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Streszczenie

W artykule przedstawiono możliwości zasto-

sowania sztucznych sieci neuronowych oraz 

innych metod do analizy i  rozpoznawania sygnałów 

elektrokardiograficznych. Dokonano przeglądu za-

gadnień dotyczących EKG, pozyskiwania i interpretacji 

sygnałów, sztucznych sieci neuronowych oraz danych 

literaturowych na temat zastosowania sieci neurono-

wych do rozpoznawania sygnałów EKG. Podjęto próbę 

zaimplementowania systemu rozróżniającego sygnały 

w oprogramowaniu Matlab.

Słowa kluczowe: kaszel, sztuczna inteligencja, 

sztuczne sieci neuronowe, matlab

Abstract

The possibilities of using artificial neural net-

works and other method of analysis to recog-

nition signal ECG, were introduced in the article. 

The review of issues related to ECG, acquisition and 

interpretation of signals, artificial neural networks 

and literature data on the use of neural networks 

for the diagnosis of ECG, was performed. The at-

tempt to implement the Matlab software distin-

guishing the signals, was undertaken.
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Wprowadzenie

Wiele zagadnień i problemów łatwych do przeanali-

zowania lub rozwiązania przez człowieka niezwykle 

trudno zapisać w  postaci algorytmu. Mózg ludzki 

składa się z  około 1011 neuronów, a  liczba połączeń 

pomiędzy neuronami to około 1015. Neurony są nieli-

niowymi jednostkami przetwarzania sygnałów. Moż-

liwości, jakie daje sieć neuronowa, zainspirowały do 

opracowania sztucznych sieci neuronowych (SSN) [1].

Do typowych zagadnień wykonywanych przez 

człowieka w  diagnostyce medycznej, niedających 

się całkowicie zautomatyzować, należy m.in. rozpo-

znawanie sygnałów elektrokardiograficznych (EKG). 

Stąd, jednym z intensywniej rozwijanych kierunków 

badawczych jest zastosowanie sztucznych sieci neu-

ronowych do analizy i rozpoznawania sygnałów EKG. 

Sztuczna inteligencja

Nie ma jednej właściwej definicji inteligencji. Pojęcie 

sztucznej inteligencji zrodziło się w  1956 roku, kiedy 

John McCarthy zorganizował seminarium wakacyjne, 

w  trakcie którego uczestnicy zastanawiali się, jakie 

aspekty działalności ludzkiej mogą zostać zastąpione 

przez komputer. Wówczas po raz pierwszy użyto termi-

nu „sztuczna inteligencja” AI (Artificial Intelligence) [2, 3]. 

Wyróżnia się dwa rodzaje sztucznej inteligencji. 

Pierwszym z nich jest słaba AI, według której kom-

puter pozwala formułować i  sprawdzać hipotezy 

związane z  mózgiem. W  pracy [4] sieć neuronowa 

to urządzenie techniczne lub algorytm, którego 

działanie wzorowane jest w  pewnym stopniu na 

działaniu sieci biologicznych komórek. Drugi rodzaj 

to tak zwana silna sztuczna inteligencja. Postuluje 168
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ona możliwość zbudowania systemu zdolnego komunikować się 

z ludźmi bezpośrednio w języku naturalnym, rozumieć niuanse, 

przyjmować polecenia oraz planować ich realizację [1, 4].

Podsumowując, sztuczna inteligencja to wspólna gałąź dwóch 

dziedzin informatyki oraz robotyki, jako dyscyplin naukowych. 

Jako cecha systemów nie jest przedmiotem badań informatyki 

i robotyki, lecz dziedziny zwanej kognitywistyką. 

Sztuczne sieci neuronowe 

Sztuczne sieci neuronowe mają zadanie naśladować cechy cha-

rakteryzujące biologiczne systemy nerwowe: odporność na 

uszkodzenia oraz zdolność do uczenia się [3, 4]. 

