δεξιό οι αντίστοιχες για τον 
εξωκυττάριο 

Εν συνεχεία εξελίσσεται η διάδοση για Τ = 256 βήµατα και έχουµε το αποτέλεσµα και για τα 
δύο µέρη του διεπίπεδου µοντέλου που απεικονίζονται στο σχήµα 4.27.  

 
Σχήµα 4.27: Το δυναµικό στον ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο χώρο αντίστοιχα µετά τη διάδοση στο 
µοντέλο και µετά χρόνου Τ = 256 βηµάτων 
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Σχήµα 4.28: Η εξέλιξη παλµού που υπεισέρχεται στον εξωκυττάριο χώρο κατόπιν Τ = 256 βηµάτων. Ο 
θόρυβος που υπάρχει στον ενδοκυττάριο χώρο είναι 2 τάξεις µεγέθους µικρότερος του παλµού κατά 
πλάτος 

Πρέπει να τονιστεί ότι στην περίπτωση αυτή εξετάζουµε τη διαδικασία πριν αρχίσει η 
διάδοση. Σε όλες τις µέχρι τώρα περιπτώσεις που εξετάσαµε, είχαµε αρχικά έναν παλµό ήδη 
στον ενδοκυττάριο χώρο ο οποίος είχε προκληθεί από τον εξωκυττάριο. Στην περίπτωση 
αυτή εξετάσαµε τη διαδικασία της επαγωγής.  

Εξίσου σηµαντικό συµπέρασµα είναι η απινίδωση (Defibrillation). Αν και αρχικά 
υπήρξε θόρυβος που θα µπορούσε να µεθερµηνευτεί σαν πολλές έκτοπες εστίες ή σαν ένα 
αποτέλεσµα ινιδισµού, η εξωτερική επαγωγή ισχυρού παλµού αποβαίνει σε άρση της 
κατάστασης αυτής και οµαλή διάδοση. Με την εφαρµογή ενός δεύτερου παλµού το 
φαινόµενο θα εξασθενίσει τελείως και η διάδοση θα είναι κανονική.  
 

Περίπτωση 2  

Στην περίπτωση αυτή θεωρούµε για τον εξωκυττάριο γκαουσιανό παλµό, ενώ για τον 
ενδοκυττάριο απλά θόρυβο. Στο σχήµα 4.29 απεικονίζονται οι αρχικές συνθήκες για τον 
ενδοκυττάριο και τον εξωκυττάριο χώρο αντίστοιχα. Οι συντελεστές που θεωρήσαµε ήταν: 
Dux = 2, Duy =2, Dvx = Dvy = 0.5 και  β =2.5.  

  
Σχήµα 4.29: Αρχικές συνθήκες για τον ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο χώρο. Στο αριστερό τµήµα 
απεικονίζονται οι αρχικές συνθήκες για τον ενδοκυττάριο, ενώ στο δεξιό οι αντίστοιχες για τον 
εξωκυττάριο. 

Εν συνεχεία εξελίσσεται η διάδοση για Τ = 256 βήµατα και έχουµε το αποτέλεσµα και για τα 
δύο µέρη του διεπίπεδου µοντέλου που απεικονίζονται στο σχήµα 4.30.  
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Σχήµα 4.30: Το δυναµικό στον ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο χώρο αντίστοιχα µετά τη διάδοση στο 
µοντέλο και µετά χρόνου Τ = 256 βηµάτων  

Παρατηρούµε ότι η εφαρµογή εξωτερικού γκαουσιανού παλµού καταστρέφει τη σπείρα στην 
ενδοκυττάρια διάδοση προκαλώντας ένα ιδιότυπο κύµα το οποίο µάλλον προσεγγίζει τη 
διάδοση δύο παλµών. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η παλµός είχε πλάτος συγκρινόµενο µε 
αυτό του σπειροειδούς κύµατος. Αυτό σηµαίνει ότι προκειµένου να καταστρέψει κανείς 
σπειροειδή κύµατα αρκεί να προκαλέσει εξωτερικό παλµό ικανού πλάτους. Αυτό ερµηνεύει 
την απινίδωση που αίρει τον κοιλιακό ινιδισµό. Αν και εν γένει στην απινίδωση ο εξωτερικά 
επαγόµενος παλµός έχει πολύ ισχυρό πλάτος, εντούτοις από την προσοµοίωση είναι εµφανές 
ότι και µικρότερα πλάτη είναι ικανά να άρουν τα σπειροειδή κύµατα. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµο συµπέρασµα καθώς η εφαρµογή απινίδωσης µε µεγάλα πλάτη µπορεί να  
καταστρέψει τµήµατα του ιστού του µυοκαρδίου.  
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Γ.9.5.  ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ 
Προκειµένου να προσοµοιώσουµε µια διαδοχική λειτουργία του µυοκαρδίου εφαρµόζουµε 
παλµούς διαδοχικά κατά τακτά χρονικά δισστήµατα προκειµένου να προσοµοιώσουµε οµαλή 
και ασθενή λειτουργία. ∆εδοµένου ότι η ανάλυση που γίνεται εδώ είναι βραχέως χρόνου 
(short time analysis) είναι απολύτως λογικό να θεωρήσουµε ότι σε περιορισµένα σχετικά 
χρονικά διαστήµατα πραγµατικού χρόνου της τάξης µερικών δευτερολέπτων ο καρδιακός 
ρυθµός δεν µεταβάλλεται αλλά παραµένει σταθερός. Άλλωστε στο πρώτο µέρος της 
διατριβής είδαµε ότι για να παρατηρήσει κανείς µεταβλητότητα στον καρδιακό ρυθµό θα 
πρέπει να θεωρήσει µεγάλους χρόνους.  

Κατά συνέπεια, θεωρούµε σταθερό τον καρδιακό ρυθµό σε ότι αφορά την πηγή αυτού 
που είναι το σήµα από τον κολποκοιλιακό κόµβο. Στην πραγµατικότητα θα µελετήσουµε την 
επίδραση της διάδοσης στο µυοκάρδιο στον καρδιακό ρυθµό. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η ίδια 
η επίδραση του επαγόµενου παλµού (δυναµικού) καθώς αυτός εξέρχεται από τις ίνες 
Purkinje. Χωρίς βλάβη της γενικότητας (εφόσον µελετούµε τη διάδοση σε ένα τµήµα του 
µυοκαρδίου) θεωρούµε την επίδραση ενός µόνο επαγόµενου παλµού στο χώρο ο οποίος 
επαναλαµβάνεται σε σταθερό χρόνο. Ο χρόνος µεταξύ δύο συνεχόµενων παλµών αντιστοιχεί 
στην περίοδο του συγκεκριµένου καρδιακού ρυθµού.  

Θα εξετάσουµε δύο κυρίως καταστάσεις. Η πρώτη είναι η διάδοση φυσιολογικού 
γκαουσιανού παλµού σε διαφορετικούς καρδιακούς ρυθµούς ώστε να ερευνήσουµε τη 
φορητότητα του συστήµατος σε συχνότητες. Η δεύτερη είναι η διάδοση σπειροειδών 
κυµάτων. Το αποτέλεσµα προσπαθούµε να το ερµηνεύσουµε µε όµοιο τρόπο όπως ακριβώς 
και στον πραγµατικό κόσµο, από ένα θεωρητικό ΗΚΓ. Πράγµατι, µελετώντας το δυναµικό 
σε ένα συγκεκριµένο σηµείο του ιστού του µυοκαρδίου είναι σαν να έχουµε τοποθετήσει ένα 
ηλεκτρόδιο και να λαµβάνουµε την καταγραφή. Προσοµοιώνοντας τις καταστάσεις που 
περιγράψαµε παραπάνω οδηγούµαστε στις παρακάτω περιπτώσεις.   

