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A.1. PACIENTS DE LA BASE DE DADES “NATIONAL 
INSTITUTE OF CARDIOLOGY” (NIC) DE POLÒNIA 

A la taula A.1.1 s’inclouen les principals característiques dels pacients de la base de dades NIC: nom 
del fitxer, edat i sexe del pacient i grup de risc. 

 

PACIENT Nom del fitxer Grup de risc Edat Sexe 

1 r1c-myrcha-MR B 16 m 

2 r2c-gurczyn-GP B 23 m 

3 r3c-majew-ME B 24 m 

4 r4c-gontar-GA B 34 m 

5 r5c-kozik-KD B 38 m 

6 r6c-walerian-WW B 36 m 

7 r7c-drozdm-DM B 43 f 

8 r8c-gurgul-GK B 46 f 

9 r9c-gryczko-GKZ B 45 m 

10 rr_antark0_nit B 16 m 

11 rr_antmich0_nit B 15 m 

12 rr_antpatr1_nit B 30 m 

13 rr_arak_nit B 16 m 

14 rr_atkiew1_nit B 30 f 

15 rr_boldt0_nit B 17 f 

16 rr_brzoz_nit B 26 m 

17 rr_budzyn1_nit B 17 f 

18 rr_chmboz_nit B 44 f 

19 rr_czyzew0_nit B 42 f 

20 rr_dobro_nit B 10 m 

21 rr_gatarz0_nit B 20 . 
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22 rr_gawor1_nit B 6 m 

23 rr_gorska2_nit B 45 f 

24 rr_grzegol_nit B 20 m 

25 rr_kawczyns_nit B 31 f 

26 rr_kijan_nit B 40 f 

27 rr_kondej0_nit B 36 m 

28 rr_kubik_nit B 18 m 

29 rr_kulpan1_nit B 25 m 

30 rr_majkbogd_nit B 19 m 

31 rr_maljez_nit B 39 m 

32 rr_malkag_nit B 16 f 

33 rr_maszkow_nit B 11 m 

34 rr_mizin_nit B 16 m 

35 rr_naporow_nit B . f 

36 rr_nowaka_nit B 17 f 

37 rr_pietrp_nit B 10 m 

38 rr_pudzbla2_nit B 8 m 

39 rr_sawczu1_nit B 38 m 

40 rr_sloka_nit B 24 m 

41 rr_smolin_nit B 14 m 

42 rr_sobann_nit B 36 f 

43 rr_stanisz_nit B 22 f 

44 rr_strup_nit B 23 m 

45 rr_topol_nit B 46 f 

46 rr_tunkiew_nit B . f 

47 rr_urban_nit B 23 m 

48 rr_wojwal_nit B 34 m 

49 rr_zbroz_nit B 19 m 

50 rr_zdzieb_nit B 35 f 

51 rr_zielin_nit B 65 f 

52 frr_biernat2_nit A 20 f 
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53 frr_lagiew0_nit A 16 m 

54 r1scd-palusz-PM A 16 m 

55 r2scd-zajpaw-ZP A 20 m 

56 r3scd-majmar-MM A 19 m 

57 r4scd-ruzycki-RI A 24 m 

58 r5scd-pulaw-PZ A 31 f 

59 r6scd-kubow-KP A 33 m 

60 r7scd-drozle-DL A 38 f 

61 r8scd-zajjan-ZJ A 40 m 

62 r9scd-wudz-WC A 50 m 

63 rr_krakow2_nit A 17 f 

64 rr_liszew1_nit A 24 m 
 

Taula A.1.1: Pacients de la BD NIC 
 Grup de risc: A (alt risc), B (baix risc); 
 Sexe: f (femení), m (masculí). 

Per tant, doncs, s’ha treballat en total amb 64 pacients, 13 dels quals estan classificats d’alt risc i els 
51 restants de baix risc, segons si ja han patit episodi isquèmic o mort cardíaca, o no. Hi ha 23 dones 
i 40 homes; pel què fa a l’edat, es troba compresa entre 6 i 65 anys. 

 



Anàlisi de la dinàmica no lineal del ritme cardíac     Pàg. 7 
 

A.2. Base de dades (BD) STAFF3 

A.2.1. Pacients de la BD de Staff3 

A la taula A.2.1 s’inclouen les principals dades corresponents als pacients de la base de 
dades de Staff3. S’ha de tenir en compte que prèviament s’han eliminat de l’estudi aquells 
pacients amb una durada de senyal de ptca inferior a 180s (3 minuts), mida mínima dels 
senyals necessària per a realitzar l’estudi. Aquesta decisió ha estat presa per dues raons: 
primera, l’estudi s’ha de realitzar sobre senyals de mateixa durada, per tal que aquest fet no 
influeixi en el valor del paràmetre que cerquem en cada cas; segona, perquè la fiabilitat dels 
resultats obtinguts depenen amb força de la mida d’aquests senyals, essent menor com 
menor és el nombre de batecs. 

Fitxer Pacient Sexe Data de naixement Localització Pre-inflat Inflat Post-
inflat 

(b,c) 03 f 09/01/17 prox circ 34 306 100 
(b,c) 06 m 01/01/20 Mid LAD 0 182 128 
(b,c) 07 m 01/14/29 Dist Circ 15 300 65 
(b,c) 09 f 11/07/48 Prox LAD 131 197 327 
(b,c) 10 f 01/03/41 Prox RCA 30 295 60 
(b,c) 14 m  Prox LAD 110 375 205 
(b,c) 19 m 06/10/35 Prox RCA 0 190 161 
(c,d) 22 m 10/12/30 Mid RCA 0 181 134 
(b,c) 23 f 07/24/39 Mid RCA 7 183 202 
(b,c) 25 f 03/22/21 Prox LAD 39 300 569 
(b,c) 26 m 06/18/47 Dist RCA 0 420 300 
(b,c) 29 f 12/29/39 Prox LAD 96 181 212 
(b,c) 30 f 11/18/32 Mid Circ 0 298 130 
(b,c) 37 f 05/29/18 Mid Circ 0 318 22 
(b,c) 40 m 08/06/46 Prox-Mid LAD 72 298 20 
(b,c) 41 f 02/23/28 Dist RCA 22 303 130 
(b,c) 46 f 03/23/25 Mid RCA 0 180 190 
(b,c) 47 f 08/13/52 Mid Circ 0 291 0 
(b,c) 48 m 02/03/47 Mid Circ 0 302 286 
(a,b) 49 f 05/15/44 Prox Circ 0 282 47 
(b,c) 50 m 09/21/47 Dist RCA 168 299 124 
(b,c) 51 m 02/01/28 Prox LAD 4 301 106 
(b,c) 52 m 10/08/36 Prox RCA 30 278 192 
(b,c) 53 m 01/21/27 Mid RCA 100 294 39 
(a,b) 56 m 06/04/35 Mid RCA 89 298 313 
(b,c) 57 f 08/29/22 Prox RCA 7 302 29 
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(a,b) 62 m 09/03/24 Dist RCA 86 301 128 
(a,b) 63 f 01/04/31 Prox LAD 0 273 382 
(b,c) 66 m 09/18/52 Dist RCA 109 289 252 
(b,c) 68 f 05/27/42 Prox RCA 119 300 166 
(a,b) 70 m 07/29/25 Prox RCA 0 437 250 
(b,c) 71 m 01/18/52 Prox LAD 125 319 411 
(b,c) 72 f 05/14/32 Prox LAD 0 180 358 
(b,c) 74 f 03/22/39 Mid RCA 20 296 300 
(a,b) 75 f 02/14/26 Prox-Mid RCA 16 296 198 
(b,c) 79 m 11/13/18 Prox LAD 96 214 200 
(b,c) 80 m 12/29/36 Mid RCA 0 275 120 
(b,c) 83 m 06/13/43 Prox RCA 73 297 400 
(a,b) 84 m 03/02/24 Prox RCA 55 300 300 
(a,b) 86 f 05/09/49 Prox LAD 0 100 300 
(a,c) 87 m 09/27/41 Mid LAD 112 300 300 
(b,c) 90 m 08/02/33 Prox RCA 32 315 300 
(b,c) 94 f 01/08/35 Mid RCA 162 300 299 
(b,c) 96 m 11/27/19 Dist Circ 94 299 347 
(b,c) 98 f 29-10-42 LAD Diagonal 20 338 262 
(a,b) 100 m 06/13/20 Prox Circ 21 289 245 
(a,b) 101 f 05/14/32 Prox Circ 18 300 482 
(b,c) 102 m 03/23/33 Mid LAD 80 302 58 
(a,c) 104 f 12/09/21 Mid RCA 83 300 88 
(a,b) 105 m 12/30/63 Prox Circ 117 300 300 

 
Taula A.2.1: Pacients de la BD Staff3: 23 dones, 27 homes, edat compresa entre 40 i 86 anys; amb un total de 15  

persones amb obstrucció a l’artèria LAD, 11 a l’artèria circumflexa (CIRC) i 24 a la dreta (RCA). 

A continuació es detalla el significat de cada columna: 
• Fitxer: inicials que indiquen, dins la BD, quin és el fitxer pre_ptca (primera lletra) i quin el ptca 

(segona lletra); 
• Pacient: número del pacient, ordenat dins la BD, tractat; 
• Sexe: sexe del pacient (f: femení, m: masculí); 
• Data de naixement: data de naixement del pacient; 
• Localització: situació de l’obstrucció en cada pacient, segons dos criteris: 

o Artèria: l’obstrucció es troba a l’artèria coronària dreta (RCA), artèria descendent 
anterior esquerra (LAD) o artèria circumflexa (CIRC);  

o Distància: l’obstrucció es troba propera (PROX), distant (DIST) o entremig (MID) 
respecte a l’origen de l’artèria; 

• Pre-Inflat: temps en què comença l’inflat (l’oclusió) en el fitxer ptca (s); 
• Inflat: temps que dura l’inflat (s); 
• Post-Inflat: temps entre que s’acaba l’oclusió i s’acaba en fitxer ptca (s). 
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A.2.2. Estudi de les derivacions 

Un cop fetes les transformacions necessàries a partir dels senyals electrocardiogràfics (ECG) 
originaris de què disposem a la BD Staff3, mitjançant el programa d’anàlisi de senyals ECG trobem 
els intervals RR corresponents, que tot seguit filtrem per tal d’eliminar-ne els batecs ectòpics. Però 
n’obtenim nou seqüències, corresponents a les nou derivacions possibles; hem d’escollir aleshores 
amb quina d’elles treballarem.  

Amb aquest objectiu s’ha realitzat el següent anàlisi sobre els senyals electrocardiogràfics (ECG) de 5 
pacients, dels 50 totals que conformen la BD Staff3: a partir dels dos senyals, corresponents als 
fitxers pre_ptca i ptca de cadascun, obtinguts per a cadascuna de les nou derivacions possibles, 
anem comparant les diferents seqüències d‘intervals RR amb els respectius senyals filtrats. Aquestes  
seqüències són eliminades si no presenten una bona detecció. Aquesta decisió vindrà presa en 
aplicar el següent criteri: les derivacions amb una bona detecció són aquelles en què el nombre de 
punts del senyal filtrat pel programa d’anàlisi de senyals ECG Feder no dista massa del nombre de 
punts del senyal original, és a dir, sense filtrar. Estudiem doncs les variables obtingudes i la seva 
dimensió, que ens indicaran el nombre d’intervals RR detectats i els filtrats. 

A la taula A.2.2 s’inclouen les dades corresponents a la mida dels senyals ECG dels fitxers pre_ptca i 
ptca dels pacients abans i després d’ésser filtrats, per a cadascuna de les nou derivacions, així com la 
diferència entre ambdós valors, obtenint així el nombre de batecs filtrats (eliminats) en cada cas. 

Com es pot observar, doncs, segons els resultats inclosos en la taula A.2.3, per als fitxers pre_ptca la 
detecció és bastant bona per a totes les derivacions de tres dels pacients: solament es filtren entre 1 i 
11 batecs, en considerar-se detectats erròniament. En canvi, per als pacients 9 i 25, se’n filtren uns 
quants més (una mitjana de 36 i 61 respectivament), però no hi ha diferències significatives entre les 
nou derivacions. Per tant, a partir d’aquests resultats no podem eliminar cap derivació, en obtenir amb 
totes elles una detecció millor o pitjor, però molt semblant per a cada pacient per separat. 

Si ens fixem ara en els valors obtinguts per als fitxers ptca (taula A.2.4), veiem que les conclusions 
que se’n poden extreure són ben diferents. Algunes derivacions d’alguns dels pacients d’exemple 
ofereixen una bona detecció (veiem que en certs casos es filtren solament 3 batecs); alhora, però, 
d’altres derivacions per als mateixos pacients o per a d’altres, pateixen una disminució considerable 
del nombre de batecs detectats, després d’haver filtrat el senyal original. És el cas, per exemple, del 
pacient número 6: el nombre de batecs filtrats és, en gairebé totes les derivacions, baix, fet que ens 
indica que els punts significatius del senyal ECG han estat ben detectats pel programa d’anàlisi de 
senyals ECG. Tanmateix, però, en la derivació 5 es filtren 101 batecs, és a dir, molts més que a la 
resta; aquesta derivació no té una bona detecció per aquest pacient i és per tant eliminat. 
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El mateix cas el trobem, per exemple, per al pacient 9 i les derivacions 2, 3, 4, 6, 8 i 9; per al pacient 
14 i la novena derivació, etc. Es resumeixen aquestes conclusions en la taula A.2.5, on es mostra 
esquemàticament la metodologia i el criteri seguits per anar eliminant possibles derivacions de 
l’estudi, en considerar que la detecció duta a terme era dolenta. 