Nie wiadomo, w  jaki sposób ludzki mózg uczy się i zapamię-

tuje informacje, ale naśladujące go sztuczne sieci neuronowe, 

które wzorowane są na prawdziwych komórkach nerwowych, 

potrafią zapamiętywać i uczyć się na podstawie wcześniej gro-

madzonych danych. Sztuczne sieci neuronowe mogą podejmo-

wać decyzje, a także zastępować człowieka w skomplikowanych 

czynnościach wymagających nie tylko wiedzy, ale i  intuicji. To 

wszystko jest możliwe ze względu na posiadaną strukturę, która 

opiera się na zasadzie działania biologicznego neuronu [5].

Sztuczna sieć neuronowa to uproszczony i bogaty model rze-

czywistego biologicznego systemu nerwowego. Składa się z du-

żej liczby elementów przetwarzających informacje – sztucznych 

neuronów. Sztuczny neuron ma zredukowane funkcje względem 

biologicznego odpowiednika ograniczające się do wykonywania 

kilku najprostszych zadań [3, 5, 6, 7, 8]. 

Sztuczne sieci neuronowe są wygodnym i  przydatnym na-

rzędziem do realizowania wielu praktycznych zadań. Znalazły 

zastosowanie m.in. w finansach, medycynie, inżynierii, geologii 

i fizyce. Pojęcie sztucznych sieci neuronowych pojawia się tam, 

gdzie występuje przetwarzanie, analiza danych, klasyfikacja czy 

sterowanie. Sztuczne sieci neuronowe w rzeczywistości to tech-

niki modelowania, które wykazują zdolność do odwzorowania 

złożonych funkcji. Ich najważniejszą zaletą jest kontrola nad pro-

blemem wielowymiarowości. Sieci neuronowe same konstruują 

potrzebne użytkownikowi modele, ponieważ automatycznie 

uczą się na podanych przez niego przykładach [5, 6].

Rodzaje sztucznych sieci neuronowych 

Sposoby połączenia neuronów oraz ich współdziałanie dały pod-

stawy opracowania różnych rodzajów sieci neuronowych. Na 

typ sieci ma wpływ kierunek przepływu sygnału. Każdy typ sieci 

charakteryzuje się własną metodą doboru wag, czyli uczenia się. 

Istnieje wiele rodzajów sieci neuronowych, jednak najbardziej 

podstawowe to:

• sieci jednokierunkowe 

o jednowarstwowe 

o wielowarstwowe 

• sieci rekurencyjne 

• sieci komórkowe [9].

Proces uczenia się

Sieci neuronowe nie są programowane w sposób typowy dla kla-

sycznych programów komputerowych. Istnieją metody uczenia 

i  samouczenia pozwalające uzyskać działanie nawet wówczas, 

gdy twórca nie zna algorytmu, według którego można rozwią-

zać postawione zadanie [7, 10, 11]. 

Wyróżnia się dwa sposoby uczenia sieci: uczenie z nauczycie-

lem – uczenie nadzorowane (supervised learning) oraz uczenie 

bez nauczyciela – uczenie nienadzorowane (unsupervised lear-

ning). Elementem różnicującym powyższe sposoby uczenia jest 

struktura zbioru uczącego. Jeśli mówimy o  uczeniu z  nauczy-

cielem, w trakcie uczenia wykorzystywany jest zbiór uczący za-

wierający przykładowe zadania wraz z ich wzorcowymi rozwią-

zaniami. W  zbiorze uczącym zapisane są wartości zmiennych, 

które wprowadzane są na wejściu sieci oraz odpowiadające im 

wartości zmiennych wyjściowych. Ten proces uczenia może być 

precyzyjnie kontrolowany, a tym samym skutecznie prowadzony 

[2, 11, 12, 13, 14, 15].

Elektrokardiogram

Elektrokardiogram EKG, wraz z zapisem elektrycznej aktywno-

ści serca, dostarcza wartościowych informacji o czynności i bu-

dowie serca. EKG rejestruje również aktywność innych mięśni, 

m.in. mięśni szkieletowych [16, 17, 18, 19, 20, 21].