 
Περίπτωση 1: Φυσιολογικός Παλµός 
Στην περίπτωση αυτή επάγουµε συνεχόµενους φυσιολογικούς γκαουσιανούς παλµούς. Στην 
αρχή ο χρόνος µεταξύ δύο παλµών απέχει 196 υπολογιστικά βήµατα.  

 
Σχήµα 4.31: Μέτρηση του δυναµικού σε συγκεκριµένο σηµείο του µοντέλου σε σχέση µε το χρόνο. Στην 
ουσία αποτελεί προσοµοίωση φυσιολογικού παλµού δυναµικού σε ένα σηµείο του µυοκαρδίου. Στο σχήµα 
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απεικονίζεται το ενδοκυτταρικό δυναµικό σε ένα συγκεκριµένο σηµείο του µοντέλου. Τη χρονική στιγµή 
0 το υπόστρωµα έχει -0.1 mV.  

Παρατηρούµε ότι το δυναµικό στο µετρούµενο σηµείο είναι αρχικά αρνητικά πολωµένο 
(εξετάζουµε την ενδοκυττάρια διάδοση) ενώ όταν εισέρχεται ο παλµός δυναµικού αυτό 
γίνεται θετικό και στη συνέχεια τείνει προς την φυσιολογική τιµή ηρεµίας. Αν επάγουµε 
διαδοχικούς παλµούς τότε παίρνουµε την έξοδο του σχήµατος 4.32 η οποία αφορά 
συνεχόµενους δυναµικούς παλµούς. Το σχήµα οµοιάζει µε αυτό ενός πραγµατικού ΗΚΓ όταν 
λαµβάνουµε από µια απαγωγή.  

 
Σχήµα 4.32: Επάλληλοι διαδοχικοί παλµοί δυναµικού µετρούµενοι σε συγκεκριµένο σηµείο του µοντέλου. 
Είναι η περίπτωση του σχήµατος 31 µε αλληλουχία επάλληλων παλµών στην πηγή.  

Στη συνέχεια µειώνουµε το χρόνο µεταξύ δύο διαδοχικών παλµών. Αυτό ισοδυναµεί 
µε την αύξηση του καρδιακού ρυθµού. Σε πραγµατικές καταστάσεις όταν υπάρχει η ανάγκη 
για δραµατική αύξηση του καρδιακού ρυθµού, µεταβάλλονται (καθώς υπάρχουν συστήµατα 
ελέγχου) οι ηλεκτροχηµικές ιδιότητες του µυοκαρδίου, ώστε το σύστηµα να ανταποκριθεί 
στις νέες απαιτήσεις. Μερικές φορές όµως η ταχύτατη αύξηση του καρδιακού ρυθµού δεν 
µπορεί να ακολουθηθεί από µια ισοταχή µεταβολή των ηλεκτροχηµικών χαρακτηριστικών. 
Επί πλέον υπάρχουν και όρια στις τιµές της επιτρεπόµενης µεταβολής των ιδιοτήτων αυτών. 
Με άλλα λόγια, το καρδιακό σύστηµα δεν µπορεί πάντοτε να ανταποκριθεί σε ταχύτατους 
αλλεπάλληλους διαδοχικούς παλµούς. Το αποτέλεσµα φαίνεται στο σχήµα 4.33, όπου, ενώ 
αρχικά φαίνεται ότι το σύστηµα ανταποκρίνεται,  εν τούτοις τα παραµένοντα µέτωπα του 
δυναµικού αλληλεπιδρούν µε τους εισερχόµενους παλµούς και προκαλείται µε αυτό τον 
τρόπο αρρυθµία. Πράγµατι, δεν µπορεί το καρδιακό σύστηµα να αντέξει ταχύτατες 
µεταβολές και υψηλές συχνότητες. Φυσικά τα όρια του µέγιστου καρδιακού ρυθµού 
διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο καθώς διαφέρουν οι ανοχές και οι ηλεκτροχηµικές 
ιδιότητες του µυοκαρδίου τους Οι ίδιες οι ηλεκτροχηµικές ιδιότητες είναι αποτέλεσµα της 
γενικότερης κατάστασης της υγείας του εκάστοτε δείγµατος. 
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Σχήµα 4.33: Επάλληλοι διαδοχικοί παλµοί δυναµικού µετρούµενοι σε συγκεκριµένο σηµείο του µοντέλου, 
αλλά µεγαλύτερης συχνότητας της πηγής. Παρατηρούµε ότι αυτό οδηγεί σε αρρυθµία.  

Αντίθετα όταν ο χρόνος µεταξύ δύο διαδοχικών παλµών αυξηθεί τότε το σύστηµα 
ανταποκρίνεται και παίρνουµε το σχήµα  4.34 το οποίο είναι πανοµοιότυπο µε το σχήµα 
4.32, απλά περιέχονται όλοι οι προσοµοιωµένοι παλµοί.  

 
Σχήµα 4.34: Επάλληλοι διαδοχικοί παλµοί δυναµικού µετρούµενοι σε συγκεκριµένο σηµείο του µοντέλου. 

Το σηµαντικότερο συµπέρασµα από την ταχεία επαγωγή φυσιολογικών παλµών είναι ότι από 
µια συχνότητα και πάνω προκαλείται αρρυθµία.  

 

 
Περίπτωση 2: Σπειροειδές κύµα 
Κατά την επαγωγή σπειροειδούς κύµατος ο επαγόµενος παλµός είναι της µορφής που 
απεικονίζεται στο σχήµα 4.35.   
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Σχήµα 4.35: Μέτρηση του δυναµικού σε συγκεκριµένο σηµείο του µοντέλου σε σχέση µε το χρόνο. Στο 
σχήµα απεικονίζεται το ενδοκυτταρικό δυναµικό στο ίδιο συγκεκριµένο σηµείο του µοντέλου. Ως είσοδος 
είναι παλµός όµοιος µε αυτόν του σχήµατος 4.7 (σπειροειδής παλµός).  

Παρατηρούµε ότι υπάρχει αισθητή διαφορά σε σχέση µε αντίστοιχο φυσιολογικό παλµό. Η 
φαινόµενη συχνότητα είναι αισθητά µεγαλύτερη και ενδεχοµένως ο ίδιος ο καρδιακός 
ρυθµός να επηρεάζεται άµεσα. Επαγόµενοι διαδοχικοί παλµοί σπείρας έχουν την έννοια ότι 
το αίτιο που δηµιουργεί τις σπείρες εξακολουθεί να ισχύει για µικρό αριθµό διαδοχικών 
παλµών. Αν επάγουµε τέτοιους διαδοχικούς σπειροειδείς παλµούς παίρνουµε το σχήµα 4.36, 
η έξοδος του οποίου µοιάζει µε πραγµατικά µετρούµενα σήµατα κατά τη διάρκεια κοιλιακού 
ινιδισµού, κατάσταση που ερµηνεύεται µε την παρουσία σπειροειδών κυµάτων στο 
µυοκάρδιο. Συγκρίνοντας τις δύο αυτές καταστάσεις, βλέπουµε ότι στην περίπτωση της 
αρρυθµίας σε πεπερασµένο χρόνο το σύστηµα αδυνατεί να ανταποκριθεί και συµπεριφέρεται 
ακανόνιστα.  