 

pre_ptca ptca 
PACIENT Derivació 

SF F ∆ SF F ∆ 

1 252 245 7 299 294 5 

2 249 248 1 299 294 5 

3 254 243 11 303 294 9 

4 249 248 1 298 295 3 

5 249 248 1 350 249 101 

6 249 248 1 312 284 28 

7 249 248 1 299 294 5 

8 249 248 1 299 294 5 

6 

9 249 248 1 299 294 5 

1 416 380 36 725 724 1 

2 416 361 55 1174 63 1111 

3 416 381 35 1200 81 1119 

4 416 380 36 848 607 241 

5 416 380 36 725 724 1 

6 416 380 36 1122 41 1081 

7 416 380 36 729 721 8 

8 416 380 36 1201 29 1172 

9 

9 416 380 36 1207 269 938 

1 364 363 1 934 899 35 

2 364 363 1 918 915 3 

3 364 363 1 918 915 3 

14 

4 364 363 1 920 917 3 
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5 364 363 1 918 915 3 

6 364 363 1 919 915 4 

7 364 363 1 918 915 3 

8 364 363 1 924 915 9 

9 364 363 1 878 763 115 

1 307 248 59 922 875 47 

2 308 246 62 917 853 64 

3 308 247 61 927 869 58 

4 308 246 62 927 869 58 

5 308 246 62 928 870 58 

6 308 247 61 929 873 56 

7 308 247 61 927 869 58 

8 308 246 62 933 871 62 

25 

9 309 214 95 944 860 84 

1 408 401 7 1175 1154 21 

2 408 401 7 1965 554 1411 

3 408 401 7 1288 1005 283 

4 408 401 7 1280 1052 228 

5 408 401 7 1302 1034 268 

6 408 401 7 1616 726 890 

7 408 401 7 1173 1154 19 

8 408 401 7 1647 590 1057 

29 

9 408 401 7 1812 612 1200 

 

 
Taula A.2.2: Mida dels senyals ECG pre_ptca i ptca dels pacients abans i després d’ésser filtrats; nombre de batecs filtrats. 
 SF: Mida del senyal sense filtrar [num. Intervals RR = num. batecs] 
 F: Mida del senyal filtrat pel programa d’anàlisi de senyals ECG [num. Intervals RR = num. batecs] 

∆: Nombre de batecs filtrats (eliminats) en considerar la detecció realitzada dolenta; diferència entre el nombre de 
batecs del senyal abans i després de ser filtrat [num. Intervals RR = num. batecs] 
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PACIENT 

(Fitxer pre_ptca) 

Nombre mig de batecs 
del senyal sense filtrar 

(SSF) 

Nombre mig de batecs 
del senyal filtrat pel 

programa d’anàlisi de 
senyals ECG (SF) 

∆ = SSF – SF 

Nombre mig de batecs 
filtrats 

6 259 248 11 

9 416 380 36 

14 364 363 1 

25 308 247 61 

29 408 401 7 

Taula A.2.3 Per al fitxer pre_ptca de cada pacient, nombre mig de batecs del senyal sense filtrar (SSF) i del senyal filtrat 
(SF), així com diferència entre el primer valor i el segon (∆). 

 

PACIENT 

(Fitxer ptca) 

Nombre mig de batecs 
del senyal sense filtrar 

(SSF) 

Nombre mig de batecs 
del senyal filtrat pel 

programa d’anàlisi de 
senyals ECG (SF) 

∆ = SSF – SF 

Nombre mig de batecs 
filtrats 

6 299 294 5 

9 725 724 1 

14 919 915 4 

25 927 869 58 

29 1174 1154 20 

Taula A.2.4: Per al fitxer ptca de cada pacient, nombre mig de batecs del senyal sense filtrar (SSF) i del senyal filtrat (SF), 
així com diferència entre el primer valor i el segon (∆). 
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DERIVACIÓ 
PACIENT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 
299 -
294 

299 -
294 

303 -
294 

298 – 
295  X  X  

299 -
294 

299 –
294 

299 -
294 

9 
725 -
724 X  X   X  

725 -
724 X 729 -

721 X  X  

14 
934 -
899 

918 – 
915 

918 – 
915 

920 – 
917 

918 – 
915 

919 – 
915 

918 -
915 

924 – 
915 X 

25 
922 -
875 

917 – 
853 

927 – 
869 

927 – 
869 

928 – 
870 

929 – 
873 

927 -
869 

933 – 
871 

944 - 
860 

29 
1175-
1154 X  X  X X X 

1173 -
1154 X X 

 
Taula A.2.5:  
abc - def : nombre de batecs en els senyals no filtrats - senyals filtrats. Dada inclosa només en les derivacions amb 

què s’ha decidit treballar al final d’aquest anàlisi, és a dir, per a les derivacions 1 i 7. 
   X     :  mala detecció, derivació que no es té en compte perquè massa senyals són filtrats. 

Així doncs, en funció dels valors obtinguts, les derivacions més fiables a utilitzar són la primera i la 
setena, doncs per a cap pacient hem considerat que tenien una mala detecció. S’ha realitzat la 
conversió de les dades de tots els pacients; seguidament, amb el programa d’anàlisi de senyals ECG 
s’ha obtingut, per a les derivacions esmentades primera i setena de cada pacient, el senyal 
corresponent a l’interval RR(n), així com el corresponent senyal fRR(n), nomenclatura que fa 
referència al fet que el senyal ECG original ha estat filtrat per a eliminar-ne els batecs ectòpics. 
Aquesta variable l’obtenim en forma de matriu n X 2, on n és el nombre de batecs total del senyal, i on 
la primera columna correspon al número del batec, mentre que a la segona columna hi trobem el 
valor de temps transcorregut entre que hem tingut el punt R del batec en qüestió i el següent (ms). 
Aquesta variable ja la podem fer servir dins l’entorn de Matlab (format .dat). 

Així doncs, l’estudi s’ha dut a terme per a les seqüències de valors RR corresponents a la primera 
derivació dels senyals ECG dels pacients de Staff3, aplicant-hi els diferents mètodes d’anàlisi no 
lineal. Tot i això, en avançar en la investigació i obtenir la resta de senyals ECG a partir de la primera 
derivació, s’ha observat que per a d’altres pacients, els resultats són poc fiables: en varis casos els 
senyals filtrats consten de bastants batecs menys que els originals. Per tant, quan s’ha considerat 
necessari degut a aquest fet, s’ha realitzat un estudi per a aquests senyals en particular, buscant les 
derivacions amb les que millor detecció s’aconseguís en cada cas. 
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A la taula A.2.6 s’especifica, per a cada pacient, quin ha estat el senyal que s’ha fet servir, és a dir, si 
ha estat filtrat o no i quina derivació s’ha pres com a millor (segons el mateix criteri de detecció). En 
alguns casos, doncs, el senyal no ha estat filtrat, ja que per a qualsevol de les derivacions es filtraven 
massa batecs (és el cas del pacient número 9, amb el qual s’ha treballat com a exemple, i que tenia 
una mitjana elevada de nombre de batecs filtrats per a qualsevol de les derivacions). En d’altres 
casos, fins i tot, els batecs ectòpics del senyal han estat filtrats (eliminats) a mà, doncs el programa 
d’anàlisi de senyals ECG en filtrava de més.  

La nomenclatura dels senyals d’aquesta taula A.2.6. és la següent: si ens trobem per exemple amb 
fRR_p040b7, significa que estudiem el senyal filtrat (“f”), del senyal RR original (“RR”), del pacient 
número 40 (“p040”), fitxer pre_ptca (“b” en aquest cas, tot i que depèn del pacient, com ja hem 
comentat a l’annex A.2.1.) i derivació 7 (“7”). De la mateixa manera, si no hi trobem “f”, vol dir que el 
senyal no ha estat filtrat pel programa d’anàlisi de senyals ECG, i si ens trobem “c” vol dir que el 
senyal que s’analitza pertany, en la majoria de casos, al fitxer ptca del pacient corresponent, etc. 

 

Senyal analitzat 

pre_ptca ptca 

fRR_p003b1 fRR_p003c1 

fRR_p006b7 fRR_p006c7 

fRR_p007b8 fRR_p007c5 

RR_p009b1 fRR_p009c1 

fRR_p010b1 fRR_p010c1 

fRR_p014b7 fRR_p014c7 

fRR_p019b7 fRR_p019c1 

fRR_p022c1 fRR_p022d1 

fRR_p023b1 fRR_p023c1 

fRR_p025b1 fRR_p025c1 

Senyal analitzat 

pre_ptca ptca 

fRR_p026b1 fRR_p026c1 

fRR_p029b1 fRR_p029c1 

RR_p057b4 RR_p057c1 

RR_p062a4 RR_p062b4 

fRR_p063a1 fRR_p063b1 

RR_p066b3 fRR_p066c7 

fRR_p068b1 fRR_p068c1 

fRR_p070a7 fRR_p070b7 

fRR_p071b7 fRR_p071c1 

fRR_p072b7 fRR_p072c7 
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fRR_p074b7 fRR_p074c1 

fRR_p075a1 fRR_p075b1 

fRR_p079b7 fRR_p079c7 

fRR_p080b1 fRR_p080c1 

fRR_p030b7 fRR_p030c4 

fRR_p037b1 fRR_p037c2 

fRR_p040b7 fRR_p040c5 

fRR_p041b1 fRR_p041c1 

fRR_p046b7 RR_p046c1 

fRR_p047b7 fRR_p047c7 

fRR_p048b5 fRR_p048c1 

fRR_p049a1 fRR_p049b1 

fRR_p050b1 fRR_p050c1 

fRR_p051b7 fRR_p051c7 

fRR_p052b1 RR_p052c1 

fRR_p053b7 fRR_p053c7 

fRR_p056a1 fRR_p056b1 

RR_p083b3 RR_p083c3 

fRR_p084a1 fRR_p084b1 

fRR_p086a1 fRR_p086b1 

fRR_p087a7 fRR_p087c7 

RR_p090b4 fRR_p090c1 

fRR_p094b7 fRR_p094c1 

fRR_p096b1 fRR_p096c1 

RR_p098b7 fRR_p098c1 

fRR_p100a1 fRR_p100b1 

fRR_p101a1 fRR_p101b1 

fRR_p102b7 fRR_p102c7 

fRR_p104b4 fRR_p104c4 

fRR_p105a7 fRR_p105b7 
  
Taula A.2.6: Senyals amb què s’ha dut a terme l’estudi final, és a dir, als quals s’hi ha aplicat els tres mètodes d’anàlisi de la 
dinàmica no lineal de la variabilitat del ritme cardíac. 
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B.1.  Ordre òptim d’un model paramètric 
autoregressiu (AR) 

B.1.1. Selecció de l’ordre òptim d’un model paramètric (AR) 

L’ordre d’un model ens dóna idea del grau d’exactitud de l’aproximació de la DEP 
obtinguda: en general, com major és el grau del model, millor l’estimació, i si seleccionem 
un ordre p massa baix, l’espectre resultant obtingut és massa suau.  

Pel que fa a la selecció de l’ordre òptim d’un model AR, primer s’ha de tenir en compte els 
molts estudis previs que ja s’han realitzat en el mateix camp, doncs la problemàtica que 
s’està presentant aquí breument, ha estat sovint objecte d’anàlisi. En aquests estudis, 
doncs, s’indica que els valors dels ordres utilitzats per a obtenir els models paramètrics 
dels senyals es troben entre 8 i 14. Tot i això, els resultats experimentals existents 
indiquen també que els criteris de selecció de l’ordre d’un model no produeixen resultats 
definitius; d’altres indiquen que per a longituds de dades petites (N), l’ordre del model AR 
s’hauria de seleccionar dins el rang [N/3,N/2] per a obtenir bons resultats. Així doncs, 
sense deixar de tenir en compte aquests punts, es fa necessària una aplicació particular 
en cada cas.  

Per tant, s’introdueix aquí una explicació sobre els diferents mètodes de càlcul de l’ordre 
òptim d’un senyal, per tal de, a continuació, calcular aquest valor per a 5 senyals de la 
base de dades Staff3 presos com a exemple. Segons els resultats obtinguts, es decidirà 
quin és el valor que fixarem com a òptim per a tots els senyals en estudi. 

Bàsicament, el procediment de selecció de l’ordre òptim d’un model paramètric consisteix 
en estudiar l’evolució del valor d’un paràmetre d’indicació de la qualitat del model AR 
(“criteri”) obtingut a partir del senyal a modelar, en funció de l’ordre amb què precisament 
se’l pretén modelar. Cada criteri està relacionat, d’una manera o altra, amb l’error residual 
de predicció, valor del qual al principi disminueix a mesura que augmenta l’ordre del 
model AR (en augmentar l’ordre del model, la precisió del model obtingut també 
augmenta), primer ràpidament per a després anar-se alentint; més endavant, el valor del 
criteri augmenta, ja que també es té en compte la influència negativa de l’augment de 
l’ordre (més pics en l’espectre estimat). 
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Es tracta de prendre el valor de l’ordre òptim com al corresponent al mínim de la gràfica 
generada en representar el valor del criteri en funció de l’ordre del model amb què ha 
estat calculat  (“Funció Criteri”). Hi ha casos, però, en què aquest mínim correspon a un 
valor de l’ordre molt elevat; aleshores es pren com a valor d’ordre òptim aquell en què la 
velocitat de decreixement del valor del criteri es fa relativament lenta.  

Concretament, doncs, primer s’introdueixen dos dels criteris més coneguts de selecció de 
l’ordre d’un model, proposats per Akaike (1969, 1974): 

1. AIC: Akaike's Information Criterion (Criteri d’Informació d’Akaike). Paràmetre 
obtingut segons el càlcul donat pe l’expressió (Eq. B.1. 1). 

N
dVLOGAIC *2)( +=  

(Eq. B.1. 1) 

 
On V: funció de pèrdua, és a dir, la variança estimada de l’error de predicció lineal; 

d: nombre de paràmetres estimats; 
N: nombre de les dades estimades. 

2. FPE: Final Prediction Error (criteri de l’error final de predicció). L’índex de qualitat 
que es busca minimitzar en aquest cas és el donat per l’equació (Eq. B.1. 2). 

 
(Eq. B.1. 2) 

 
Un criteri de selecció alternatiu va ser proposat per Rissanen (1983), on el paràmetre de 
qualitat donat per l’equació (Eq. B.1. 3) fa referència a minimitzar la longitud de descripció 
(MDL: Minimum Description Length). N és el nombre de mostres; V la funció de pèrdua. 
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Finalment, es pot fer referència a un tercer criteri de selecció de l’ordre òptim d’un model, 
proposat per Broersen: el criteri d’informació combinada (CIC: Combined Information 
Criterion), que és robust enfront l’efecte de tenir tan sols un nombre finit de mostres d’un 
senyal i el càlcul del qual es realitza mitjançant les expressions (Eq. B.1. 4) a (Eq. B.1. 7). 