Dopiero pod koniec XX wieku pojawiły się pierwsze próby au-

tomatycznej analizy sygnałów EKG. Pierwsze metody dotyczyły 

automatycznego wyznaczania prostych parametrów, takich jak 

np. długość załamków itp. Pełna automatyczna analiza i diagno-

styka bazująca na sygnałach EKG ciągle stanowi wyzwanie ba-

dawcze. W celu rozpoznawania sygnałów EKG stosowano różne 

rodzaje sieci neuronowych, od klasycznych sieci wielowarstwo-

wych uczących się metodą propagacji wstecznej błędu do wy-

rafinowanych sieci rekurencyjnych. W ostatnich latach ukazało 

się wiele publikacji, których przedmiotem jest analiza zapisu 

elektrokardiogramu pod względem wykrycia zmian lub zabu-

rzeń pracy układu krążenia, a przede wszystkim automatyczne-

go rozpoznawania i klasyfikowania rytmów serca, co jest istotne 

z  punktu widzenia diagnostyki medycznej. Do analizy elektro-

kardiografii najczęściej stosuje się perceptron wielowarstwowy 

oraz sieć ze wsteczną propagacją. 

Część badawcza

Sygnały elektrokardiograficzne wykorzystane w części ekspery-

mentalnej zostały pozyskane z dwóch źródeł: Gdańskiego Uni-

wersytetu Medycznego (GUM-u) oraz portalu internetowego 

MIT-BIH Arrhythmia Database.
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Dane pacjentów z GUM-u

Przeanalizowano 3 wyniki badań elektrokardiograficznych, 

pozyskane z  Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z  Katedry 

Medycyny Rodzinnej. Oceny diagnostycznej każdego przebiegu 

EKG dokonał doświadczony lekarz kardiolog. Każde EKG pocho-

dzi od innego pacjenta. 

Dwóch pierwszych pacjentów doznało zawału ściany 

przednio-bocznej [22]. Trzeci pacjent bo przebytym zawale ścia-

ny dolnej, martwicy spowodowanej okluzją: dystalnego odcinka 

gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej lub tylno-bocznej od-

nogi gałęzi zstępującej prawej tętnicy wieńcowej [22].

Sygnały EKG pozyskane do celów niniejszego projektu zapisa-

no w formacie *.pdf i *.xml. Niestety środowisko obliczeniowe 

Matlab nie jest kompatybilne z  tymi formatami. Problem roz-

wiązano, otwierając każdy plik za pomocą XML Notepad, a na-

stępnie kopiowano dane do formatu *.doc, gdzie możliwa jest 

zamiana spacji na znak enter (każda liczba zapisana została w od-

dzielnym wierszu). Następnie zapisano dane w  formacie *.txt. 

W  ten sposób z  25 pojedynczych plików powstał jeden, który 

zawierał około 137 000 tys. wierszy (danych wejściowych). Plik 

wyjściowy zawiera liczby 1 i 0 (które odpowiadają wartościom: 

prawidłowy i fałszywy). 

Dane pacjentów z MIT-BIH Arrhythmia Database

Kolejne 46 badań elektrokardiograficznych pochodzi z ogólno-

dostępnej darmowej bazy sygnałów EKG: MIT-BIH Arryhythmia 

Database. 

Źródłem EKG zawartych w MIT-BiH jest zbiorem ponad 4000 

długoterminowych zapisów Holtera, które zostały pozyska-

ne przez Beth Israel Hospital w  latach 1975 i 1979. Około 60% 

nagrań zostało pozyskanych od pacjentów hospitalizowanych. 

Baza danych zawiera 23 pozycje (ponumerowane od 100 do 124 

włącznie z niektórymi numerami zaginionymi) oraz 25 zapisów 

(ponumerowane od 200 do 234 włącznie; podobnie niektóre 

sygnały są zaginione). Badania przedstawiają różne rzadkie zja-

wiska, które nie będą dobrze reprezentowane przez nagrania 

Holtera. 