 

 
Σχήµα 4.36: Επάλληλοι διαδοχικοί παλµοί σπειροειδών κυµάτων. Μέτρηση του δυναµικού σε 
συγκεκριµένο σηµείο του µοντέλου σε σχέση µε το χρόνο. Στο σχήµα απεικονίζεται το ενδοκυτταρικό 
δυναµικό στο ίδιο συγκεκριµένο σηµείο του µοντέλου 
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Σχήµα 4.37: Μέτρηση στο ίδιο σταθερό σηµείο του µοντέλου του δυναµικού στην περίπτωση που 
επάγονται διαδοχικοί φυσιολογικοί παλµοί (µπλε γραµµή) και παλµοί σπειρών (κόκκινη γραµµή).  
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Τέλος στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται πραγµατικές καταγραφές κοιλιακού ινιδισµού οι 
οποίες έγιναν σε ασθενοφόρα κατά τη διάρκεια διακοµιδής ασθενών [84 ].  

 
Σχήµα 4.38: Three clinical recordings from a Laerdal defibrillator on board a Norwegian ambulance. 
Three patients are: a) h104cmbw1s1, b) h383cmbw2s2, and c) h282cmbw5s4. Note that panel a) and c) 
exhibit no obvious time dependent features in there dynamics, panel b) does. 
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Γ.9.6.  ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΣ   
Οι νησίδες ανοµοιογένειας είναι περιοχές του µοντέλου οι οποίες δεν άγουν ούτε επιτρέπουν 
τη διάδοση παλµού διέγερσης µέσα από αυτές. Είναι δηλαδή ηλεκτροχηµικά αδρανείς 
πράγµα που σηµαίνει ότι µε κάποιον τρόπο έχουν σταθερό δυναµικό το οποίο χωρίς βλάβη 
της γενικότητας το θεωρούµε µηδέν. Έχουν προκύψει από την προσπάθεια να 
προσοµοιωθούν οι εµφραγµατικές (νεκρές) περιοχές σε µοντέλα διάδοσης παλµού διέγερσης 
στο µυοκάρδιο. ∆εδοµένου ότι οι εµφραγµατικές περιοχές θεωρήθηκαν εξ αρχής υπαίτιες για 
τη δηµιουργία αρρυθµιών στο πραγµατικό µυοκάρδιο οι µελέτες ανοµοιογένειας ήταν ένα 
από τα πρώτα αντικείµενα ανάλυσης των διαφόρων µοντέλων που κατά καιρούς 
καταστρώθηκαν. Η µελέτες έχουν δείξει ότι τέτοιες περιοχές ανοµοιογένειας γενικά είναι 
δυνατόν να συνεισφέρουν στη δηµιουργία αρρυθµιών. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι µια 
εµφραγµατική περιοχή υποχρεωτικά θα προκαλέσει αρρυθµίες επικίνδυνες για τη ζωή του 
πάσχοντος, όπως η κοιλιακή µαρµαρυγή. Υπάρχει ένα εύρος περιπτώσεων και ιδιοτήτων των 
πραγµατικών εµφραγµατικών περιοχών στις οποίες οι ηλεκτροχηµικές ιδιότητες είναι από 
ισχαιµικές έως τελείως ανενεργές. Προκειµένου να προσοµοιωθούν ρεαλιστικές περιπτώσεις 
θεωρήθηκε αρχικά ότι οι περιοχές αυτές είχαν αρχικά κάποιες βασικές ιδιότητες.  

 Παρακάτω παρουσιάζουµε κάποιες γενικές περιπτώσεις οι οποίες µπορούν υπό 
συνθήκες να δηµιουργήσουν µια κατάσταση αρρυθµιών στο µοντέλο του µυοκαρδίου. Οι 
περιοχές µε διαφορετικές ηλεκτροχηµικές ιδιότητες συνηθίζεται να έχουν συγκεκριµένα 
γεωµετρικά χαρακτηριστικά για αυτό και παροµοιάζονται µε νησίδες. Στην παρακάτω 
εφαρµογή θεωρήθηκαν µικρού πλάτους και µήκους σχετικά µε τις µετώπες των κυµάτων. 
Ενδεικτικά παρουσιάζεται µια γενική περίπτωση η οποία µπορεί να αναλυθεί σε περαιτέρω 
κατηγορίες οι οποίες όµως εκπίπτουν της σκοπιµότητας της παρούσας εργασίας. Στην 
περίπτωση αυτή ως είσοδος στο µοντέλο εισάγεται φυσιολογικός γκαουσιανός παλµός ο 
οποίος έχει τη µορφή:  

2 2

0 exp
2 2
x yU A

⎛
= − −⎜

⎝ ⎠

⎞
⎟                          (4.50) 

Η περιοχή είναι φυσιολογική µε ένα µικρό υπόβαθρο της τάξης του 10% της τιµής του 
πλάτους του παλµού. Υπάρχει µια µικρή περιοχή ασυνέχειας η οποία απεικονίζεται µε το 
βέλος στο σχήµα 4.39.  
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Σχήµα 4.39: Εισαγωγή παλµού δυναµικού µορφής γκαουσιανού. Το µοντέλο έχει ηλεκτροχηµική 
ασυνέχεια η οποία σηµειώνεται µε το βέλος.  

Μετά από κανονικοποιηµένο χρόνο 192 βηµάτων η έξοδος του παλµού είναι:  

 
Σχήµα 4.40: ∆ιάδοση του γκαουσιανού παλµού δυναµικού σε µοντέλο µε ηλεκτροχηµική ασυνέχεια, µετά 
από χρόνο 192 βηµάτων. Παρατηρούµε ότι η διάδοση δυσχεραίνεται ένεκα του µεγάλου µεγέθους αλλά 
και του προσανατολισµού της ασυνέχειας.  

Όπως φαίνεται και από το συγκεκριµένο σχήµα ο παλµός δεν διαταράσσει ουσιαστικά τη 
διάδοση του παλµού και µάλλον, αν η ασυνέχεια αυτού του είδους είναι περιστασιακή και 
σχετικά µικρών διαστάσεων, δεν έχει σηµαντική επίδραση. Στην περίπτωση που εξετάσαµε 
βέβαια η περιοχή είναι σχετικά µεγάλων διαστάσεων και κατά συνέπεια διαδοχικοί παλµοί 
θα επηρεάσουν την έξοδο. Πράγµατι τρεις συνεχόµενοι διαδοχικοί παλµοί αποδίδουν την 
έξοδο που φαίνεται στο σχήµα 4.41 
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Σχήµα 4.41: ∆ιάδοση τριών Επάλληλων παλµών γκαουσιανού σε µοντέλο µε ηλεκτροχηµική ασυνέχεια. 
Παρατηρούµε ότι εξαιτίας της ασυνέχειας παρατηρούνται µη επιθυµητές καταστάσεις.  

Όπως παρατηρούµε από αυτό το σχήµα κατόπιν διαδοχικών παλµών στο µοντέλο έχει 
δηµιουργηθεί µια κατάσταση παρόµοια µε αυτή των αρρυθµιών.  