(Eq. B.1. 4) kkFSICkCIC += )()(
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: estimació de la matriu de covariances 
 m: dimensió del senyal a modelar 

  p: ordre del model 
 k: número de mostra, després d’haver mostrejat el senyal original 

  N: nombre total de mostres 

Matlab, però, no conté cap funció que directament calculi el valor de l’ordre òptim d’un 
model a partir d’un senyal determinat. Preparem, doncs, una rutina que ens el determini: 
el que busquem és l’ordre (amb què es calcula cada vegada el model paramètric) que 
minimitzi el valor de qualsevol dels tres paràmetres exposats. Per tant primer caldrà 
calcular el model AR, segons ja s’ha decidit a l’apartat anterior, del senyal estudiat per a 
diferents ordres i diferents mètodes paramètrics. 

Així doncs, amb aquest fi s’ha implementat la funció “[nn,V,Vn] = selarstruc(x,met,NN,c)”, 
amb la qual, a partir de les entrades següents: 

1. el senyal d’entrada a modelar (“x”);  
2. el mètode paramètric amb el qual es vol obtenir aquest model AR (“met”): Burg, 

Covariança, Covariança Modificada, Yule-Walker o Levinson-Durbin; 
3. el vector amb els ordres del model que es vol provar a calcular la funció criteri, i 

entre els quals es decidirà quin d’ells és l’òptim per a cada cas estudiat (“NN”); 
4. el criteri de selecció d’ordre òptim (“c”): aic, mdl, fpe, gic3, cic; 

s’obté: 
1. valor de l’ordre òptim del senyal, segons el mètode i criteri especificats (“nn”); 
2. valors de la funció del criteri (fila 1) per a cada ordre del model (fila 2) (“V”); 
3. valores de la funció del pèrdua (soroll o error) (fila 1) per a cada ordre (fila 2) 

(“Vn”); 

A continuació s’inclou el detall de la funció implementada per, a continuació, executar-la. 
Mitjançant la comanda: plot(V(2,:),V(1,:)); 

es representa gràficament els valors de la Funció Criteri (primera columna de V) respecte 
al valor de l’ordre corresponent (segona columna de V), i s’obté l’esmentada gràfica, el 
mínim de la qual indicarà al valor de l’ordre òptim obtingut per al model (nn).
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function [nn,V,Vn] = selarstruc(x,met,NN,c) 
%  Calcula el orden optimo del modelo AR dado  

por el metodo AR escogido 
%  para un conjunto de oredenes de modelo 
% 
%   [nn,V,Vn] = selarstruc(x,metodo,NN,criterio) 
% 
%   nn: mejor orden de modelo propuesto por el  
criterio 
%   criterio: 'aic' Akaike's information criterio 
%             'mdl' Rissanen minimum distance length 
%            'fpe' Akaike's Final Prediction Error 
(valor  por defecto) 
%             'gic3' Criterio de informacion 
generalizado  
de Broersen con alfa=3 
%             'cic' Criterio de informacion combinada 
de  
Broersen 
%   V: valores de la funcion del criterio (fila 1)dada  
para cada orden del modelo (fila 2) 
%   Vn: valores de la funcion del perdida (ruido o 
error) 
 (fila 1)dada para cada orden del modelo (fila 2) 
%   x: señal a modelar 
%   metodo: 'arburg', 'arcov', 'armcov', 'aryule', 'lpc' 
%   NN: vector con los ordenes de modelo AR a 
probar  
 
%   Pedro Gomis, feb 2003. 
 
N=length(x); 
if c(1)=='a' | c(1)=='A',alpha=2;end 
if c(1)=='m' | c(1)=='M', alpha=log(N);end 
if c(1)=='g' | c(1)=='G', alpha=3;end 
n=length(NN); 
nmin=NN(1); 
nmax=NN(n); 
Vn=zeros(2,n); 

V=zeros(2,n); 
NN=NN(:); 
Vn(2,:)=NN'; 
V(2,:)=NN'; 
k=1; 
for p=nmin:nmax 
    [a,v] = feval(met,x,p); 
    Vn(1,k)=v; 
    if nargin <3 | c(1)=='f' | c(1)=='F',  
        alpha=2*N/(N-p); 
        C= v*(1+alpha*p/N);      
    elseif c(1)=='c' | c(1)=='C', 
        i=0:p; 
        if strcmp(met,'arburg'); 
            vi=1./(N+1-i); 
        elseif strcmp(met,'arcov'); 
            vi=1./(N+2-2*i); 
        elseif strcmp(met,'armcov'); 
            vi=1./(N+1.5-1.5*i); 
        elseif (strcmp(met,'aryule') |  

strcmp(met,'lpc')); 
            vi=(N-i)./(N*(n+2)); 
        else 
            error('Metodo estimacion 

 AR no conocido') 
        end 
        fic_2 = 3*sum(vi); 
        fsic_2 = prod((1+vi)./(1-vi))-1; 
        cic_2 = max(fic_2,fsic_2); 
        C = log(v)+cic_2; 
    else 
        C = log(v) + alpha*p/N; 
    end 
    V(1,k)=C; 
    k=k+1; 
end 
[temp,ii]=min(V(1,:)); 
nn=V(2,ii);
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Aquesta funció s’executa, en l’estudi de selecció de l’ordre òptim, sobre els senyals RR(k) 
resultat d’haver realitzat interpolació mitjançant splines del senyal original RR(n), i havent 
mostrejat després el senyal a 2 Hz. La metodologia serà la següent, per a 5 pacients que 
es prendran com a exemple: 

1. Prendre els valors RR del fitxer pre_ptca corresponents als 180 primers segons 
del senyal, els corresponents als 180 darrers segons del fitxer ptca (ptca1) i els 
corresponents als 180 primers segons del fitxer ptca (ptca2). Obtenim tres variables 
discretes per pacient (una per a cada fitxer) que consten de dues columnes: a la primera, 
el valor RR del batec, en ms; a la segona, el número de batec corresponent. És a dir, 
obtenim el valor RR en funció del número de batec n: “RR(n)”. 

2. El senyal obtingut RR(n) no està format de mostres equiespaiades, doncs cada 
interval RR, obtingut a partir dels punts R consecutius de l’electrocardiograma, té una 
amplada diferent (corresponent al temps transcorregut entre un batec i l’altre). Per tan 
s’aplica la interpolació cúbica mitjançant splines a cada senyal RR(n), per tal d’obtenir 
una estimació contínua del senyal, amb el valor RR en funció de l’instant temporal en què 
s’ha donat: RR(t). El senyal obtingut el denotarem, dins les funcions que implementarem 
a partir d’ara, RRsp(t), per a no oblidar que s’ha obtingut mitjançant una interpolació, i que 
els valors dels instants temporals no són, per tant, els reals en què s’ha donat el batec. 
En mostrejar el senyal altre cop el senyal obtindrem un senyal RR en funció del número 
de batec i format per mostres equiespaiades: “RR(k)” (k: instant de mostreig). 

3. Cercar l’ordre òptim corresponent a cada senyal RR(k), aplicant la funció 
selarstruct mitjançant tres criteris de selecció de l’ordre òptim (“aic”, “mdl” i “cic”) i dos 
mètodes paramètrics (Burg i Covariança) de càlcul del model paramètric autoregressiu. 

L’estudi s’ha dut a terme per a cinc senyals d’exemple de la base de dades Staff3. Per a 
dos d’ells s’inclouen els resultats numèrics, corresponents al valor de l’ordre òptim trobat 
en cada cas, i gràfics, corresponents a la funció criteri per a cada mètode i criteri de 
selecció estudiats (veure figures B.1.1 a B.1.12). En tots els exemples, es busca l’ordre 
òptim dins l’interval d’ordres [5, 40]. 
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1. Pacient fRR_p006b1: 

 

 

 

 

 

 
 
Figura B.1.1.      Figura B.1.2. 
[nn,V,Vn] = selarstruc(RRsp,'arburg',5:40,'aic')  [nn,V,Vn] = selarstruc(RRsp,'arcov',5:40,'aic') 
Funció criteri per al model AR del senyal en estudi,  Funció criteri del model AR del senyal en estudi 
 trobat a partir del mètode paramètric de Burg, segons trobat pel mètode paramètric de la Covariança,  
 el criteri “aic” d’Akaike.     segons el criteri “aic” d’Akaike.  
Ordre òptim obtingut: nn = 20.    Ordre òptim obtingut: nn = 24. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura B.1.3.      Figura B.1.4. 
[nn,V,Vn] = selarstruc(RRsp,'arburg',5:40,'mdl')  [nn,V,Vn] = selarstruc(RRsp,'arcov',5:40,'mdl') 
Funció criteri per al model AR del senyal en estudi,  Funció criteri del model AR del senyal en estudi 
 trobat a partir del mètode paramètric de Burg, segons trobat pel mètode paramètric de la Covariança,  
 el criteri “mdl” de Rissanen.    segons el criteri “mdl’ de . Rissanen. 
Ordre òptim obtingut: nn = 9.    Ordre òptim obtingut: nn = 9. 
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Figura B.1.5.      Figura B.1.6. 
[nn,V,Vn] = selarstruc(RRsp,'arburg',5:40’,’cic’)  [nn,V,Vn] = selarstruc(RRsp,'arcov',’5:40’,’cic’) 
Funció criteri per al model AR del senyal en estudi,  Funció criteri del model AR del senyal en estudi 
 trobat a partir del mètode paramètric de Burg, segons trobat pel mètode paramètric de la Covariança,  
 el criteri “cic” de Broersen.    segons el criteri “cic” de Broersen.  
Ordre òptim obtingut: nn = 11.    Ordre òptim obtingut: nn = 20. 

 

2. Pacient fRR_p010b1: 

 

 

 

 

 

 
Figura B.1.7.      Figura B.1.8. 
[nn,V,Vn] = selarstruc(RRsp,'arburg',5:40,'aic')  [nn,V,Vn] = selarstruc(RRsp,'arcov',5:40,'aic') 
Funció criteri per al model AR del senyal en estudi,  Funció criteri del model AR del senyal en estudi 
 trobat a partir del mètode paramètric de Burg, segons trobat pel mètode paramètric de la Covariança,  
 el criteri “aic” d’Akaike.     segons el criteri “aic” d’Akaike.  
Ordre òptim obtingut: nn = 18.    Ordre òptim obtingut: nn = 28. 
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Figura B.1.9.      Figura B.1.10. 
[nn,V,Vn] = selarstruc(RRsp,'arburg',5:40,'mdl')  [nn,V,Vn] = selarstruc(RRsp,'arcov',5:40,'mdl') 
Funció criteri per al model AR del senyal en estudi,  Funció criteri del model AR del senyal en estudi 
 trobat a partir del mètode paramètric de Burg, segons trobat pel mètode paramètric de la Covariança,  
 el criteri “mdl” de Rissanen.    segons el criteri “mdl’ de . Rissanen. 
Ordre òptim obtingut: nn = 17.    Ordre òptim obtingut: nn = 20. 

 

 

 

 

 

 
Figura B.1.11.      Figura B.1.12. 
[nn,V,Vn] = selarstruc(RRsp,'arburg',5:40’,’cic’)  [nn,V,Vn] = selarstruc(RRsp,'arcov',’5:40’,’cic’) 
Funció criteri per al model AR del senyal en estudi,  Funció criteri del model AR del senyal en estudi 
 trobat a partir del mètode paramètric de Burg, segons trobat pel mètode paramètric de la Covariança,  
 el criteri “cic” de Broersen.    segons el criteri “cic” de Broersen.  
Ordre òptim obtingut: nn = 18.    Ordre òptim obtingut: nn = 22. 

Els resultats obtinguts, mitjançant els diferents mètodes paramètrics (Burg i Covariança) i 
criteris (aic d’Akaike, mdl de Rissanen i cic de Broersen), es resumeixen a la Taula B.1. 1. 
A partir d’ells, doncs, i tenint en compte la literatura ja existent i comentada a l’inici de 
l’apartat, s’observa que vers l’ordre 14 de tots els gràfics de la Funció Criteri, el pendent 
corresponent ja és menys pronunciat que per a valors menors. Aquest fet equival a una 
velocitat de decreixement del valor del criteri en estudi menor, com s’ha comentat a l’inici 
de l’apartat. Així doncs, es pren aquest valor per a realitzar el present estudi. 
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BROERSEN (‘cic’) AKAIKE (‘aic’) RISSANEN (‘mdl’) 
MODEL 

burg cov burg cov burg cov 

pre_ptca 11 20 20 24 9 9 
Pacient 6 

ptca 17 17 17 19 13 17 

pre_ptca 9 8 18 16 7 8 
Pacient 9 

ptca 20 19 50 45 19 45 

pre_ptca 9 10 23 23 9 10 Pacient 
14 ptca 7 14 50 15 48 15 

pre_ptca 15 32 15 49 15 15 Pacient 
25 ptca 11 19 50 20 30 20 

pre_ptca 10 20 10 20 7 10 Pacient 
29 ptca 14 14 42 23 63 13 

Taula B.1. 1 ordre òptim del model autoregressiu (AR) per als cinc pacients exemple segons els mètodes 
paramètrics de Burg (burg) i de la Covariança (cov), així com segons diferents criteris de selecció de l’ordre 
òptim: cic, aic i mdl. 
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B.1.2. Validació ordre òptim models AR  

La metodologia seguida a l’hora d’estudiar quin hauria de ser l’ordre òptim a utilitzar per a 
calcular els models AR dels senyals dels nostres pacients, a partir dels quals estimaríem 
aleshores la Densitat Espectral de Potència per a cadascun, ha estat la següent:  

1. Prendre els valors del fitxer pre_ptca corresponents als 180 primers segons 
(RR_06b1  a l’exemple), i els corresponents als 180 darrers segons del fitxer ptca 
(RR_06c1) obtenint així el senyal RR de cada pacient, en funció del número del batec 
al qual correspon: RR(n). 

interval_06b1 =find(fRR_p006b1(:,1)>=0 & fRR_p006b1(:,1)<=180); 
RR_06b1=fRR_p006b1(interval_06b1,:); 
% tmin = start-inflation + duration-inflation -180;     tmax = start-inflation + duration 
interval_06c1=find(fRR_p006c1(:,1)>=0+182-180 & fRR_p006c1(:,1)<=0+182); 
RR_06c1=fRR_p006c1(interval_06c1,:); 

2. Aplicar interpolació cúbica (per splines) a cada senyal per a trobar el senyal RR 
continu (en funció del temps): s’obté el senyal RR(t), graficat a les figures B.1.13 
(pre_ptca) i B.1.14 (ptca). En mostrejar s’obté el senyal discret (amb mostres 
equiespaiades) RR(k). 