Do pierwszej grupy należy reprezentacja przebiegów i arte-

faktów arytmii. W drugiej grupie pojawiają się komorowe i nad-

komorowe zaburzenia rytmu oraz przewodzenia. Grupę badaną 

stanowiło 25-ciu mężczyzn w wieku od 32 do 89 lat oraz 22 ko-

biety w wieku od 23 do 89 lat [23].

Sygnały EKG pozyskane do celów projektu były zapisane 

w formacie *.atr, *.dat, i *.hea. Formaty te nie są bezpośrednio 

kompatybilne ze środowiskiem Matlab. Do tego celu służy spe-

cjalnie stworzony skrypt w załączniku B umożliwiający eksport 

danych do formatu *.mat. Jednak aby pracować dalej na prze-

konwertowanych sygnałach, należy zapisać je w notatniku. Po-

nadto, podobnie jak w plikach pozyskanych z GUM-u stworzono 

pliki wyjściowe, które zawierają liczby 1 i 0 (odpowiadają warto-

ściom: prawidłowy i fałszywy). 

Matlab 

Symulacja i testowanie wybranych sieci 
neuronowych na przykładowych sygnałach EKG

Sieć	wielowarstwowa	I ze	wsteczną	propagacją	błędów	 

(z	dwoma	funkcjami	aktywacji	tangensoidalnymi	 

i jedną	liniową	i liczbą	iteracji	1000)	

Pierwszym krokiem jest utworzenie głównego interfejsu, na-

stępnie wszystkich pobocznych interfejsów, które uruchamiają 

się automatycznie po załadowaniu plików z danymi wejściowymi 

oraz wyjściowymi. Dane wejściowe to sygnały elektrokardiogra-

ficzne zapisane w  formacie *.txt. Pochodzą one z  ogólnodo-

stępnej bazy MIT-BiH. Pliki te uruchamiają się automatycznie. 

Na wejściu sieci jest podawanych 101 próbek danego sygnału. 

Liczba wejść sieci odpowiada liczbie próbek wziętych pod uwa-

gę z  sygnału. Kolejny etap polega na wybraniu odpowiedniej 

sieci oraz wprowadzeniu wszystkich parametrów, a  następnie 

jej nauczaniu. Program umożliwia wybór trzech rodzajów sieci: 

liniowej, perceptron i wielowarstwowej ze wsteczną propagacją 

błędu. Wszystkie trzy rodzaje sieci zostały zaimplementowane 

w  programie, choć ostatecznie, po wstępnym porównaniu ich 

właściwości, do rozpoznawania sygnałów EKG zastosowano je-

dynie klasyczną sieć wielowarstwową ze wsteczną propagacją 

błędu. Aby powstała sieć neuronowa, należy użyć jednej z trzech 

komend network, newff lub newpr. Za pomocą network możliwe 

jest utworzenie własnej sieci neuronowej, która następnie jest 

dostosowywana przez odpowiednie funkcje aktywacji: newp, 

newlin (sieć z liniową funkcją aktywacji) itp. Mianem funkcji ak-

tywacji w sztucznej inteligencji określa się funkcję, według któ-

rej obliczana jest wartość wyjścia neuronów sieci neuronowej. 

Komenda newff stosowana jest do tworzenia wielowarstwowej 

sieci neuronowej, której każda warstwa składa się z zadanej licz-

by neuronów o zadanych funkcjach aktywacji. Funkcje aktywacji 

mogą być liniowe lub nieliniowe. 

W pracy przedstawiono tworzenie sieci wielowarstwowej ze 

wsteczną propagacją błędów. Przewidziano jedno wejście oraz 3 

warstwy, z których każda zawierała neurony (kolejno: 35, 18 i 1). 

Każdą sieć może tworzyć dowolna liczba warstw. Następnie okre-

ślono wartość funkcji przejścia warstw. Funkcje przejścia (akty-

wacji) neuronów z poszczególnych warstw sieci mogą być różne. 