Όλες οι περιπτώσεις που αναλύθηκαν απέδωσαν κάποια γενικά συµπεράσµατα τα 
οποία δεν έχει νόηµα να αναλυθούν περεταίρω εφόσον πρόκειται για απλά µοντέλα. Από τις 
περιπτώσεις που αναλύθηκαν, το γενικό συµπέρασµα ήταν ότι τέτοιες µη αγώγιµες νησίδες 
δηµιουργούν συνθήκες ανοµοιογένειας ως προς τη διάδοση των παλµών. Ανάλογα µε τον 
προσανατολισµό τους, αλλά και µε τις διατάσεις τους είναι δυνατόν να προκαλέσουν 
εναποµείναντες παλµούς δυναµικού οι οποίοι όπως είδαµε αποτελούν καθοριστικό ρόλο στη 
δηµιουργία αρρυθµιών. Η διαταραχή αυτή δεν είναι υποχρεωτικά κάποιο σπειροειδές κύµα, 
αλλά η δεσµενέστερη περίπτωση είναι οπωσδήποτε η κοιλικά µαρµαρυγή. 
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Γ.10 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Γ’ ΜΕΡΟΥΣ 
Από την όλη αριθµητική ανάλυση των αποτελεσµάτων συµπεραίνουµε ότι οµαλή διάδοση 
δυναµικού παλµού στο µυοκάρδιο µπορεί να προσοµοιωθεί µε τη διάδοση ενός γκαουσιανού 
παλµού. Σηµαντικό θέµα είναι οι τιµές των συντελεστών διάχυσης Au, Bu, Av και Bv. Από 
την προσοµοίωση για σταθερή παράµετρο β = 2.5 είναι προφανές ότι οι συντελεστές 
διάχυσης δεν παίζουν κάποιο σηµαντικό ρόλο για την πρόκληση αρρυθµιών ή ανωµαλιών 
στη διάδοση. Το φαινόµενο της διάχυσης απλώς διαχέει τον παλµό στο χώρο. Τυχόν 
ανισοτροπίες στο χώρο που αντικατοπτρίζεται σε διαφορές στους συντελεστές αυτούς οδηγεί 
σε ταχύτερη διάδοση κατά την περιοχή που οι συντελεστές είναι ευνοϊκότεροι. Αντίθετα, 
όπως έδειξε η περίπτωση 1 της παραγράφου §3Γ µηδενισµός των συντελεστών αυτών αίρει 
τελείως τη διάδοση. Ουσιαστικά οι συντελεστές αυτοί εξαρτώνται από την αγωγιµότητα του 
χώρου.  

 Η παράµετρος β όπως έδειξαν οι προσοµοιώσεις για διάφορες τιµές προσοµοιώνει 
τον χρόνο ανάκτησης του χώρου. Η ιδιότητα ανάκτησης είναι στην ουσία η δυνατότητα 
γρήγορης επαναφοράς του χώρου σε κατάσταση ώστε αυτός να είναι έτοιµος να δεχθεί νέο 
παλµό. Οι φυσιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παράµετρο εκπορεύονται 
προφανώς από τη ηλεκτροφυσιολογία των κυττάρων και τις εσωτερικές τους λειτουργίες. 
Καλύτερη ανάκτηση ισοδυναµεί µε:  

- Μικρότερη πιθανότητα να παραµείνει στο χώρο υπόβαθρο από την προηγούµενη διέγερση 
διαταράσσοντας το αποτέλεσµα του επόµενου παλµού.  

- Μικρότερη µέγιστη επιτρεπόµενη καρδιακή συχνότητα αφού αυτή είναι άµεσα 
συνυφασµένη µε την ανάκτηση Καλύτερη ανάκτηση σηµαίνει µικρότερο χρόνο για να 
συντελεστεί. Αυτό σηµαίνει ότι η καρδιά µπορεί να ταλαντώνεται σε ταχύτερους χρόνους και 
κατά συνέπεια να επιτευχθούν µεγαλύτερες συχνότητες χωρίς να διαταραχθούν οι παλµοί. 
Έτσι η µέγιστη συχνότητα ταλάντωσης της καρδιάς χωρίς αυτή να εισέλθει σε αρρυθµίες 
είναι µεγαλύτερη.  

 Από τις περιπτώσεις που έχουµε παρουσιάσει, µπορούµε πλέον να εξαγάγουµε 
κάποια συµπεράσµατα.  

(1) Βασική αιτία για δηµιουργία σπειροειδών κυµάτων φαίνεται να είναι η γωνιακή 
ανισοτροπία (rotational anisotropy). Αυτή µπορεί να οφείλεται σε περιστασιακή 
ανατοµική ανωµαλία στη συµπεριφορά του ιστού που ίσως να οφείλεται σε 
ηλεκτροχηµική επίδραση, κληρονοµική ανατοµική ιδιαιτερότητα η οποία υποβόσκει 
και δεν ενεργοποιείται έως ότου ικανοποιούνται ηλεκτροχηµικές συνθήκες. Αναγκαία 
προϋπόθεση για να πάρει κανείς σπειροειδή κύµατα είναι να υπάρχει γωνιακή 
ανισοτροπία στις αρχικές συνθήκες του παλµού. Πέρα από τις αιτίες που 
προαναφέρθηκαν, αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί και αν υπάρχουν εναποµείναντα 
µέτωπα κυµάτων καθώς η συχνότητα του καρδιακού ρυθµού αυξάνει πέρα από ένα 
συγκεκριµένο όριο. Εάν αυτά τα µέτωπα οδηγήσουν σε περιστασιακή γωνιακή 
ανισοτροπία είναι δυνατή η δηµιουργία σπειροειδών κυµάτων (συµπέρασµα 4).  
Επίσης η ύπαρξη κάποιας στενής νησίδας ανοµοιογένειας, που µπορεί να είναι επίσης 
περιστασιακή, είναι δυνατόν να δηµιουργήσει αρρυθµίες και σπειροειδή κύµατα  
(συµπέρασµα 6).  

(2) Από όλα όµως όσα προαναφέρθηκαν πρέπει να τονισθεί το πιο σηµαντικό 
συµπέρασµα που εκτός από το µοντέλο επιβεβαιώνεται και σην πράξη. Ανεξαρτήτως 
του τι δηµιουργεί τα σπειροειδή κύµατα, αυτά είναι στοιχειώδεις λύσεις που αφορούν 
το υγιές µυοκάρδιο (αν και τα σπειροειδή κύµατα είναι αναµφισβήτητα το πλέον 
διαδεδοµένο µέσο ερµηνείας του κοιλιακού ινιδισµού). Πράγµατι, είδαµε ότι σε όλες 
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τις περιπτώσεις του µοντέλου που αφορούσαν τα σπειροειδή κύµατα (παράγραφος 
§3Α), από τη στιγµή που δηµιουργηθούν διαδίδονται κανονικά και είναι αρκετά 
ευσταθή σε υγιές µυοκάρδιο. Είναι συνεπώς εγγενείς λύσεις των µοντέλων RDE. 
Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σηµαντικό η κατανόησή τους και ιδιαίτερα οι συνθήκες 
ακίνδυνης συντήρησής τους. Ακόµη, σηµαντικό και δύσκολο είναι το πρόβληµα της 
µετάβασης  [85] από οµαλή διάδοση σε διάδοση σπειροειδούς κύµατος.  