% freqüència de mostreig = 2 Hz. 
x=0:500:180000; 
RRsp06b1=spline(RR_06b1(:,1)*1000,RR_06b1(:,2),x); 
RRsp06c1=spline(RR_06c1(:,1)*1000,RR_06c1(:,2),x); 
plot(x,RRsp06b1,'r',RR_06b1(:,1)*1000,RR_06b1(:,2)); 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1.13: Senyal continu RR(t) obtingut en unir els punts dels senyals RR(n) per al fitxer pre_ptca 
d’aquest pacient, mitjançant la interpolació cúbica per splines. 
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plot(x,RRsp06c1,'r',RR_06c1(:,1)*1000,RR_06c1(:,2)); 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1.14: Senyal continu RR(t) obtingut en unir els punts dels senyals RR(n) per al fitxer ptca d’aquest 
pacient, mitjançant la interpolació cúbica per splines. 

3. Per al fitxer pre_ptca, buscar l’ordre òptim corresponent a cada senyal RR(k), 
mitjançant 3 criteris (aic d’Akaike,  mdl de Rissanen i cic de Broersen), i dos mètodes 
paramètrics (Burg i Covariança). Grafiquem algunes funció criteri d’exemple a les 
figures  B.1.15 i B.1.16. 

 
 [nn1,V1,Vn1] = selarstruc(RRsp06b1,'arburg',5:50,'aic'); % ordre òptim = 20 
 [nn2,V2,Vn2] = selarstruc(RRsp06b1,'arburg',5:50,’mdl’); % ordre òptim = 9 
[nn3,V3,Vn3] = selarstruc(RRsp06b1,'arburg',5:50,’cic’); % ordre òptim = 11 
plot(V1(2,:),V1(1,:));  

     

 

 

 

 

 
 
 
Figura B.1.15: Per al senyal RR(t) corresponent al fitxer pre_ptca, funció criteri minimitzant el paràmetre “aic” 
d’Akaike, havent obtingut el model AR mitjançant el mètode paramètric de burg. L’ordre òptim, corresponent 
al mínim de la funció, en aquest cas és p = 20. 
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 [nn1,V1,Vn1] = selarstruc(RRsp06b1,'arcov',5:50,'aic'); % ordre òptim = 24 
[nn2,V2,Vn2] = selarstruc(RRsp06b1,’arcov’,5:50,’mdl’); % ordre òptim = 9 
[nn3,V3,Vn3] = selarstruc(RRsp06b1,’arcov’,5:50,’cic’); % ordre òptim = 20 
plot(V2(2,:),V2(1,:));    

 

 

 

 

 
 
 
Figura B.1.16: Per al senyal RR(t) corresponent al fitxer pre_ptca , funció criteri minimitzant el paràmetre “mdl” 
de Rissanen, havent obtingut el model AR mitjançant el mètode paramètric de la Covariança. L’ordre òptim, 
corresponent al mínim de la funció, en aquest cas és p = 9. 

4. Per al fitxer ptca, buscar l’ordre òptim corresponent a cada senyal RR(k), mitjançant 3 
criteris (aic d’Akaike,  mdl de Rissanen i cic de Broersen), i dos mètodes paramètrics 
(Burg i Covariança). Grafiquem algunes funció criteri d’exemple a les figures  B.1.17 i 
B.1.18. 

 [nn1,V1,Vn1] = selarstruc(RRsp06c1,'arburg',5:50,'aic'); % ordre òptim = 17 
 [nn2,V2,Vn2] = selarstruc(RRsp06c1,'arburg',5:50,’mdl’); % ordre òptim = 13 
[nn3,V3,Vn3] = selarstruc(RRsp06c1,'arburg',5:50,’cic’); % ordre òptim = 13 
plot(V1(2,:),V1(1,:)); 

    

 

 

 

 

 
Figura B.1.17: Per al senyal RR(t) corresponent al fitxer ptca, funció criteri minimitzant el paràmetre “aic” 
d’Akaike, havent obtingut el model AR mitjançant el mètode paramètric de burg. L’ordre òptim, corresponent 
al mínim de la funció, en aquest cas és p = 17. 
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 [nn1,V1,Vn1] = selarstruc(RRsp06c1,'arcov',5:50,'aic'); % ordre òptim = 19 
[nn2,V2,Vn2] = selarstruc(RRsp06c1,'arcov',5:50,'mdl'); % ordre òptim = 17 
[nn3,V3,Vn3] = selarstruc(RRsp06c1,'arcov',5:50,'cicl'); % ordre òptim = 17 
plot(V2(2,:),V2(1,:)); 

 

   

 

 

 

 

Figura B.1.18: Per al senyal RR(t) corresponent al fitxer ptca , funció criteri minimitzant el paràmetre “mdl” de 
Rissanen, havent obtingut el model AR mitjançant el mètode paramètric de la covariança. L’ordre òptim, 
corresponent al mínim de la funció, en aquest cas és p = 17. 

5. Hem buscat l’ordre de model òptim mitjançant varis mètodes i segons diferents criteris 
per al pacient número 6. Cerquem el mateix per a 4 pacients més i resumim els 
resultats a la Taula B.1. 2. Per al càlcul respecte a cada pacient hem tingut en compte 
els instants d’inici i de fi de ptca corresponent.  

BROERSEN (‘cic’) AKAIKE (‘aic’) RISSANEN (‘mdl’) 
MODEL 

Burg Covariança Burg Covariança Burg Covariança 
pre_ptca 11 20 20 24 9 9 

Pacient 6 
ptca 17 17 17 19 13 17 

pre_ptca 9 8 18 16 7 8 
Pacient 9 

ptca 20 19 50 45 19 45 
pre_ptca 9 10 23 23 9 10 Pacient 

14 ptca 7 14 50 15 48 15 
pre_ptca 15 32 15 49 15 15 Pacient 

25 ptca 11 19 50 20 30 20 
pre_ptca 10 20 10 20 7 10 Pacient 

29 ptca 14 14 42 23 63 13 

Taula B.1. 2 :  ordre òptim del model AR per a 5 pacients d’exemple, segons tres criteris diferents (aic, mdl i 
cic) i dos mètodes paramètrics diferents (Burg i Covariança). 
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B.2. Elecció del mètode paramètric 

Mostrem com a exemple la següent funció implementada, així com el resultat de la seva 
execució a la figura B.2.1, per a observar la influència de l’ús d’un mètode o d’un altre en 
calcular la densitat espectral de potència (DEP) d’un senyal electrocardiogràfic (ECG). En 
aquest cas hem comparat els mètodes de Burg i de Yule-Walker, ambdós paramètrics, 
amb el mètode no paramètric de Welch. 
 
 
function h=DEPRRsp(RRsp) 
fs=2; %frequencia de mostreig 
[Pw,f]=pwelch(RRsp,hamming(256),128, 
1024,fs); 
save Pw; 
[Pb,f]=pburg(RRsp,14,1024,fs); 
save Pb; 
[Py,f]=pyulear(RRsp,14,1024,fs); 
save Py; 
h=figure; 
plot(f,log10(Pw),':',f,log10(Pb),'-', 
f,log10(Py)); grid 
ylabel('Estimacio DEP (dB)'); 
xlabel('Frequencia (Hz)'); 
legend('Welch','Burg','Yule-Walker'); 
title('DEP mitjançant 3 metodes’); 
save h; 
end  Figura B.2.1: DEP d’un senyal ECG segons diferents mètodes: 

Welch no paramètric, Burg i Yule-Walker paramètrics. 

 

En aquesta figura B.2.1 s’observa una de les característiques principals dels resultats 
obtinguts amb els mètodes paramètrics: les DEP’s obtingudes consten de formes més 
suaus i sense tantes oscil·lacions o pics com els no paramètrics, amb la conseqüent 
diferència en les conclusions assolides, més fiables per al nostre tipus d’estudi. 

A la taula B.2.1 s’exposen els principals avantatges i desavantatges que presenten els 
quatre models paramètrics analitzats. A la taula B.2.2. s’inclouen les principals 
característiques de cada model. 
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Mètode paramètric Avantatges Desavantatges 

Burg 

· Alta resolució per a dades de 
curta durada. 

· Sempre produeix models 
estables. 

· Localitzacions dels pics 
altament dependents de la fase 

inicial. 

· Pot patir separació de línies en 
l’espectre per a sinusoides amb 

soroll, o quan l’ordre del model és 
elevat. 

· “Biaix” de freqüències en 
estimacions de sinusoides amb 

soroll. 

Covariança 

· Millor resolució en l’estimació de 
la DEP que el mètode Y-W (que no 
ha estat escollit per aquesta raó). 

· Capaç d’extreure freqüències de 
senyals consistents en varis 

sinusoides purs. 

· Pot produir models inestables. 

· “Biaix” de freqüències en 
estimacions de sinusoides amb 

soroll. 

Covariança Modificat 

· Alta resolució per a senyals de 
curta durada 

· Capaç d’extreure freqüències de 
senyals consistents en varis 

sinusoides purs 

· No pateix separació de línies en 
l’espectre 

· Pot produir models inestables. 

· Aparició de pics dependents de 
la fase inicial 

· “Biaix” petit de freqüències en 
estimacions de sinusoides amb 

soroll. 

Yule-Walker 

· Caracteritza bé senyals de llarga 
durada 

· Sempre produeix senyals 
estables 

· No caracteritza bé senyals de 
curta durada 

· “Biaix” de freqüències en 
estimacions de sinusoides amb 

soroll. 

Taula B.2.1: principals avantatges i desavantatges dels mètodes paramètrics de Burg, Covariança,  
Covariança Modificada i Yule-Walker. 
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Mètode paramètric Característiques 

Burg 

· Minimitza l’error cap endavant i cap enrere en els predictors 
lineals per mínims quadrats 

· Els coeficients compleixen la recursió de Levinson-Durbin 

Covariança · Minimitza l’error cap endavant per mínims quadrats 

Covariança Modificat · Minimitza l’error de predicció cap endavant i cap enrere per 
mínims quadrats 

Yule-Walker · Minimitza l’error cap endavant per mínims quadrats 

Taula B.2.2: principals característiques dels mètodes paramètrics de Burg, Covariança, Covariança 
Modificada i Yule-Walker. 

 

Tenint en compte tant els avantatges com els desavantatges de cada mètode paramètric, 
així com les diferències entre les seves característiques, s’arriba a la conclusió que 
l’estudi es durà a terme mitjançant dos dels mètodes paramètrics possibles: els mètodes 
de Burg i de la Covariança. 
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B.3. Influència de la freqüència de mostreig en 
l’estimació de la densitat espectral de potència 

d’un senyal donat 

Per a realitzar l’estimació espectral, l’estudi s’ha dut a terme primerament comparant els 
resultats del paràmetre en estudi β obtinguts amb els mètodes paramètrics Burg i 
Covariança (veure la metodologia seguida a l’Annex B.3.1, “Influència de la freqüència de 
mostreig: paràmetre β obtingut mitjançant els mètodes de Burg i Covariança”). En no ser 
els resultats gaire diferenciadors, s’ha procedit a comparar Burg amb el mètode de la 
Covariança Modificada (veure la metodologia seguida a l’Annex B.3.2, “Influència de la 
freqüència de mostreig: paràmetre β obtingut mitjançant els mètodes de Burg i 
Covariança Modificada”). 

La seqüència RR utilitzada en cada cas és la corresponent al senyal filtrat del fitxer 
pre_ptca del pacient, i corresponent a la primera derivació. Per exemple, per al pacient 
número 6, el fitxer utilitzat seria el fRR_p006b1. A la taula B.3.1 es resumeixen els 
resultats obtinguts. 

 

β: pendent recta regressió de la DEP en 
funció de la freqüència (escala loglog) PACIENT DURADA 

SENYAL 
ECG  (s) 

FREQÜÈNCIA 
DE 

MOSTREIG 
(Hz) 

Mètode de 
Burg 

Mètode de la 
Covariança 

Mètode 
Covariança 
modificada 

1 -1.7382 -1.8641 -2.0859 

2 -1.7786 -1.7985 -2.2700 
 

180 
4 -2.0521 -2.0400 -1.7592 

1 -2.1372 -4.5897 -3.8476 

2 -2.1821 -3.7272 -2.2506 

 

 

6  

300 
4 -2.3314 -3.0276 -4.0395 

1 -0.6969 -1.5801 -1.9480 

2 -0.6188 -2.3084 -2.4283 

9 
 

180 
4 -0.6094 -2.5790 -2.0015 
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1 -2.1047 -1.8749 -2.1215 

2 -2.1326 -2.1024 -1.7939 
 

300 
4 -1.9267 -2.6762 -1.6795 

1 -1.7772 -1.6880 -1.5579 

2 -2.0413 -2.0480 -2.3866 
 

180 
4 -1.9553 -2.0246 -2.0425 

1 -2.2273 -2.2328 -2.0635 

2 -2.1947 -1.8943 -2.0022 

14 

 

300 
4 -2.1377 -2.1796 -2.0004 

1 -1.1788 -1.1419 -1.8901 

2 -1.5118 -1.5234 -1.9024 
 

180 
4 -1.6909 -1.7057 -1.9296 

1 -1.1777 -1.1311 -1.9330 

2 -1.5997 -1.5913 -1.9593 

25 

 

300 
4 -1.7044 -1.7181 -1.9613 

1 -1.8541 -1.3085 -1.4939 

2 -1.9189 -1.9386 -1.5411 
 

180 
4 -1.8254 -3.1720 -1.8873 

1 -1.8229 -1.2701 -1.9867 

2 -1.9781 -1.8744 -2.2249 

29 

 

300 
4 -1.7558 -2.8292 -2.7568 

 

Taula B.3.1: Valors comparatius del paràmetre en estudi β segons diferents freqüències de mostreig (Fs), i 
per als mètodes paramètrics de Burg, Covariança i Covariança Modificada.  