W pierwszej i drugiej warstwie funkcja aktywacji warstwy to tan-

sig (funkcja tangensoidalna), w warstwie trzeciej występuje neu-

ron z funkcją przejścia purelin (funkcja liniowa). Funkcja inicjalizacji 

określająca tę sieć to initnw. Następnie przedefiniowano wejścio-

we wagi sieci jako rands. Kolejna komenda służąca do tworzenia 

sieci neuronowej to init(net), która inicjalizuje tę sieć. Następnie 

określono wartość funkcji oceny błędów odwzorowania sieci (w 

tym przypadku to mse, czyli błąd średniokwadratowy). MSE (Mean 

Squared Error) jest wartością oczekiwaną kwadratu „błędu”, czyli 

różnicy pomiędzy estymatorem i wartością estymowaną. 

Po wprowadzeniu wszystkich parametrów wybrano metodę 

uczenia. Omawiana sieć nauczona została metodą propagacji 
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wstecznej Levenberg-Marquardta. Proces ten określono za 

pomocą komendy trainlm. Następnie wprowadzono parametry 

uczenia, wśród których można wyróżnić:

• net.trainParam.lr – współczynnik uczenia sieci,

• net.trainParam.goal – akceptowalny błąd,

• net.trainParam.epochs – liczba iteracji w czasie uczenia,

• net.trainParam.show – liczba kroków algorytmu uczenia, po 

którym wyświetlany jest komunikat.

Uczeniu zostało poddane 39 sygnałów: 19 nieprawidłowych 

i 20 prawidłowych. Pozostałe 10 sygnałów tworzyło zbiór testo-

wy. Sygnały te zostały przygotowane jako zbiory dxx.txt oraz 

Txx.txt, gdzie xx to kolejny numer sygnału. Pierwszy zawiera 

próbki wybranego sygnału elektrokardiograficznego, a  drugi 

odpowiednio wartości: 

1 –  sygnał prawidłowy (reprezentujący sygnał prawidłowy EKG 

od zdrowego pacjenta),

0 –  sygnał nieprawidłowy (reprezentujący sygnał nieprawidłowy 

od pacjenta z patologiami serca).

Sieć na wyjściu nie daje jednak dokładnie wartości 0 i 1. Dlate-

go ustalono próg 0,5. Te sygnały, dla których wyjście jest więk-

sze od 0,5, to sygnały prawidłowe, z kolei nieprawidłowe to ta-

kie, dla których wyjście jest mniejsze od 0,5. 

Kolejny etap to proces nauczania sieci, który w przybliżeniu 

trwał czterdzieści minut (Rys. 1). Został on przeprowadzony na 

komputerze o  następujących parametrach: procesor Intel(R) 

Atom(TM) CPU N450 @1,67GHz i pamięci RAM 1,00 GB.

Następnie zweryfikowano prawidłowość 39 sygnałów uczą-

cych. Po podaniu na wejście sygnału nieprawidłowego symu-

lacja powinna dać odpowiedź 0 oraz analogicznie dla sygnału 

prawidłowego odpowiedź 1. Symulacji dokonano za pomocą ko-

mendy: sim(net,P(:,…)), gdzie w miejsce trzech kropek wpisywa-

no kolejne numery sygnału. Przed uruchomieniem nauczania na-

leży dobrać odpowiednie parametry, od których będzie zależał 

czas nauki oraz to, czy sieć neuronowa nauczy się prawidłowo. 

Ostatni etap polegał na przeprowadzeniu testu, czy sieć 

nauczyła się prawidłowo. W  tym celu zastosowano te sygnały, 

które nie brały udziału w procesie uczenia. Wyniki sprawdzono 

analogicznie jak podczas nauczania za pomocą komendy sim(-

net,P(:,…)) (Tabela 1).

Wyniki uczenia sieci nie wykazały 100% skuteczności. Na 10 

przypadków sieć rozpoznała prawidłowo 9 sygnałów. 