(3) Η περίπτωση 3 της §Β είναι πολύ σηµαντική καθώς, όπως φαίνεται, η επίδραση 
του παλµού εξωτερικά είναι αυτή που κυριαρχεί, ενώ οι αρχικές σπείρες αίρονται 
κατά τη διάδοση του παλµού. Πράγµατι, αρχικά υπάρχει σαν είσοδος (για 
ενδοκυττάρια διάδοση) παλµός χωρίς γωνιακή ανισοτροπία και σπειροειδής παλµός 
δύο κλάδων. Αυτό θα µπορούσε να θεωρηθεί σαν περίπτωση ενός προϋπάρχοντος 
σπειροειδούς κύµατος που διαδίδεται  ενδοκυττάρια ενώ διεγείρεται από εξωτερικό 
παράγοντα ένας γκαουσιανός παλµός. Υποθέτουµε ότι η εφαρµογή του µοντέλου 
αρχίζει αφού έχει παρέλθει ο µεταβατικός χρόνος που µεσολαβεί έως ο εξωτερικός 
παλµός αρχίσει να επηρεάζει την ενδοκυττάρια διάδοση. ∆ηλαδή τη χρονική στιγµή 
µηδέν, συνυπάρχουν ο σπειροειδής ο και γκαουσιανός παλµός. Αυτό µπορεί να 
εξηγήσει τη συµπεριφορά του µυοκαρδίου κατά την απινίδωση, όπου ένας παλµός 
δυναµικού αίρει τα σπειροειδή κύµατα και βοηθάει στην αποφυγή ενός ενδεχόµενου 
κοιλιακού ινιδισµού. Παρατηρούµε ότι δεν απαιτούνται µεγάλες τιµές πλάτους για 
τον εξωτερικό γκαουσιανό παλµό. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς αναδεικνύει 
ότι δεν απαιτούνται πάντοτε ισχυροί παλµοί δυναµικού για να επιφέρουν 
αποτελεσµατική ανάκαµψη στο µυοκάρδιο. Οι πολλές έκτοπες εστίες προκαλούν 
µικροδιαδόσεις, όµως η εστία µε τη µεγαλύτερη ισχύ που προκαλείται από το 
ηλεκτρόδιο κυριαρχεί, αίροντας τόσο τα σπειροειδή κύµατα, όσο και τις µικροεστίες 
αυτές.  Η µέχρι τώρα πρακτική είναι η επαγωγή παλµού µεγάλου πλάτους τοπικά 
κοντά στο ηλεκτρόδιο.. Εν τούτοις, αν και αυτό φαίνεται να λειτουργεί στα 
περισσότερα µοντέλα προσοµοίωσης, υστερεί στην πράξη, καθώς το υψηλό δυναµικό 
αίρει όσα ισχύουν στη µικροηλεκτροδυναµική των µεµβρανών και καταστρέφει 
σηµαντικό αριθµό από αυτές. Επίσης υπάρχει ισχυρή ανοµοιογένεια ακόµη και µε τη 
χρήση βέλτιστων από τη σκοπιά της γεωµετρικής κατανοµής ηλεκτροδίων.  

(4) Στα σχήµατα που αφορούν τη διάδοση διαδοχικών παλµών παρατηρήσαµε ότι 
στην οµαλή διάδοση αν επιταχύνουµε τον καρδιακό ρυθµό δηλαδή µειώνοντας το 
χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ δύο διαδοχικών παλµών τότε είναι δυνατή η εµφάνιση 
αρρυθµιών. Στο µοντέλο που παρατηρήθηκε αυτό, οι παράµετροι που αναπαριστούν 
τις ηλεκτροχηµικές ιδιότητες του µυοκαρδίου ήταν σταθερές Στο πραγµατικό 
µυοκάρδιο όµως µεταβάλλονται και κάποιες από αυτές σε βραχείς χρόνους (όπως η 
ελαστικότητα, που είναι άµεση συνέπεια της αιµάτωσης). Κάποιες όµως 
ηλεκτροχηµικές ιδιότητες, που δεν είναι τόσο ευµετάβλητες σε βραχείς χρόνους, δεν 
µπορούν από ένα κατώφλι και πέρα να παρακολουθήσουν την αύξηση του καρδιακού 
ρυθµού. Έτσι, όταν ο χρόνος µεταξύ δύο παλµών µειώνεται, όταν διεγείρεται ο ένας, 
υπάρχουν ήδη µέτωπα προηγούµενων διαδιδόµενων κυµάτων. Αυτά τα µέτωπα, σε 
συνδυασµό και µε κάποιες άλλες συνθήκες (όπως η γενικότερη αιµάτωση συνέπεια 
της µικροκυκλοφορίας), είναι δυνατόν να προκαλέσουν συνθήκες γωνιακής 
ανισοτροπίας και ενδεχοµένως να δηµιουργηθούν περιστασιακά σπειροειδή κύµατα 
στη συνέχεια. Το αποτέλεσµα αυτής της αλληλουχίας γεγονότων είναι η αρρυθµία.  

(5) Η δηµιουργία των σπειρών δεν εξαρτάται από την ανισοτροπία του χώρου στο 
µοντέλο. Οι συντελεστές διάχυσης Au, Bu, Av και Bv απλώς διαχέουν το χώρο στον 
παλµό του δυναµικού επηρεάζοντας έτσι τη γεωµετρική διάδοση ως προς την 
κατεύθυνση (x-διεύθυνση ή y-διεύθυνση) καθώς και την ταχύτητα της διάδοσης υπό 
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οµαλές συνθήκες. Αυτή είναι και η φυσιολογική κατάσταση. Αν δεν υπάρχει διάχυση 
τότε στην ουσία στο πραγµατικό µυοκάρδιο δεν υφίσταται επί τοις ουσίας διάδοση. 
Για παράδειγµα, µια εµφραγµατική περιοχή η οποία δεν έχει τα απαραίτητα 
ηλεκτροχηµικά χαρακτηριστικά, απλά δεν άγει (και κατά συνέπεια στην 
πραγµατικότητα δεν συστέλλεται). Η περίπτωση αυτή, στα πλάισια του µοντέλου, 
ήταν η Περίπτωση 1 της Ενότητα  Γ. Αντίθετα, η αγωγιµότητα (στο µοντέλο 
εξαρτάται και από τη διάχυση) καθορίζει τόσο την ταχύτητα της διάδοσης όσο και 
την απόσταση. Μικρή ταχύτητα στη διάδοση αντιστοιχεί, όπως είδαµε στην 
περίπτωση των διαδοχικών παλµών, σε µικρή µέγιστη συχνότητα κατά την οποία το 
µοντέλο δεν υποπίπτει σε αρρυθµία. Αντίθετα, αν αυξηθεί η ταχύτητα διάδοσης τότε 
το µοντέλο επιτρέπει µικρότερα χρονικά διαστήµατα µεταξύ δύο διαδοχικών παλµών 
που αντιστοιχούν σε µεγαλύτερη συχνότητα ταλάντωσης χωρίς το µοντέλο να 
εµπίπτει σε αρρυθµία υπό την προϋπόθεση ότι η ανάκαµψη του συστήµατος που 
καθορίζεται από την παράµετρο β είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα   