En comparar els resultats obtinguts segons un mètode paramètric o un altre, s’observa 
que aplicant el mètode de la Covariança alguns valors de β prenen valors molt elevats; és 
aleshores quan es decideix aplicar la mateixa metodologia per al mètode de la 
Covariança Modificada, per tal de veure si s’aconsegueixen valors menys sensibles al 
canvi del valor de la freqüència de mostreig (Fs). Els nous resultats obtinguts, però, 
també s’observen més sensibles al canvi de freqüència de mostreig que amb Burg.  
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Tal i com s’inclou als mateixos annexes B.3.1 i B.3.2, s’ha analitzat també la influència de 
la mida del senyal (180 o 300 segons) en l’obtenció de β a una freqüència de mostreig o 
una altra. La principal conclusió que s’extreu d’aquesta és el fet que, per a una mateixa 
freqüència de mostreig, el valor de β disminueix gairebé sempre quan la mida del senyal 
augmenta de 180 a 300 segons. Això és degut, segons els gràfics obtinguts en aplicar el 
mètode, al fet que l’ajust és pitjor per a una mida del senyal major: en el rang en escala 
logarítmica [-1.4, -1], la DEP tendeix a disminuir el seu pendent (es fa més negatiu), 
afectant al valor final de l’índex en estudi.  Es decideix doncs, de treballar amb una mida 
del senyal de 180 segons. 

Es decideix dons aplicar finalment aquest mètode al càlcul del model paramètric 
autoregressiu a partir del qual s’estimarà la DEP del senyal en estudi. Igualment es 
decideix de mostrejar els senyals a una freqüència de mostreig de 2 Hz, doncs és aquella 
amb què s’obté un ajust millor de la DEP a una recta, en escala logarítmica i dins l’interval 
considerat. 
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B.3.1. Influència de la freqüència de mostreig: paràmetre β 
obtingut mitjançant els mètodes de Burg i Covariança   

Per als 5 pacients presos com a mostra, compararem el valor del pendent obtingut de la 
recta de regressió lineal, que ajusta la DEP del senyal en funció de la freqüència a una 
recta en escala logarítmica. Es realitzarà aquest procediment per als fitxers de pre_ptca,  
per als valors durant els 180 primers segons, i per als 300 primers segons. Per a cada 
pacient, realitzem el mateix estudi per a freqüències Fs = 1, 2, 4 Hz, per a estudiar la 
influència de la freqüència de mostreig al valor obtingut de β. 

El fitxer utilitzat en cada cas és el corresponent a la senyal del pre_ptca filtrada del 
pacient de la primera derivació. Per exemple, per al pacient número 6, el fitxer utilitzat 
seria el fRR_p006b1. 

Els gràfics obtinguts per al pacient número 6 es mostren de la figura B.3.1 a la B.3.24. Els 
valors de β obtinguts per als 5 pacients d’exemple s’inclouen a la taula B.3.2. Les rutines 
implementades i utilitzades són les següents: 
 
function h=RRspAR(RRsp) 
% calcula la DEP de la senyal d’entrada 
mitjançant el model paramètric AR 
fs=1; % freqüència de mostreig, que anirem 
variant en cada cas per a evaluar-ne la  
influència 
% prenem 'ordre òptim = 14 
[Pb,f]=pburg(RRsp,14,1024,fs); 
[Pc,f]=pcov(RRsp,14,1024,fs); 
save f; 
h=figure; 
plot(f,log10(Pb),'b',f,log10(Pc),'r'); grid 
ylabel('Estimacio DEP (dB)'); 
xlabel('Frequencia (Hz)'); 
legend('Burg (ordre 14)','Covariança (ordre 
14)'); 
title('DEP frequencia 1024: senyal= RRsp'); 
end 
 
function h=RRspLogARSencer(RRsp) 
% grafica en escala logarítmica 
fs=1; % freqüència que anirem canviant 

[Pb,f]=pburg(RRsp,14,1024,fs); 
[Pc,f]=pcov(RRsp,14,1024,fs); 
f2=f; 
i=513; 
j=513; 
while i>=1  
    if f(i,1)==0 
    else 
        f2(j,1)=log10(f(i,1)); 
        j=j-1; 
    end 
    i=i-1; 
end 
f3=f2(j+1:513); 
save f3; 
Pbb=Pb(j+1:513); 
Pcc=Pc(j+1:513); 
h=figure; 
plot(f3,log10(Pbb),'-',f3,log10(Pcc)); grid 
ylabel('DEP (dB)'); 
xlabel('Log10(Frequencia(Hz))'); 
legend('Burg(ordre14)','Covariança(ordre14)') 
title('DEP(dB) en funcio del log10 de la 
frequencia'); 
end
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function [h1,h2,betaPb,betaPc]= 
DEPiRectaRegressioAlhoraRRsp(RRsp) 
% grafica la DEP de la senyal, així com 
 la recta de regressió lineal corresponent,  
en funció del       % logaritme en base  
10 de la freqüència, dins un rang de  
log10(F) determinat: [-3 -1] 
fs=1; % freqüència de mostreig 
[Pb,f]=pburg(RRsp,14,1024,fs); 
[Pc,f]=pcov(RRsp,14,1024,fs); 
save f; 
save Pb; 
save Pc; 
f2=f; 
i=513; 
j=513; 
while i>=1  
    if f(i,1)==0 
    else 
        f2(j,1)=log10(f(i,1)); 
        j=j-1; 
    end 
    i=i-1; 
end 
save f2; 
save j; 
f3=f2(j+1:513); 
save f3; 
Pbb=Pb(j+1:513); 
Pcc=Pc(j+1:513); 
interval=find(f3>=-3 & f3<=-1); %pq la  
recta de regressio sigui 
%calculada tenint nomes en compte  
els valors dins aq interval 
f4=f3(interval); 
Pb=Pbb(interval); 
Pc=Pcc(interval); 
regressioPb=polyfit(f4,log10(Pb),1); 
save regressioPb; 
%coeficients de la recta de regressio  
de Pb 
regressioPc=polyfit(f4,log10(Pc),1); 
save regressioPc; 
%coeficients de la recta de regressio  

de Pc 
betaPb=regressioPb(1,1) %pendent de  
la recta de regressio de Pb 
betaPc=regressioPc(1,1) %pendent de  
la recta de regressio de Pc 
save betaPb; 
save betaPc; 
rectaPb=polyval(regressioPb,f4); 
rectaPc=polyval(regressioPc,f4); 
%grafiquem alhora la DEP i la recta de 
regressio corresponent al mètode de burg 
h1=figure; 
plot(f4,log10(Pb),'-',f4,rectaPb); grid 
title('DEP amb la recta de regressio  
corresponent (burg)'); 
xlabel('Log10(frequencia(Hz))'); 
ylabel('Estimacio DEP(dB)'); 
%grafiquem alhora la DEP i la recta 
 de regressio corresponent al mètode  
de la covariança 
h2=figure; 
plot(f4,log10(Pc),'-',f4,rectaPc); grid 
title('DEP amb la recta de regressio  
corresponent (covariança)'); 
ylabel('DEP (dB)'); 
xlabel('Log10(Frequencia(Hz))'); 
end
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A continuació es detalla la metodologia aplicada al pacient número 6, amb els gràfics corresponents 

que permeten comprendre millor l’objectiu de cada pas. Els resultats gràfics corresponents es troben 

a les figures B.3.1 a B.3.24. 

a. 180 PRIMERS SEGONS 
% RR_06_180 : primers 180 segons del senyal fRR_p006b1 
interval_p06_180 =find(fRR_p006b1(:,1)>=0 & fRR_p006b1(:,1)<=180); 
RR_p06_180=fRR_p006b1(interval_p06_180,:); 

i. Fs = 2 Hz 
 
x=0:500:180000; 
RRsp06_180=spline(RR_p06_180(:,1)*1000, RR_p06_180(:,2),x); 
% RRsp06_180, senyal esplainada dels 180 primers segons de la senyal filtrada  

 
plot(RR_p06_180(:,1)*1000,  
RR_p06_180(:,2),’b’,x,  
RRsp06_180,’r’); 

 

 

 

Figura B.3.1: RR(t) després d’haver fet interpolació cúbica (per 
splines) al senyal original RR(n), on n és el número de batec 

RRsp= RRsp06_180; 
h=RRspAR(RRsp);  

Figura B.3.2: Densitat Espectral de Potencia del senyal en funció  
de la freqüència, del model autoregressiu obtingut mitjançant els  
mètodes paramètrics de Burg i Covariança. 
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h=RRspLogARSencer(RRsp); 

 

 

 

 
Figura B.3.3: DEP en funció de la freqüència, en escala logarítmica 

 
 [h1,h2,betaPb,betaPc]=DEPiRectaRegressioAlhoraRRsp(RRsp); 
% només per a l’interval [-3, -1]; betaPb mitjançant burg; betaPc mitjançant covariança 

 

 

 

 

 

 

 
Figura B.3.4: DEP en funció de la freqüència en    Figura B.3.5: DEP en funció de la freqüència en 
escala logarítmica, per a l’interval [-3,-1], i recta   escala logarítmica, per a l’interval [-3,-1], i recta 
corresponent ajustada per mínims quadrats.    corresponent ajustada per mínims quadrats. 
Obtenim β = betaPb = -1.7786. Fs = 2 Hz.    Obtenim β = betaPc = -1.7985. Fs = 2 Hz. 

ii. Fs = 1 Hz 
 

x=0:1000:180000; 
RRsp =spline(RR_p06_180(:,1)*1000, RR_p06_180(:,2),x); 
h=RRspAR(RRsp); % DEP en funció de la freqüència 
h=RRspLogARSencer(RRsp); % DEP en funció del log10 de la freqüència 
[h1,h2,betaPb,betaPc]=DEPiRectaRegressioAlhoraRRsp(RRsp)   
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Figura B.3.6: DEP del senyal en funció de la     Figura B.3.7: DEP en funció de la  
freqüència, del model AR obtingut mitjançant els    freqüència, en escala logarítmica 
mètodes paramètrics de Burg i Covariança. 

 

 

 

 

 

 
Figura B.3.8: DEP en funció de la freqüència en            Figura B.3.9: DEP en funció de la freqüència en 
escala logarítmica, per a l’interval [-3,-1], i recta        escala logarítmica, per a l’interval [-3,-1], i recta 
corresponent ajustada per mínims quadrats.         corresponent ajustada per mínims quadrats. 
Obtenim β = betaPb = -1.7382. Fs = 1 Hz.         Obtenim β = betaPc = -1.8641. Fs = 1 Hz. 

iii. Fs = 4 Hz 
x=0:250:180000; 
% la resta igual 

 

 

 

 
Figura B.3.10: DEP en funció de la freqüència, en escala logarítmica 
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Figura B.3.11: DEP en funció de la freqüència en                     Figura B.3.12: DEP en funció de la freqüència en 
escala logarítmica, per a l’interval [-3,-1], i recta                    escala logarítmica, per a l’interval [-3,-1], i recta 
corresponent ajustada per mínims quadrats.                   corresponent ajustada per mínims quadrats. 
Obtenim β = betaPb = -2.0521. Fs = 4 Hz.                     Obtenim β = betaPc = -2.0400. Fs = 4 Hz. 

b. 300 PRIMERS SEGONS 

A partir d’ara s’inclouen només les figures obtingudes; els passos i les funcions executades són tota 
l’estona les mateixes, canviant en cada cas el valor de la variable Fs (freqüència de mostreig) o la 
durada del senyal (180 o 300 segons). 

i. Fs = 2 Hz 

 

 

 

 

 

 
 
Figura B.3.13: DEP del senyal en funció de la    Figura B.3.14: DEP en funció de la  
freqüència, del model AR obtingut mitjançant els   freqüència, en escala logarítmica 
mètodes paramètrics de Burg i Covariança. 
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Figura B.3.15: DEP en funció de la freqüència en   Figura B.3.16: DEP en funció de la freqüència en 
escala logarítmica, per a l’interval [-3,-1], i recta                escala logarítmica, per a l’interval [-3,-1], i recta 
corresponent ajustada per mínims quadrats.                  corresponent ajustada per mínims quadrats. 
Obtenim β = betaPb = -2.1821. Fs = 2 Hz.                 Obtenim β = betaPc = -3.7272. Fs = 2 Hz. 

 

ii. Fs = 1 Hz 

 

 

 

 

 

 
Figura B.3.17: DEP del senyal en funció de la     Figura B.3.18: DEP en funció de la  
freqüència, del model AR obtingut mitjançant els    freqüència, en escala logarítmica 
mètodes paramètrics de Burg i Covariança. 
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Figura B.3.19: DEP en funció de la freqüència en    Figura B.3.20: DEP en funció de la freqüència en 
escala logarítmica, per a l’interval [-3,-1], i recta      escala logarítmica, per a l’interval [-3,-1], i recta 
corresponent ajustada per mínims quadrats.            corresponent ajustada per mínims quadrats. 
Obtenim β = betaPb = -2.1372. Fs = 1 Hz.                Obtenim β = betaPc = -4.5897. Fs = 1 Hz. 