Sieć	wielowarstwowa	II	ze	wsteczną	propagacją	błędów	 

(z	trzema	funkcjami	aktywacji	tangensoidalnymi	 

i liczbą	iteracji	15)	

Pierwsze dwa etapy – tworzenie głównego interfejsu oraz po-

bocznych interfejsów programu są identyczne. 

Etap trzeci to wybranie odpowiedniej sieci oraz wprowadze-

nie wszystkich parametrów. Podobnie jak w poprzednim przy-

padku, z trzech sieci wybrano sieć wielowarstwową ze wsteczną 

propagacją błędów. Została ona utworzona za pomocą komen-

dy network. Sieć miała jedno wejście oraz 3 warstwy, z których 

każda zawierała neurony (kolejno: 35, 18 i  1). Każdą sieć może 

tworzyć dowolna liczba warstw. Następnie określono wartość 

funkcji przejścia warstw. W  tym przypadku funkcje aktywacji 

wszystkich warstw były identyczne – tansig (funkcja tangenso-

idalna). Funkcja inicjalizująca tę sieć to initnw. Po wprowadzeniu 

tych parametrów określono metodę uczenia, jaką była propa-

gacja wstecznej Levenberg-Marquardta. Proces ten określono 

za pomocą komendy trainlm. Podobnie jak poprzednio zadano 

parametry uczenia: 

• net.trainParam.lr – współczynnik uczenia sieci,

• net.trainParam.goal – akceptowalny błąd,

• net.trainParam.epochs – liczba iteracji w czasie uczenia,

• net.trainParam.show – liczba kroków algorytmu uczenia, po 

którym wyświetlany jest komunikat.

Wszystkie parametry były identyczne z wyjątkiem liczby ite-

racji w czasie uczenia, która została zmniejszona. 

Uczeniu poddano 39 sygnałów: 19 nieprawidłowych i 20 pra-

widłowych. Pozostałe 10 sygnałów przeznaczono do testowania. 

Rys. 1. Proces uczenia sieci

Tabela 1. Wynik testu

Sygnał nieprawidłowy Wynik testu

1 0,3505

2 0,4872

3 -1,5078

4 -0,6196

5 1,9224

Sygnał prawidłowy Wynik testu

1 1,5032

2 1,6676

3 1,3846

4 1,3846

5 0,7156
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Kolejny etap to proces nauczania sieci, który trwał w przybli-

żeniu pięćdziesiąt minut (Rys. 2). 

W ostatnim etapie przeprowadzono test, czy sieć nauczyła się 

prawidłowo. W tym celu wczytano wszystkie sygnały, które nie bra-

ły udziału w procesie uczenia. Wynik sprawdzano analogicznie jak 

podczas nauczania za pomocą komendy sim(net,P(:,…)) (tabela 2).

W tym przypadku sieć również nie rozpoznała w 100% wszyst-

kich sygnałów EKG. Na 10 sygnałów 8 sygnałów zostało rozpo-

znanych prawidłowo. 

Sieć	wielowarstwowa	III	ze	wsteczną	propagacją	błędów	 

(z	dwoma	funkcjami	aktywacji	tangensoidalnymi	i jedną	funkcją	

liniową	symetryczną	z nasyceniem	oraz	liczbą	iteracji	15)	

Pierwsze dwa etapy – tworzenie głównego interfejsu oraz po-

bocznych interfejsów programu przebiega identycznie jak w po-

przednich dwóch sieciach. 