(6) Μια άλλη εξίσου σηµαντική αιτία δηµιουργίας αρρυθµιών είναι η ύπαρξη κάποιας 
νεκρής περιοχής (που δεν άγει). Τα αποτελέσµατα παρατέθηκαν στην παράγραφο 
§4.ΣΤ. Η ύπαρξη τέτοιων ανοµοιογενειών δύναται να επηρεάσει αλλά και να 
καταστρέψει τελείως τη διάδοση. Αυτά θα µπορούσαν να αντιπαραβληθούν µε 
εµφραγµατικές περιοχές στο πραγµατικό µυοκάρδιο. Τέτοιες περιοχές διαφοράς 
ηλεκτροχηµικών ιδιοτήτων, υπό ορισµένες ηλεκτροχηµικές και γεωµετρικές 
συνθήκες (όπως είδαµε και στα παραδείγµατα προσοµοίωσης), µπορούν είτε να 
δηµιουργήσουν τις συνθήκες για τη γέννηση σπειροειδών κυµάτων (παραµένοντα 
τµήµατα παλµών), είτε να δηµιουργήσουν απευθείας αρρυθµίες ακόµη και ύστερα 
από την εξωτερική διέγερση αρκετών διαδοχικών παλµών. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 
 
1. Οι χρονοσειρές που περιγράφουν τον καρδιακό ρυθµό αντικατοπτρίζουν την πολύπλοκη 
δυναµική της καρδιακής δραστηριότητας ακόµη και όταν αυτή είναι σε ήρεµο αδιατάρακτο 
περιβάλλον από την πλευρά της φυσιολογίας. Οι χρονοσειρές καρδιακού ρυθµού είναι 
περισσότερο συζευγµένες µε αυτή τη δραστηριότητα.  
 
2. ∆εν υπάρχουν δεδοµένα µετάβασης της καρδίας από µια κατάσταση σε άλλη και που να 
αντιστοιχούν στον ίδιο ασθενή. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η µελέτη µεταβατικών 
φαινοµένων. Αντίθετα δεδοµένα από ασθενή και υγιή αντίστοιχα µπορούµε να πούµε ότι 
αντικατοπτρίζουν δύο πιθανές καταστάσεις ενός δυναµικού συστήµατος τουλάχιστον στα 
ενιαία χαρακτηριστικά του, διότι δύο διαφορετικοί άνθρωποι σαφώς παρουσιάζουν διαφορές.  
 
3. ∆εν είναι αποδεκτή η χρήση δεδοµένων από συσκευές Holter καθώς τα δεδοµένα ούτε 
στασιµα είναι αλλά ούτε και αντικατοπτρίζουν ενιαίες δραστηριότητες, καθώς ο κάθε 
άνθρωπος έχει διαφορετικό καθηµερινό πρόγραµµα από οποιονδήποτε άλλον. Κατά 
συνέπεια, προκειµένου να υπάρχουν τα ανωτέρω απαιτούµενα ενιαία χαρακτηριστικά, θα 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν δεδοµένα µακράς καταγραφής κάτω από αυστηρά ίδιες συνθήκες 
όπως για παράδειγµα εν ηρεµία τις ίδιες ώρες του κιρκαδιανού κύκλου.  
 
4. Οι υγιείς παρουσιάζουν σαφώς περισσότερο πολύπλοκη δυναµική στην καρδιακή 
λειτουργία σε σχέση µε στεφανιαίους ασθενείς, µετρούµενοι πάντα κάτω από όµοιες 
συνθήκες. Αυτή η διαφορά αντιστοιχεί σε δυναµικό σύστηµα το οποίο σε υγιή κατάσταση 
είναι πολύπλοκο και έχει πολλούς βαθµούς ελευθερίας. Κατά συνέπεια είναι πάρα πολύ 
εύρωστο εφόσον η πολυπλοκότητα ενός συστήµατος αυξάνει την ανθεκτικότητα του σε 
διαταραχές. ∆ιαταραχές είναι το πολύπλοκο στοχαστικό περιβάλλον που ζει και 
δραστηριοποιείται ο άνθρωπος και εµπεριέχει ξεσπάσµατα, συγκινήσεις, άγχη κοκ. Αντίθετα 
ένα ασθενές σύστηµα τείνει να περιέλθει σε ένα περισσότερο οργανωµένο καθεστώς µε 
περισσότερη τάξη και κανονικότητα. Η ασθένεια ίσως είναι αυτή ακριβώς κρίσιµη 
κατάσταση στην οποία το περισσότερο οργανωµένο πλέον σύστηµα έχει λιγότερους βαθµούς 
ελευθερίας και είναι ευπαθέστερο σε τυχόν διαταραχές ή σοκ. Στα δυναµικά συστήµατα και 
τη θεωρία διαταραχών αυτά τα συµπεράσµατα ήταν γνωστά εδώ και αρκετά χρόνια ιδίως 
µετά την έλευση της θεωρίας του χάους και τη διατύπωση των πολυµορφοκλασµατικών 
κρισίµων φαινοµένων (multifractal criticality). Στη βιολογία, που είναι ο κατεξοχήν κλάδος 
των πολύπλοκων αλλά µε αρµονία, ανθεκτικότητα και τάξη δοµών αυτές οι θεωρίες 
αναµφισβήτητα έρχονται να βρουν ένα γόνιµο πεδίο εφαρµογής.  
 
5. Η επιβεβαίωση των συµπερασµάτων περί αυξηµένης πολυπλοκότητας των υγιών έναντι 
των ασθενών γίνεται µε περισσότερες της µιας µεθόδους. Έτσι τα ίδια συµπεράσµατα 
επαληθεύονται µε υπολογισµό εντροπιών και σφαλµάτων πρόβλεψης. Η χρήση των 
παρένθετων δεδοµένων έρχεται να καταδείξει την ύπαρξη αιτιοκρατίας και να αποκλείσει 
την περίπτωση του να είναι οι χρονοσειρές αποτέλεσµα χαµηλοδιάστατης γραµµικής 
δυναµικής µε παρουσία στοχαστικών συνιστωσών. Κατά συνέπεια, η πολύπλοκη δυναµική 
της καρδιακής λειτουργίας είναι αναµφισβήτητη.  
 
6. Οι µη γραµµικές µέθοδοι είναι πράγµατι ευαίσθητες και αποδίδουν συχνά εσφαλµένα 
αποτελέσµατα αν δεν εφαρµοστούν σωστά. Η τρέχουσα βιβλιογραφία σε ότι αφορά τη µη 
γραµµική ανάλυση χρονοσειρών καρδιακού ρυθµού αποδίδει πολυσχιδή αποτελέσµατα τα 
οποία σε πολλές περιπτώσεις αντιφάσκουν µεταξύ τους. ∆εν υπάρχει ενιαίος τρόπος 
αντιµετώπισης του θέµατος ούτε και διαδικασία διεξαγωγής των υπολογισµών. Συνέπεια 
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αυτού είναι να θεωρούνται αµφισβητήσιµα τα αποτελέσµατα και να απαξιώνεται η κλινική 
χρησιµότητα των µεθόδων. Τα εκάστοτε βιβλιογραφικά αποτελέσµατα δεν θίγουν 
λεπτοµέρειες για τους υπολογισµούς και εξετάζονται κυρίως στα δεδοµένα των συγγραφέων 
τους. Το συµπέρασµα που εξάγεται από την εργασία αυτή είναι ότι, αν προσεχθεί η 
διαδικασία των υπολογισµών και χρησιµοποιηθούν κατάλληλα δεδοµένα τότε αναµφίβολα 
παίρνονται σηµαντικά αποτελέσµατα αξιοποιήσιµα στην κλινική πράξη. Η εφαρµογή της µη 
γραµµικής ανάλυσης µε όλες τις µεθόδους επαναλήφθηκε και για άλλες βάσεις δεδοµένων οι 
οποίες είχαν πάρει τα δεδοµένα µε παρόµοιο µε τον δικό µας τρόπο. Τα αποτελέσµατα ήταν 
όµοια µε τα δικά µας. Κατέδειξαν υψιδιάστατη πολύπλοκη δυναµική για υγιείς ενώ όπου 
υπήρχαν κατηγορίες που εµείς δεν χρησιµοποιήσαµε όπως οι ηλικιωµένοι αλλά υγιείς 
έδειξαν ενδιάµεσα αποτελέσµατα καθιστώντας τους υγιείς ηλικιωµένους σαν µια κατάσταση 
πριν την ασθενή. Εποµένως προσεκτική εφαρµογή των µεθόδων αποδίδει αξιοποιήσιµα 
αποτελέσµατα τα οποία αναπαράγονται σε περισσότερες της µιας οµάδας δεδοµένων.  
 