 

iii. Fs = 4 Hz 

 

 

 

 

 

 
 
Figura B.3.21: DEP del senyal en funció de la     Figura B.3.22: DEP en funció de la  
freqüència, del model AR obtingut mitjançant els    freqüència, en escala logarítmica 
mètodes paramètrics de Burg i Covariança. 
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Figura B.3.23: DEP en funció de la freqüència en                Figura B.3.24: DEP en funció de la freqüència en 
escala logarítmica, per a l’interval [-3,-1], i recta                escala logarítmica, per a l’interval [-3,-1], i recta 
corresponent ajustada per mínims quadrats.                 corresponent ajustada per mínims quadrats. 
Obtenim β = betaPb = -2.3314. Fs = 4 Hz.                 Obtenim β = betaPc = -3.0276. Fs = 4 Hz. 
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β: pendent recta regressió de la 
DEP en funció de la freqüència 

(escala logarítmica) PACIENT 
DURADA 

SENYAL ECG  
(s) 

FREQÜÈNCIA 
DE MOSTREIG 

(Hz) 
Mètode de burg 

Mètode de 
Covariança 

1 -1.7382 -1.8641 

2 -1.7786 -1.7985 180 

4 -2.0521 -2.0400 

1 -2.1372 -4.5897 

2 -2.1821 -3.7272 

PACIENT 6 

300 

4 -2.3314 -3.0276 

1 -0.6969 -1.5801 

2 -0.6188 -2.3084 180 

4 -0.6094 -2.5790 

1 -2.1047 -1.8749 

2 -2.1326 -2.1024 

PACIENT 9 

300 

4 -1.9267 -2.6762 

1 -1.7772 -1.6880 

2 -2.0413 -2.0480 180 

4 -1.9553 -2.0246 

1 -2.2273 -2.2328 

2 -2.1947 -1.8943 

PACIENT 
14 

 

300 
4 -2.1377 -2.1796 

1 -1.1788 -1.1419 

2 -1.5118 -1.5234 180 

4 -1.6909 -1.7057 

PACIENT 
25 

300 1 -1.1777 -1.1311 
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2 -1.5997 -1.5913 

4 -1.7044 -1.7181 

1 -1.8541 -1.3085 

2 -1.9189 -1.9386 180 

4 -1.8254 -3.1720 

1 -1.8229 -1.2701 

2 -1.9781 -1.8744 

PACIENT 
29 

300 

4 -1.7558 -2.8292 

  

Taula B.3.2. Influència de la freqüència de mostreig en el valor final de β, per als mètodes paramètrics de Burg i Covariança. 

En comparar els resultats obtinguts segons un mètode paramètric o un altre, s’observa que aplicant el 
mètode de la Covariança alguns valors de β prenen valors molt elevats; es decideix doncs aplicar la 
mateixa metodologia per al mètode de la Covariança Modificada, per tal de veure si s’aconsegueixen 
valors menys sensibles al canvi del valor de la freqüència de mostreig (Fs).  Els resultats obtinguts es 
troben a l’annex B.3.2. 

Aprofitant els valors obtinguts a la taula B.3.2, es pot crear una altra taula, de manera que el que 
s’observi sigui la influència de la mida del senyal al valor final obtingut de β. Així doncs, construïm la 
taula B.3.3. 

 

β: pendent recta regressió de la 
DEP en funció de la freqüència 

(escala logarítmica) PACIENT 
FREQÜÈNCIA 

(Hz) 
MIDA DEL  

SENYAL (s) 
Mètode de 

burg 
Mètode de la 
Covariança 

180 -1.7382 -1.8641 
1 

300 -2.1372 -4.5897 

180 -1.7786 -1.7985 
2 

300 -2.1821 -3.7272 

180 -2.0521 -2.0400 

6 

4 
300 -2.3314 -3.0276 
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180 -0.6969 -1.5801 
1 

300 -2.1047 -1.8749 

180 -0.6188 -2.3084 
2 

300 -2.1326 -2.1024 

180 -0.6094 -2.5790 

9 

4 
300 -1.9267 -2.6762 

180 -1.7772 -1.6880 
1 

300 -2.2273 -2.2328 

180 -2.0413 -2.0480 
2 

300 -2.1947 -1.8943 

180 -1.9553 -2.0246 

 

14 

4 
300 -2.1377 -2.1796 

180 -1.1788 -1.1419 
1 

300 -1.1777 -1.1311 

180 -1.5118 -1.5234 
2 

300 -1.5997 -1.5913 

180 -1.6909 -1.7057 

25 

4 
300 -1.7044 -1.7181 

180 -1.8541 -1.3085 
1 

300 -1.8229 -1.2701 

180 -1.9189 -1.9386 
2 

300 -1.9781 -1.8744 

180 -1.8254 -3.1720 

29 

4 
300 -1.7558 -2.8292 

Taula B.3.3: Influència de la mida del senyal en el valor final de β, per als mètodes paramètrics de Burg i Covariança. 
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La principal conclusió que s’extreu d’aquesta taula B.3.3. és el fet que, per a una mateixa freqüència 
de mostreig, el valor de β disminueix gairebé sempre quan la mida del senyal augmenta de 180 a 300 
segons. Això és degut, segons els gràfics obtinguts en aplicar el mètode, al fet que l’ajust és pitjor per 
a una mida del senyal major: en el rang en escala logarítmica [-1.4, -1], la DEP tendeix a disminuir el 
seu pendent (es fa més negatiu), afectant al valor final de l’índex en estudi. Mostrem aquesta 
influència comparant dues de les figures obtingudes per al senyal pre_ptca del pacient número 6, on 
l’estimació es duu a terme mostrejant el senyal a 2 Hz i mitjançant el mètode de Burg. S’hi observa, 
doncs, que per a una mida de senyal major (figura B.3.26), a l’interval esmentat el pendent és més 
pronunciat que per a una mida de senyal menor (figura B.3.25), perdent bondat en l’ajust de la DEP a 
una recta, en escala logarítmica. Així doncs, es decideix prendre una mida de senyal de 180 segons.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura B.3.25: DEP en funció de la freqüència en    Figura B.3.26: DEP en funció de la freqüència en 
escala logarítmica i recta corresponent ajustada   escala logarítmica i recta corresponent ajustada 
per mínims quadrats. S’obté β = -1.7786. Senyal    per mínims quadrats. S’obté β = -2.1821. Senyal 
corresponent als 180 primers segons del fitxer pre_ptca  corresponent als 300 primers segons del fitxer 

pre_ptca 

A partir de les dades mostrades a la taula B.3.3 també es fa evident que la variació patida per beta 
depenent de la mida del senyal és molt més òbvia per al mètode de la Covariança; altre cop veiem la 
sensibilitat d’aquest mètode al canvi d’algun dels seus paràmetres. 
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B.3.2. Influència de la freqüència de mostreig: paràmetre β obtingut 
mitjançant els mètodes de Burg i Covariança  Modificada 

La metodologia a seguir és exactament la mateixa que la realitzada en l’annex B.3.1, canviant tan 
sols el mètode paramètric de la Covariança pel de la Covariança Modificada; per tant, en aquest cas 
s’inclou directament la taula B.3.4, amb les conclusions obtingudes a continuació. 
 

β: pendent recta regressió de la DEP 
en funció de la freqüència 

(escala logarítmica) PACIENT 
DURADA 

SENYAL ECG  
(s) 

FREQÜÈNCIA 
DE MOSTREIG 

(Hz) Mètode de Burg 
Mètode de la 
Covariança 
Modificada 

1 -1.7382 -2.0859 

2 -1.7786 -1.7592 180 

4 -2.0521 -2.2506 

1 -2.1372 -2.2700 

2 -2.1821 -3.8476 

PACIENT 6 

300 

4 -2.3314 -4.0395 

1 -0.6969 -1.9480 

2 -0.6188 -2.0015 180 

4 -0.6094 -1.7939 

1 -2.1047 -2.4283 

2 -2.1326 -2.1215 

PACIENT 9 

300 

4 -1.9267 -1.6795 

1 -1.7772 -1.5579 

2 -2.0413 -2.0425 180 

4 -1.9553 -2.0022 

1 -2.2273 -2.3866 

2 -2.1947 -2.0635 

PACIENT 
14 

300 

4 -2.1377 -2.0004 
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1 -1.1788 -1.8901 

2 -1.5118 -1.9296 180 

4 -1.6909 -1.9593 

1 -1.1777 -1.9024 

2 -1.5997 -1.9330 

PACIENT 
25 

300 

4 -1.7044 -1.9613 

1 -1.8541 -1.4939 

2 -1.9189 -1.8873 180 

4 -1.8254 -2.2249 

1 -1.8229 -1.5411 

2 -1.9781 -1.9867 

PACIENT 
29 

300 

4 -1.7558 -2.7568 

Taula B.3.4. Influència de la freqüència de mostreig en el valor final de β, per als mètodes paramètrics de Burg i de 
Covariança Modificada. 

Els resultats obtinguts a partir del mètode paramètric de la Covariança Modificada s’observen més 
sensibles al canvi de freqüència de mostreig que per al mètode de Burg. Es decideix dons aplicar 
finalment aquest mètode al càlcul del model paramètric autoregressiu a partir del qual s’estimarà la 
DEP del senyal en estudi. Igualment es decideix de mostrejar els senyals a una freqüència de 
mostreig de 2 Hz, doncs és aquella amb què s’obté un ajust millor de la DEP a una recta, en escala 
logarítmica i dins l’interval considerat. 
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Igualment, es construeix la taula B.3.5 per a observar la influència de la mida del senyal. Les 
conclusions obtingudes són les mateixes que les extretes d’analitzar els valors de β de la taula B.3.3. 
 

β: pendent recta regressió de la DEP en 
funció de la freqüència 

(escala logarítmica) PACIENT FREQÜÈNCIA 
(Hz) 

MIDA DEL  
SENYAL (s) 

Mètode de 
Burg 

Mètode de la Covariança 
modificada 

180 -1.7382 -2.0859 
1 

300 -2.1372 -2.2700 

180 -1.7786 -1.7592 
2 

300 -2.1821 -3.8476 

180 -2.0521 -2.2506 

6 

4 
300 -2.3314 -4.0395 

180 -0.6969 -1.9480 
1 

300 -2.1047 -2.4283 

180 -0.6188 -2.0015 
2 

300 -2.1326 -2.1215 

180 -0.6094 -1.7939 

9 

4 
300 -1.9267 -1.6795 

180 -1.7772 -1.5579 
1 

300 -2.2273 -2.3866 

180 -2.0413 -2.0425 
2 

300 -2.1947 -2.0635 

180 -1.9553 -2.0022 

14 

4 
300 -2.1377 -2.0004 

180 -1.1788 -1.8901 
1 

300 -1.1777 -1.9024 

25 

2 180 -1.5118 -1.9296 
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 300 -1.5997 -1.9330 

180 -1.6909 -1.9593 
4 

300 -1.7044 -1.9613 

180 -1.8541 -1.4939 
1 

300 -1.8229 -1.5411 

180 -1.9189 -1.8873 
2 

300 -1.9781 -1.9867 

180 -1.8254 -2.2249 

29 

4 
300 -1.7558 -2.7568 

 

Taula B.3.5: Influència de la mida del senyal en el valor final de β, per als mètodes paramètrics de Burg i Covariança 
Modificada. 

En els gràfics obtinguts s’observa el mateix fenomen que en l’annex anterior B.4.2, és a dir, que l’ajust 
per a un senyal de 300 segons és pitjor que el corresponent al mateix senyal, però amb tan sols 180 
segons. Així doncs, l’estudi es durà a terme amb intervals dels senyals de pre_ptca i ptca de 180 
segons per als pacients de la base de dades Staff3. Per a la base de dades NIC, aquest estudi no es 
realitza; els senyals són de durada igual tots ells: de 24 hores. 
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B.4. Metodologia per al càlcul del paràmetre β 

A continuació es detalla el contingut de cadascun dels passos que s’han de dur a terme, segons s’ha 
avançat en la memòria, per al càlcul d’aquest paràmetre β. Alhora, s’inclou l’execució de cada pas a 
un senyal d’exemple, on es pot observar el resultat obtingut en cadascun d’ells. El senyal utilitzat en 
tots els casos és el mateix que hem fet servir a l’exemple de l’apartat anterior: senyal fRRp025b1 de 
la base de dades Staff3, senyal filtrat (f) dels intervals detectats RR del pacient (p) número 025, del 
fitxer pre_ptca (en aquest cas indicat amb la lletra “b”) i de la primera derivació (1). 

PAS 1. 

Aquest mètode parteix del senyal ECG dels pacients. Si en grafiquem un a tall d’exemple, de la 
columna corresponent als valors RR dels senyals en funció de la dels valors del número de batec 
obtenim RR(n), obtenim les figures B.4.1 i B.4.2. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

n n 

Figura B.4.1: valors reals del senyal RR, és a dir, els  Figura B.4.2: interpolació que realitzaria el Matlab per defecte, 
punts discrets corresponents a les dues columnes de  és a dir, unint els punts del senyal RR mitjançant una 
què consta la variable.     regressió lineal. 

En l’estudi present, però, i com es mostra en el següent pas, es realitza una interpolació cúbica, 
mitjançant splines, per tal d’aconseguir més precisió. 
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PAS 2. 

Mitjançant la comanda del Matlab que realitza una interpolació cúbica mitjançant splines obtenim 
l’estimació del senyal continu RR(t). Com que la freqüència de mostreig (Fs) per a obtenir RR(k) serà 
de 2 Hz, els instants en què trobarem els valors k de la interpolació (t = 1/Fs) es trobaran cada 500 
ms (equiespaiats). En fer l’estudi prenent tan sols 3 minuts de cada senyal RR de què disposem (com 
ja s’ha especificat, considerarem una durada igual per a tots els senyals per a obtenir valors de β que 
no depenguin d’aquesta aspecte), necessitarem una variable corresponent a l’eix temporal de les 
abscisses d’aquesta mateixa durada. Amb aquesta finalitat ens generem una variable de durada 3 * 
60 * 1000 =180000 ms, cada 500 ms degut a al valor comentat de Fs:  x=RR(1,1):500:180000; 

Es pot però precisar més l’instant final d’aquest senyal x, ja que aquest haurà de coincidir amb el final 
del senyal RR que prèviament s’haurà definit, corresponents a pre_ptca, ptca1 i ptca2, i de durada 
també 180s: x=RR(1,1):0.5:RR(end,1); 

Partint d’aquesta variable i dels valors RR del senyal, és a dir, de la segona columna de les nostres 
variables RR(k), la comanda a executar per a realitzar la interpolació cúbica és la següent:  

RRsp=spline(fRR_p025b1(:,1),fRR_p025b1(:,2),x); 

Aquesta rutina pren la funció que ve donada pels valors de fRR_p025b1(:,2) en funció dels 
fRR_p025b1(:,1) segons (que multipliquem per 1000 per obtenir ms), i l’avalua mitjançant interpolació 
cúbica d’splines als valor donats per la variable d’entrada x, obtenint la variable RRsp (senyal RR 
“esplainada”). La gràfica obtinguda aplicant aquestes comandes troba a la figura B.4.3. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura B.4.3: senyal RR(t) obtingut aplicant la interpolació cúbica  
d’splines al senyal RR(n) original 
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Per a validar aquest pas del mètode, a la figura B.4.4 grafiquem els valors de RR1(t), com Matlab 
hagués interpolat, i del senyal obtingut RR2(t), en interpolar aquest senyal mitjançant splines, durant 
els 10 primers segons. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura B.4.4: valors del senyal RR1(t) = RR i del senyal RR2(t) = RRsp, 
durant els 10 primers segons 

Veiem que l’aproximació és bona. 