W etapie trzecim także wybrano sieć wielowarstwową ze 

wsteczną propagacją błędów. Została ona utworzona za pomo-

cą komendy network. Sieć miała jedno wejście oraz 3 warstwy, 

z  których każda zawierała neurony (kolejno: 35, 18 i  1). Każdą 

Rys. 2. Proces uczenia sieci

Tabela 2. Wyniki testu

Sygnał prawidłowy Wynik testu

1 0,9990

2 0,6947

3 0,9999

4 0,9999

5 -0,0626

Sygnał nieprawidłowy Wynik testu

1 0,4179

2 0,3115

3 0,1274

4 0,0942

5 0,9968

sieć może tworzyć dowolna liczba warstw. Następnie określo-

no wartości funkcji przejścia warstw. W tym przypadku funkcje 

aktywacji dla pierwszej i drugiej warstwy to tansig (funkcja tan-

gensoidalna), a  dla trzeciej satlins (funkcja liniowa symetrycz-

na z nasyceniem). Podobnie jak w poprzednich dwóch sieciach 

funkcja inicjalizacji sieci określona została komendą initnw. Po 

wprowadzeniu tych parametrów określono metodę uczenia, 

jaką była propagacja wstecznej Levenberg-Marquardta. Proces 

ten określono za pomocą komendy trainlm. Podobnie jak po-

przednio zadano odpowiednie parametry uczenia: 

• net.trainParam.lr – współczynnik uczenia sieci,

• net.trainParam.goal – akceptowalny błąd,

• net.trainParam.epochs – liczba iteracji w czasie uczenia,

• net.trainParam.show – liczba kroków algorytmu uczenia, po 

którym wyświetlany jest komunikat.

Parametry uczenia są identyczne jak przy tworzeniu drugiej sieci. 

Uczeniu poddano 39 sygnałów: 19 nieprawidłowych i 20 pra-

widłowych. Pozostałe 10 sygnałów przeznaczono do testowania. 

Proces nauczania sieci w przybliżeniu trwał pięćdziesiąt minut 

(Rys. 3). 

Rys. 3. Proces uczenia sieci

Tabela 3. Wyniki testu

Sygnał prawidłowy Wynik testu

1 0,3122

2 0,9820

3 -0,0745

4 -0,0745

5 -0,2801

Sygnał nieprawidłowy Wynik testu

1 0,7246

2 0,0525

3 0,0340

4 0,1517

5 1
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W ostatnim etapie przeprowadzono test prawidłowości ucze-

nia. Wczytano wszystkie sygnały, które nie brały udziału w pro-

cesie uczenia. Wynik sprawdzono analogicznie jak podczas na-

uczania za pomocą komendy sim(net,P(:,…)) (Tabela3).

W tym przypadku sieć również nie rozpoznała w 100% wszyst-

kich sygnałów EKG. Na 10 sygnałów 4 sygnały zostały rozpozna-

ne prawidłowo.

Podsumowanie

W tabeli 4 zaprezentowano wyniki przeprowadzonego te-

stu. Sieć wielowarstwowa II ze wsteczną propagacją błędów 

o dwóch funkcjach aktywacji tangensoidalnych i jednej liniowej 

osiągnęła najlepsze wyniki – na 10 zadanych sygnałów 9 rozpo-

znała prawidłowo. 

Tabela 4. Zestawienie wszystkich wyników testu

Numer  
sygnału Wynik testu

Sieć wielo-
warstwowa I

Sieć wielo-
warstwowa II

Sieć wielo-
warstwowa III

Sygnał 
prawidłowy

1 1,5032 0,9990 0,3122

2 1,6676 0,6947 0,9820

3 1,3846 0,9999 -0,0745

4 1,3846 0,9999 -0,0745

5 0,7156 -0,0626 -0,2801

Sygnał nie-
prawidłowy

1 0,3505 0,4179 0,7246

2 0,4872 0,3115 0,0525

3 -1,5078 0,1274 0,0340

4 -0,6196 0,0942 0,1517

5 1,9224 0,9968 1

Wnioski 

Utrudniony dostęp do szerokiej klasy sygnałów EKG w  postaci 

próbkowanej oraz bardzo szeroki i skomplikowany zakres badań 

nie pozwoliły na uzyskanie skończonych i pełnych wyników. Te-

mat wymaga wielu dodatkowych badań, rozważenia większej 

klasy sieci neuronowych, większej liczby parametrów oraz do-

stępu do większego zbioru próbkowanych sygnałów EKG.
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