7. ∆εν υπάρχει ικανοποιητικός τρόπος για προσδιορισµό του τύπου και της στάθµης θορύβου 
στις χρονοσειρές. Κατά συνέπεια οι στοχαστικές συνιστώσες που αναµφισβήτητα υπάρχουν 
για την ώρα δεν µπορούν να προσδιοριστούν.  
 
8. Η υψιδιάστατη δυναµική και υψηλή πολυπλοκότητα της καρδιακής λειτουργίας 
αποµακρύνει το ενδεχόµενο κατάστρωσης ισοδύναµου δυναµικού µοντέλου το οποίο θα 
προσοµοίωνε ικανοποιητικά αυτή τη λειτουργία. Ένα τέτοιο µοντέλο είναι ανώφελο ενώ 
στην πράξη δεν θα ήταν καλύτερο από οποιοδήποτε στοχαστικό πιθανοκρατικό µοντέλο.  
 
9. Η διαφορά στη πολυπλοκότητα µπορεί να αξιοποιηθεί για κλινική εφαρµογή των 
συµπερασµάτων αυτών. Ο υπολογισµός της διάστασης συσχέτισης σε συνδυασµό µε την 
εκτίµηση της προσεγγιστικής εντροπίας µπορεί µέσω ενός νευρωνικού δικτύου να δοµηθεί 
σε ένα σύστηµα αυτόµατης απόφασης.  
 
10. Η κατάστρωση ενός αδροµερούς µικροσκοπικού µοντέλου του αναδεικνύει 
χαρακτηριστικά που συνδέονται µε την ίδια τη λειτουργία του µυοκαρδίου περισσότερο ως 
µέσον παρά ως φορέας. Πέρα από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον καρδιακό ρυθµό και 
που αναδείχθηκαν στο πρώτο και δεύτερο µέρος της διατριβής αυτής, η συµπεριφορά της 
καρδιάς ως δυναµικό σύστηµα επηρεάζεται και από τα ιδία δοµικά χαρακτηριστικά της ως 
µέσον. Η κατάστρωση µοντέλου το οποίο είναι αδροµερές µικροσκοπικά, βοηθάει στην 
κατανόηση φαινοµένων τα οποία είναι άρρηκτα συνυφασµένα µε αρρυθµίες και κοιλιακό 
ινιδισµό. Η εµφάνιση σπειροειδών κυµάτων είναι κατά πάσα πιθανότητα το κυριότερο αίτιο 
για αυτά τα φαινόµενα.  
 
11. Η ανισοτροπία του χώρου ως προς τη διάχυση δεν επηρεάζει τη δηµιουργία σπειροειδών 
κυµάτων. Οι συντελεστές διάχυσης απλώς διαχέουν στο χώρο τον παλµό του δυναµικού 
επηρεάζοντας έτσι τη γεωµετρική διάδοση ως προς την κατεύθυνση (x-διεύθυνση και y-
διεύθυνση) καθώς και την ταχύτητα της διάδοσης υπό οµαλές συνθήκες. Αυτή είναι και η 
φυσιολογική κατάσταση. Αν δεν υπάρχει διάχυση τότε στην ουσία στο πραγµατικό 
µυοκάρδιο δεν υφίσταται καθόλου διάδοση. Για παράδειγµα, µια εµφραγµατική περιοχή (που 
δεν προσδίδει σε ένα τµήµα του χώρου τα απαραίτητα ηλεκτροχηµικά χαρακτηριστικά) απλά 
δεν άγει (και κατά συνέπεια στην πραγµατικότητα δεν συστέλλεται). Αντίθετα, η 
αγωγιµότητα για την οποία στο µοντέλο συµβάλει και η διάχυση καθορίζει τόσο την 
ταχύτητα της διάδοσης όσο και την απόσταση.  
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12. Η δηµιουργία σπειροειδών κυµάτων αλλά και η διατήρηση αυτών εξαρτάται 
αποκλειστικά από την αλληλεπίδραση των δύο διαδόσεων στο µυοκάρδιο, της ενδοκυττάριας 
και της εξωκυττάριας. Πέρα από την αλληλεπίδραση η οποία εκφράζεται στο µοντέλο από 
τους µη γραµµικούς όρους, για να έχουµε σπειροειδείς λύσεις είναι να έχουµε γωνιακή 
εξάρτηση. Αυτή η εξάρτηση µπορεί να δηµιουργηθεί από ασυµµετρία του χώρου η οποία θα 
προκύψει είτε από συγκεκριµένα ανατοµικά χαρακτηριστικά (τα οποία µπορεί να είναι 
εντοπισµένα χρονικά) είτε ηλεκτροστατικά από εναποµείναναντα  υπολείµµατα  δυναµικού 
τα οποία έχουν προέλθει από προηγούµενο παλµό. Ένα σπειροειδές κύµα µπορεί να είναι 
ευσταθές. Ακόµη κι αν δεν είναι ευσταθές µπορεί να προκαλέσει επανείσοδο του παλµού σε 
γεωµετρικές περιοχές του µυοκαρδίου από τις οποίες κανονικά έχει διέλθει προηγουµένως. 
Τα σπειροειδή κύµατα είναι συνυφασµένα µε επικίνδυνες καταστάσεις όπως ο κοιλιακός 
ινιδισµός (ή ventricular fibrillation) που είναι µια άκρως επικίνδυνη κατάσταση του 
καρδιακού συστήµατος. Πράγµατι, ένα σπειροειδές κύµα δεν διαδίδεται σωστά και 
επανεισέρχεται σε προϊούσες θέσεις. Κατά συνέπεια οι πιο αποµακρυσµένες χωρικά περιοχές 
του µυοκαρδίου είναι δυνατόν να θεωρήσουν ότι δεν θα υπάρξει διέλευση παλµού, οπότε 
είναι πολύ πιθανόν σε αυτές να δηµιουργηθούν έκτοπες εστίες.  
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
 
Η συγκεκριµένη διατριβή αναµφισβήτητα δεν ολοκληρώνει το συγκεκριµένο θεµατικό 
ερευνητικό πεδίο στο σύνολό του. Υπάρχει η ανάγκη περαιτέρω έρευνας και εργασίας σε 
ζητήµατα τα οποία θα οδηγήσουν σε νέα αποτελέσµατα και θα συµβάλουν στην ενδελεχή 
µελέτη του συγκεκριµένου ερευνητικού πεδίου. Κάποια από τα ενδιαφέροντα αυτά ζητήµατα 
είναι:  
 