PAS 3. 

Càlcul de la DEP mitjançant el mètode paramètric escollit, Burg. Per a poder anar comparant 
visualment i numèrica els resultats obtinguts, estimarem la DEP també amb el mètode de la 
Covariança. Recordem els altres paràmetres estudiats, i els valors corresponents escollits:  
freqüència de mostreig Fs = 2 i ’ordre òptim de model p=14. 

Seguint amb el mateix senyal d’exemple, implementem una funció que estimi la DEP d’un senyal 
electrocardiogràfic (ECG) general RRsp, obtingut després del PAS 2, i amb les característiques 
esmentades. Fem també la representació gràfica de l’amplitud de la DEP (dB) en funció de la 
freqüència (Hz) (Figura B.4.5). 
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function h=RRspAR(RRsp) 
fs=2; %freqüència de mostreig 
[Pb,f]=pburg(RRsp,14,1024,fs); 
[Pc,f]=pcov(RRsp,14,1024,fs); 
plot(f,log10(Pb),'-',f,log10(Pc),':'); grid 
ylabel('Estimacio DEP (dB)'); 
xlabel('Frequencia (Hz)'); 
legend('Burg (ordre 14)','Covariança (ordre 14)'); 
title('DEP frequencia 1024: senyal= RRsp’); 
axis([0 1 -4 12]); 
end 
 

Figura B.4.5: estimació de la DEP d’un senyal ECG general, 
mitjançant Burg (      ) i Covariança (      )  com a mètodes 
paramètrics, i p = 14 com a ordre òptim. 

En aquest cas s’observa com les dues funcions resultants són molt semblants: només a les 
aproximacions dutes a terme per a freqüències molt baixes es pot distingir una DEP de l’altra. 

Es pot tornar a observar la influència de l’ús d’un ordre de model o d’un altre en la figura B.4.6, si es 
compara amb la figura B.4.5, on es representa la DEP estimada per al mateix senyal, per a ambdós 
mètodes paramètrics també, però calculat amb un ordre n=56 i obtenint-se un pendent molt menys 
suau: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura B.4.6: estimació de la DEP d’un senyal ECG general, mitjançant Burg (      )  i  
Covariança (      )  com a mètodes paramètrics, i p = 56 com a ordre òptim. 
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PAS 4. 

A partir d’aquí grafiquem, a la figura B.4.7, aquesta mateixa funció de l’amplitud de la DEP en funció 
de la freqüència, però ara en escala logarítmica, utilitzant la següent rutina: 
 
function h=RRspLogAR Sencer(RRsp) 
fs=2; 
[Pb,f]=pburg(RRsp,14,1024,fs); 
[Pc,f]=pcov(RRsp,14,1024,fs); 
save f; 
save Pb; 
save Pc; 
f2=f; 
i=513; 
j=513; 
while i>=1  
    if f(i,1)==0 
    else 
        f2(j,1)=log10(f(i,1)); 
 j=j-1; 
     
 

end 
    i=i-1; 
end 
save f2; 
save j; 
f3=f2(j+1:513); 
save f3; 
Pbb=Pb(j+1:513); 
Pcc=Pc(j+1:513); 
h=figure; 
plot(f3,log10(Pbb),'-',f3,log10(Pcc)); grid 
ylabel('DEP (dB)'); 
xlabel('Log10(Frequencia(Hz))'); 
legend('Burg (ordre 14)','Covariança (ordre 14)'); 
title('DEP ordre 14 (dB): senyal=RRsp); 
end 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura B.4.7: representació gràfica de l’estimació de la DEP d’un senyal  
ECG general, mitjançant Burg (      ) i Covariança (      )  com a mètodes  
paramètrics, i p = 14 com a ordre òptim, en funció de la freqüència, en  
escala logarítmica. 
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PAS 5.  

Finalment, aproximem aquesta funció resultant a una recta per mínims quadrats, tal i com detallem en 
la següent funció, i grafiquem en una mateixa figura (Figura B.4.8) cada DEP en funció de la 
freqüència (en escala logarítmica) amb la recta de regressió corresponent, per a veure millor el 
concepte de l’estudi. S’obté el paràmetre β com el pendent d’aquesta recta de regressió. Hem de tenir 
en compte, però, que cal un estudi per trams, ja que el gràfic obtingut de la DEP consta de diferents 
intervals amb un valor del pendent de la recta bastant diferenciats en cada cas. Així doncs, 
visualitzarem solament el rang que ens interessa en cada cas per a fer l’estudi. En un principi, aquest 
rang serà aquell que a priori s’ajusti millor a una recta; en calcular el valor del pendent per a 5 
pacients d’exemple i comparant els valors del coeficient de regressió lineal r s’acabarà acotant aquest 
rang, per a fer un estudi a la resta de senyals. 

L’obtenció de l’error corresponent a cada regressió realitzada es duu a terme calculant el valor del 
coeficient de regressió  lineal (r), segons les equacions (Eq. B.4.1), (Eq. B.4.2) i (Eq. B.4.3). 

(Eq. B.4.2) SCd = Σ (valor real – mitjana valors reals)2 

(Eq. B.4.1) SCt = Σ(valor donat per la recta de regressió – mitjana dels valors reals)2  

 

(Eq. B.4.3) r2 = SCt / SCd  

Així doncs, el paràmetre r indicarà el nombre de casos explicats per la regressió, en tant per 1. 

 
 

function [h1,h2,betaPb,betaPc]= 
DEPiRectaRegressioAlhoraRRsp(RRsp) 
fs=2; 
[Pb,f]=pburg(RRsp,14,1024,fs); 
[Pc,f]=pcov(RRsp,14,1024,fs); 
f2=f; 
i=513; 
j=513; 
while i>=1  
    if f(i,1)==0 
    else 
        f2(j,1)=log10(f(i,1)); 
        j=j-1; 
    end 
    i=i-1; 
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end 
save f2; 
save j; 
f3=f2(j+1:513); 
save f3; 
Pbb=Pb(j+1:513); 
Pcc=Pc(j+1:513); 
interval=find(f3>=-3 & f3<=-1); %pq la recta de  
%regressio sigui calculada tenint nomes en compte 
% els valors dins aq interval 
f4=f3(interval); 
Pb=Pbb(interval); 
Pc=Pcc(interval); 
 
regressioPb=polyfit(f4,log10(Pb),1); 
%coeficients de la recta de regressio de Pb 
regressioPc=polyfit(f4,log10(Pc),1); 
%coeficients de la recta de regressio de Pc 
betaPb=regressioPb(1,1)  
%pendent de la recta de regressio de Pb 
betaPc=regressioPc(1,1) 
%pendent de la recta de regressio de Pc 
rectaPb=polyval(regressioPb,f4); 
rectaPc=polyval(regressioPc,f4); 
%grafiquem alhora la DEP i la recta de regressio 
% corresponent al mètode de burg 
h1=figure; 
plot(f4,log10(Pb),'-',f4,rectaPb); grid 
title('DEP amb la recta de regressio corresponent  
(burg)'); 
xlabel('Log10(frequencia(Hz))'); 
ylabel('Estimacio DEP(dB)'); 
%grafiquem alhora la DEP i la recta de regressio 
% corresponent al mètode de la covariança 
h2=figure; 
plot(f4,log10(Pc),'-',f4,rectaPc); grid 
title('DEP amb la recta de regressio corresponent  
(covariança)'); 
ylabel('DEP (dB)'); 
xlabel('Log10(Frequencia(Hz))'); 
end
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Així doncs, a continuació s’inclouen els diferents valors de β obtinguts, segons Burg o Covariança, per 
a diferents intervals. Alhora, s’inclou el valor del coeficient de regressió r (en tant per 1, indica el 
nombre de casos explicats per la regressió lineal) corresponent a cada ajust de la funció a una recta. 

Per a l’interval sencer obtenim les figures B.4.8 i B.4.9, amb els corresponents valors de β i r. 

  

 

 

 

 

 
 
Figura B.4.8: estimació de la DEP en funció de la freqüència      Figura B.4.9: estimació de DEP en funció de la freqüència 
en escala logarítmica, i recta de regressió corresponent,       en escala logarítmica, i recta de regressió corresponent, 
havent-la obtingut mitjançant el mètode paramètric de Burg.      havent-la obtingut mitjançant el mètode de la Covariança. 
Interval sencer: β = -3.6721; r = 0.7981.        Interval sencer: β = -3.5883; r = 0.7832. 

Es pot observar ja a primer cop d’ull que la regressió no és bona, la funció no s’ajusta bé a una recta. 

Per a l’interval, [-0.5 0], obtenim les figures B.4.10 i B.4.11, amb els corresponents valors de β i r. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura B.4.10: estimació de la DEP en funció de la freqüència      Figura B.4.11: estimació de DEP en funció de la freqüència 
en escala logarítmica, i recta de regressió corresponent,       en escala logarítmica, i recta de regressió corresponent, 
havent-la obtingut mitjançant el mètode paramètric de Burg.      havent-la obtingut mitjançant el mètode de la Covariança. 
Interval [-0.5,0]: β = -11.2864; r = 0.9629.        Interval [-0.5,0]: β = -11.4177; r = 0.9630. 
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L’ajust en aquest cas, si ens fixem en el valor de r es veu que és millor, però gràficament encara 
s’observa un error considerable. A més, dins aquest interval es veu com la funció té un pendent més 
pronunciat que per a la resta de valors; en conseqüència, el valor de β obtingut es dispara i arriba a 
valer aproximadament –11. 

Tenint en compte l’interval [-1 -0.5], obtenim les figures B.4.12 i B.4.13, amb els corresponents valors 
de β i r. 

 

 

 

 

 

 
Figura B.4.12: estimació de la DEP en funció de la freqüència      Figura B.4.13: estimació de DEP en funció de la freqüència 
en escala logarítmica, i recta de regressió corresponent,       en escala logarítmica, i recta de regressió corresponent, 
havent-la obtingut mitjançant el mètode paramètric de Burg.      havent-la obtingut mitjançant el mètode de la Covariança. 
Interval [-1,-0.5]: β = -1.4105; r = 0.8457.        Interval [-1,-0.5]: β = -0.9672; r = 0.6662. 

Finalment, per a l’interval [-3 -1], obtenim les figures B.4.14 i B.4.15. 

 

 

 

 

 

 
Figura B.4.14: estimació de la DEP en funció de la freqüència      Figura B.4.15: estimació de DEP en funció de la freqüència 
en escala logarítmica, i recta de regressió corresponent,       en escala logarítmica, i recta de regressió corresponent, 
havent-la obtingut mitjançant el mètode paramètric de Burg.      havent-la obtingut mitjançant el mètode de la Covariança. 
Interval [-3,-1]: β = -1.5604; r = 0.9757.        Interval [-3,-1]: β = -1.5639; r = 0.9762. 
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B.5.  Aplicació de la metodologia β a la base de dades NIC 

B.5.1. Valors de β obtinguts per a la base de dades NIC 

Els resultats obtinguts han estat els inclosos en les taules B.5.1 a B.5.3. La nomenclatura β15 (r15) fa 
referència al valor de β (coeficient de regressió r) calculat dins l’interval [-2.5,-1.5]; β1 (r1) fa 
referència al valor de β (r) calculat dins l’interval [-2.5,-1]. 

 

PACIENT INTERVAL 
[-2.5, -1.5] 

INTERVAL 
[-2.5, -1] 

rr-nit-hcm1 
Edat Sexe 

β15: beta r15 β1: beta r1 

r1c-myrcha-MR 16 1 -1.9944 1.0000 -1.8336 0.9963 

r2c-gurczyn-GP 23 1 -1.9736 1.0000 -1.7217 0.9920 

r3c-majew-ME 24 1 -1.9841 1.0000 -1.7896 0.9952 

r4c-gontar-GA 34 1 -1.9673 1.0000 -1.7012 0.9915 

r5c-kozik-KD 38 1 -1.9916 1.0000 -1.8368 0.9969 

r6c-walerian-WW 36 1 -1.9867 1.0000 -1.7892 0.9948 

r7c-drozdm-DM 43 0 -1.9956 1.0000 -1.8648 0.9979 

r8c-gurgul-GK 46 0 -1.9838 1.0000 -1.7957 0.9955 

r9c-gryczko-GKZ 45 1 -1.9585 0.9999 -1.6996 0.9939 

rr_antark0_nit 16 1 -2.0298 1.0000 -1.9716 0.9986 

rr_antmich0_nit 15 1 -1.9674 1.0000 -1.7268 0.9937 

rr_antpatr1_nit 30 1 -1.9614 0.9999 -1.6917 0.9917 

rr_arak_nit 16 1 -1.9838 1.0000 -1.7950 0.9956 

rr_atkiew1_nit 30 0 -1.9802 1.0000 -1.7677 0.9945 

rr_boldt0_nit 17 0 -2.0074 1.0000 -1.8814 0.9975 

rr_brzoz_nit 26 1 -1.9665 1.0000 -1.6811 0.9896 

rr_budzyn1_nit 17 0 -1.9769 1.0000 -1.7693 0.9950 

rr_chmboz_nit 44 0 -1.9880 1.0000 -1.8029 0.9958 
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-1.9901 -1.8112 rr_czyzew0_nit 42 0 1.0000 0.9958 

rr_dobro_nit 10 1 -1.9897 0.9972 

rr_gatarz0_nit 20 0.9999 -1.6764 0.9904 

rr_gawor1_nit 6 -1.9916 1.0000 -1.8405 0.9970 

rr_gorska2_nit 0 -1.9905 1.0000 -1.7830 0.9942 

-1.8398 1.0000 

-1.9617 - 

1 

45 

-1.9582 rr_grzegol_nit 20 1 0.9999 -1.6553 0.9894 

31 0 -2.0041 1.0000 0.9991 

rr_kijan_nit 40 0 0.9999 -1.6587 0.9909 

Taula B.5.1. Valors de β obtinguts aplicant la metodologia explicada als pacients de baix risc del fitxer rr-nit-hcm1. 