1. Στο πειραµατικό µέρος της διατριβής είναι σηµαντική η περαιτέρω λήψη δεδοµένων 
κατόπιν κάποιας πιστοποιηµένης διαδικασίας µε σκοπό τη λήψη 100 χρονοσειρών (από 
ισάριθµους υγιείς) καταγραφής περίπου 2 ωρών έκαστη. Μια εφαρµογή των  νέων  
δεδοµένων είναι η διεξαγωγή στατιστικών ελέγχων µε ικανοποιητική ακρίβεια. Θα 
εφαρµοστούν οι µη γραµµικές µέθοδοι µε σκοπό την στατιστικά σηµαντική τεκµηρίωση 
ώστε να είναι άµεση η κλινική εφαρµογή των πορισµάτων της διατριβής. Επιπλέον, η βάση 
δεδοµένων θα συµβάλλει στη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας στη διεθνή επιστηµονική 
κοινότητα. Πέρα από τη στατιστική διαδικασία, σηµαντικό ρόλο έχει και η βελτίωση των 
παραµέτρων της αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας που προτείνεται από τη συγκεκριµένη 
εργασία, µε σκοπό την άµεση εφαρµογή της στην κλινική πράξη.  
 
2. Η µη γραµµική ανάλυση κατέδειξε ότι η καρδιακή λειτουργία περιγράφεται 
αναµφισβήτητα από ένα υψιδιάστατο (µε πολλούς βαθµούς ελευθερίας) µη γραµµικό 
σύστηµα. Αυτό σηµαίνει ότι η κατάστρωση ενός µη γραµµικού µοντέλου είναι ανώφελη 
εφόσον η ίδια η επίλυσή του είναι και επίπονη και, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, το πολύ 
να δώσει αποτελέσµατα ισοδύναµα µε αυτά ενός στοχαστικού ή πιθανοκρατικού µοντέλου. 
Κατά τη γνώµη µας είναι σηµαντική η διερεύνηση της ανάλυσης των χρονοσειρών του 
καρδιακού ρυθµού µε µεθόδους της στοχαστικής δυναµικής, µε σκοπό την κατάστρωση ενός 
αυτοσυνεπούς στοχαστικού µοντέλου. Αυτό άπτεται των άµεσα ερευνητικών ενδιαφερόντων 
του συγγραφέα της διατριβής αυτής. 
 
3. Τόσο η µη γραµµική ανάλυση, όσο και η γραµµική ανάλυση µπορούν να συµβάλλουν 
στην ανάλυση κρισίµων φαινοµένων. Με τον όρο κρίσιµα φαινόµενα εννοούνται τα 
φαινόµενα εκείνα τα οποία όταν παρατηρούνται, ένα δυναµικό σύστηµα πρόκειται να 
εισέλθει σε µια νέα κατάσταση, ή αποδοµείται τελείως. Ειδικότερα τα τελευταία πορίσµατα 
από τη µελέτη κρισίµων φαινοµένων είναι ότι η µη γραµµική ανάλυση µπορεί να αναδείξει 
πρόδροµα φαινόµενα επικείµενων κρίσεων. Αυτά τα πρόδροµα φαινόµενα µπορούν να 
αναλυθούν µε σκοπό τη δυναµική βραχυχρόνια πρόβλεψη κρισίµων φαινοµένων. Η 
στοχαστική δυναµική η οποία έρχεται να συνδυάσει τη χαοτική δυναµική µε αξιοποίηση 
πιθανοκρατικών µοντέλων µπορεί να δώσει αποτελεσµατικότερη πρόβλεψη κρίσεων, ιδίως 
κατόπιν ανίχνευσης (µε δυναµικό τρόπο) κρίσιµων πρόδροµων φαινοµένων. Παραδείγµατα 
υπάρχουν όπως, για παράδειγµα, από την παράλληλη ερευνητική δραστηριότητα του 
συγγραφέα της διατριβής αυτής σε µελέτη ηλεκτροµαγνητικών σεισµικών σηµάτων.  Μελέτη 
τέτοιων σηµάτων έχει αναδείξει στην ανίχνευση δυναµικών προδρόµων φαινοµένων σε 
σήµατα που προήλθαν από το σεισµό της Αθήνας το 1999. Σήµατα 10 ωρών πριν την 
εκδήλωση του σεισµού επιδεικνύουν εµφανώς χαµηλότερη πολυπλοκότητα σε σχέση µε 
σήµατα κάποιων ηµερών νωρίτερα ή και σηµάτων που έχουν ληφθεί αρκετό καιρό µετά την 
εκδήλωση του σεισµού. Η πολυπλοκότητα ανιχνεύτηκε µε εκτίµηση της διάστασης 
συσχέτισης και τον υπολογισµό της προσεγγιστικής εντροπίας. Αντίστοιχα πρόδροµα 
φαινόµενα έχουν εκδηλωθεί και κατά την ανάλυση σηµάτων ΗΕΓ. Στη καρδιακή λειτουργία 
η σχετική µείωση της πολυπλοκότητας της χρονοσειράς καρδιακού ρυθµού εντάσσει τον 
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µετρούµενο σε οµάδα υψηλού κινδύνου για εµφάνιση στεφανιαίας νόσου. Η διάγνωση αυτή 
δεν δύναται να γίνει µε συµβατική ανάλυση του ΗΚΓ του συγκεκριµένου ανθρώπου. Κατά 
συνέπεια λοιπόν η εφαρµογή της µη γραµµικής ανάλυσης σε αναζήτηση πρόδροµων 
φαινοµένων ίσως συµβάλει σηµαντικά στην πρόγνωση κρίσεων. Υπάρχει λοιπόν άφθονο 
πεδίο εφαρµογής σε σήµατα τα οποία µετρούν συστήµατα που εµφανίζουν κρίσεις.  
 
4. Στο τµήµα της ανάλυσης διάδοσης του ηλεκτρικού δυναµικού µέσα στο µυοκάρδιο 
υπάρχει ανάγκη περαιτέρω ανάλυσης των εξισώσεων διάχυσης – αντίδρασης  µε σκοπό την 
αναζήτηση νέων αιτιών εµφάνισης κρισίµων φαινοµένων (σπειροειδείς λύσεις κοκ)  
 
5. Περαιτέρω µελέτη των πειραµατικών δεδοµένων που ολοένα εξελίσσονται στη 
βιβλιογραφία τόσο in vitro όσο και in vivo µε σκοπό τη βελτίωση και την ανάπτυξη 
µοντέλων που θα αναπαριστούν τη διάδοση ηλεκτρικού παλµού στο µυοκάρδιο. Τα µοντέλα 
αυτά θα συνδυάζουν καλύτερα τα φυσικά µεγέθη που µετρούνται πειραµατικά στο 
µυοκάρδιο και έτσι τα κατασκευαζόµενα  στη συνέχεια πλέγµατα θα βασίζονται σε 
µετρούµενα στοιχεία. Η µελέτη των κρίσιµων φαινοµένων και των ασυνεχειών σε αυτά τα 
µοντέλα µπορεί να έχει απευθείας προβολή σε πραγµατικά βιολογικά δεδοµένα.  
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