-1.9236 rr_kawczyns_nit 

-1.9547 

 

 

 

PACIENT INTERVAL 
[-2.5, -1.5] 

INTERVAL 
[-2.5, -1] 

rr-nit-hcm2 
Edat Sexe 

β15: beta r15 β15: beta r1 

rr_kondej0_nit 36 1 -1.9831 1.0000 -1.7755 0.9946 

rr_kubik_nit 18 1 1.0000 -1.8786 0.9978 

rr_kulpan1_nit 25 1 -1.9791 1.0000 -1.7628 0.9942 

rr_majkbogd_nit 19 1 -2.0271 1.0000 -1.9607 0.9987 

rr_maljez_nit 39 1 -2.0102 1.0000 -1.8902 0.9973 

rr_malkag_nit 16 0 -1.9968 1.0000 -1.8637 0.9976 

rr_maszkow_nit 11 1 -1.9742 1.0000 -1.7569 0.9943 

rr_mizin_nit 16 1 -1.9613 0.9999 -1.6764 0.9904 

rr_naporow_nit - 0 -1.9653 1.0000 -1.6763 0.9894 

rr_nowaka_nit 17 0 -1.9780 1.0000 -1.7586 0.9941 

rr_pietrp_nit 10 1 -2.0140 1.0000 -1.9090 0.9977 

rr_pudzbla2_nit 8 1 -1.9715 1.0000 -1.7471 0.9943 

rr_sawczu1_nit 38 1 -1.9657 1.0000 -1.6970 0.9919 

-2.0014 
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rr_sloka_nit 24 1 -2.0121 1.0000 -1.9199 0.9985 

rr_smolin_nit 14 1 -2.0734 0.9999 -2.1172 0.9994 

rr_sobann_nit 36 0 -2.0925 0.9998 -2.0930 0.9985 

rr_stanisz_nit 22 0 -1.9934 1.0000 -1.8570 0.9975 

rr_strup_nit 23 1 -1.9877 1.0000 -1.8719 0.9988 

rr_topol_nit 46 0 -1.9628 1.0000 -1.8513 0.9993 

rr_tunkiew_nit - 0 -2.0440 1.0000 -2.0519 0.9997 

rr_urban_nit 23 1 -1.9687 1.0000 -1.7259 0.9932 

rr_wojwal_nit 34 1 -1.9805 1.0000 -1.7867 0.9956 

rr_zbroz_nit 19 1 -1.9750 1.0000 -1.7501 0.9941 

rr_zdzieb_nit 35 0 -1.9692 1.0000 -1.7130 0.9921 

rr_zielin_nit 65 0 -2.1464 0.9996 -2.2861 0.9992 

Taula B.5.2. Valors de β obtinguts aplicant la metodologia explicada als pacients de baix risc del fitxer rr-nit-hcm2. 
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PACIENT INTERVAL 
[-2.5, -1.5] 

INTERVAL 
[-2.5, -1] 

rr-nit-scd-hcm 
Edat Sexe 

β15: beta r15 β15: beta r1 

frr_biernat2_nit 20 0 -2.0755 0.9999 -2.0979 0.9991 

frr_lagiew0_nit 16 1 -2.0019 1.0000 -1.8776 0.9978 

r1scd-palusz-PM 16 1 -1.9737 1.0000 -1.7467 0.9938 

r2scd-zajpaw-ZP 20 1 -1.9865 1.0000 -1.8273 0.9973 

r3scd-majmar-MM 19 1 -1.9726 1.0000 -1.7274 0.9926 

r4scd-ruzycki-RI 24 1 -2.0000 1.0000 -1.8844 0.9982 

r5scd-pulaw-PZ 31 0 -2.0492 0.9999 -2.0385 0.9994 

r6scd-kubow-KP 33 1 -1.9810 1.0000 -1.7962 0.9963 

r7scd-drozle-DL 38 0 -2.0194 1.0000 -1.9322 0.9983 

r8scd-zajjan-ZJ 40 1 -1.9766 1.0000 -1.7475 0.9933 

r9scd-wudz-WC 50 1 -2.0490 0.9999 -2.0214 0.9988 

rr_krakow2_nit 17 0 -1.9564 0.9999 -1.6700 0.9910 

rr_liszew1_nit 24 1 -1.9741 1.0000 -1.7503 0.9947 

Taula B.5.3. Valors de β obtinguts aplicant la metodologia explicada als pacients d’alt risc del fitxer rr-nit-sdc-hcm. 

 

A l’annex B.5.2 (“Exemples gràfics del mètode β obtinguts per a la base de dades NIC) s’han graficat 
alguns resultats: 2 pacients de baix risc i 2 d’alt risc. 
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B.5.2. Exemples gràfics del mètode β obtinguts per a la base de dades 
NIC  

S’inclouen, doncs, dos exemples gràfics de l’aplicació del mètode β per a pacients de baix risc, i dos 
més corresponents a pacient d’alt risc. La nomenclatura β15 (r15) fa referència al valor de β (r) 
calculat dins l’interval [-2.5,-1.5]; β1 (r1) fa referència al valor de β (r) calculat dins l’interval [-2.5,-1]. 

1. Pacients de baix risc:  

a. r1c-myrcha-MR: figures B.5.1 a B.5.6.  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
Figura B.5.1: senyal discret RR(n) del pacient en estudi.         Figura B.5.2: senyal continu RR(n) del pacient en estudi 
               (interpolació realitzada per Matlab: per mínims quadrats). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura B.5.3: senyal continu RR(n) del pacient en estudi         Figura B.5.4: densitat espectral de potència en 

(interpolació cúbica per splines).    funció de la freqüència: DEP (f). 
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Figura B.5.5: representació gràfica en escala logarítmica de  Figura B.5.6: representació gràfica en escala 
DEP (f) del senyal en l’interval [-2.5,-1.5].     logarítmica de DEP (f) del senyal en l’interval [-2.5,-1] 
β15 = -1.9944; r15 = 1              β1 = -1.8336; r1 = 0.9963 

 

b. r2c-gurczyn-GP: figures B.5.7 a B.5.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura B.5.7: senyal discret RR(n) del pacient en estudi.         Figura B.5.8: senyal continu RR(n) del pacient en estudi 
               (interpolació realitzada per Matlab: per mínims quadrats). 
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Figura B.5.9: senyal continu RR(n) del pacient en estudi         Figura B.5.10: densitat espectral de potència en 

(interpolació cúbica per splines).    funció de la freqüència: DEP (f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura B.5.11: representació gràfica en escala logarítmica de  Figura B.5.12: representació gràfica en escala 
DEP (f) del senyal en l’interval [-2.5,-1.5].     logarítmica de DEP (f) del senyal en l’interval [-2.5,-1] 
β15 = -1.9736; r15 = 1      β1 = -1.7217; r1 = 0.9920 
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2. Pacient d’alt risc: 

a. frr_biernat2_nit: figures B.5.13 a B.5.18.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura B.5.13: senyal discret RR(n) del pacient en estudi.         Figura B.5.14: senyal continu RR(n) del pacient en estudi 
               (interpolació realitzada per Matlab: per mínims quadrats). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura B.5.15: senyal continu RR(n) del pacient en estudi           Figura B.5.16: densitat espectral de potència (DEP)  en 
(interpolació cúbica per splines).     funció de la freqüència: DEP (f). 
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Figura B.5.17: representació gràfica en escala logarítmica de  Figura B.5.18: representació gràfica en escala 
DEP (f) del senyal en l’interval [-2.5,-1.5].     logarítmica de DEP (f) del senyal en l’interval [-2.5,-1] 
β15 = -2.0755; r15 = 0.9999     β1 = -2.0979; r1 = 0.9991 

 

b. frr_lagiew0_nit: figures B.5.19 a B.5.24 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura B.5.19: senyal discret RR(n) del pacient en estudi.         Figura B.5.20: senyal continu RR(n) del pacient en estudi 
               (interpolació realitzada per Matlab: per mínims quadrats). 
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Figura B.5.21: senyal continu RR(n) del pacient en estudi           Figura B.5.22: densitat espectral de potència (DEP)  en 
(interpolació cúbica per splines).     funció de la freqüència: DEP (f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura B.5.23: representació gràfica en escala logarítmica de  Figura B.5.24: representació gràfica en escala 
DEP (f) del senyal en l’interval [-2.5,-1.5].     logarítmica de DEP (f) del senyal en l’interval [-2.5,-1] 
β15 = -2.0019; r15 = 1      β1 = -1.8776; r1 = 0.9978 
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B.5.3. Estudi estadístic de les diferències entre grups. 
Analitzant les dades obtingudes del paràmetre β per a la base de dades NIC, amb el programa 
d’estadística SPSS obtenim els següents resultats (taules B.5.4 a B.5.13), les conclusions dels quals 
es comenten dins la memòria. 

Es recorda la nomenclatura pel que fa als diferents paràmetres β: 
a. β15: valor obtingut d’ajustar, en escala logarítmica, la densitat espectral de potència en funció del 

número de batec, dins l’interval [-2.5, -1.5]; el valor del coeficient de regressió corresponent és 
r15. 

b. β1: valor obtingut d’ajustar, en escala logarítmica, la densitat espectral de potència en funció del 
número de batec, dins l’interval [-2.5, -1]; el valor del coeficient de regressió corresponent és r1. 

En aquelles cel·les de les taules en què apareix “n.s.”, es refereix al fet que el p-valor és major de 
0.05 i per tant el criteri de classificació és “no significatiu”; el p-valor s’obté mitjançant la prova Mann-
Whitney de la taula Anova obtinguda a partir de les dades tabulades a l’annex B.5.1. 

 

p 
variables 

β15: interval [-2.5, -1.5] β1: interval [-2.5, -1] 
Baix - Alt risc n.s. n.s. 

Taula B.5.4: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres β15 i β1, per al tipus de grup (d’alt i baix risc) com a paràmetre 
diferenciador. 

 

µ ± σ 
variables 

β15: interval [-2.5, -1.5] β1: interval [-2.5, -1] 
N 

Baix risc -1.9916 ± 0.0352 -1.8174 ± 0.1261 51 
Alt risc -2.0012 ± 0.0365 -1.8552 ± 0.1344 13 

Taula B.5.5: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) per a cada paràmetre β, per a cada grup de risc (alt i baix) i 
nombre de pacients a cada prova (N). 
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Baix risc: 
 

p 
variables 

β15: interval [-2.5, -1.5] β1: interval [-2.5, -1] 
sexe n.s. n.s. 
edat 

(n<35) 
n.s. n.s. 

Taula B.5.6: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres β15 i β1, per als pacients de baix risc i per a cada grup diferenciador: 
sexe (masculí o femení) o edat (major o menor de 35 anys). 

 

µ ± σ 
variables 

β15: interval [-2.5, -1.5] β1: interval [-2.5, -1] 
N 

dona -2.0011 ± 0.04693 -1.8531 ± 0.1518 19 
home -1.9868 ± 0.0251 -1.79998 ± 0.10431 31 
n<35 
anys 

-1.9877 ± 0.02423 -1.8063 ± 0.1034 33 

n>=35 
anys 

-1.9981 ± 0.05064 -1.8343 ± 0.1569 16 

Taula B.5.7: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) i nombre de pacients a cada prova (N) per als pacients de baix 
risc, per a cada paràmetre β i per a cada grup diferenciador: sexe (masculí o femení) o edat (major o menor de 35 anys). 

 

p 
variables 

β15: interval [-2.5, -1.5] β1: interval [-2.5, -1] 
sexe (n<35) n.s. n.s. 

sexe (n>=35) 
Diferència entre 

homes i dones, dels 
senyals baix i >=35 

n.s. n.s. 

edat (dones) n.s. n.s. 
edat (homes) 
Diferència entre 
joves i vells, dels 

senyals dels homes 
de baix risc 

n.s. n.s. 

Taula B.5.8: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres β15 i β1, per als pacients de baix risc i per a cada grup diferenciador: 
sexe (masculí o femení) i menor de 35 anys, sexe (masculí o femení) i major de 35 anys, edat (major o menor de 35 anys) i 
sexe femení o edat (major o menor de 35 anys) i sexe masculí. 
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µ ± σ 
variables 

β15: interval [-2.5, -1.5] β1: interval [-2.5, -1] 
N 

dona & edat<35 -1.991 ± 0.0127 -1.8316 ± 0.06572 7 
home & 
edat<35 

-1.9878 ± 0.02666 -1.8044 ± 0.1109 25 

dona & 
edat>=35 

-2.0074 ± 0.0619 -1.8660 ± 0.1866 10 

home & 
edat>=35 

-1.9826 ± 0.0186 -1.7814 ± 0.0759 6 

Taula B.5.9: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) i nombre de pacients a cada prova (N) per als pacients de baix 
risc, per a cada paràmetre β i per a cada grup diferenciador: sexe (masculí o femení) i menor de 35 anys, sexe (masculí o 
femení) i major de 35 anys, edat (major o menor de 35 anys) i sexe femení o edat (major o menor de 35 anys) i sexe 
masculí. 

Alt risc:  
 

p 
variables 

β15: interval [-2.5, -1.5] β1: interval [-2.5, -1] 
sexe n.s. n.s. 
edat 

(n<35) 
n.s. n.s. 

Taula B.5.10: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres α1, α2 i α3, per als pacients d’alt risc i per a cada grup diferenciador: 
sexe (masculí o femení) o edat (major o menor de 35 anys). 
 

µ ± σ 

variables β15: 

interval [-2.5, -1.5] 

β1: 

interval [-2.5, -1] 

N 

dona -2.0251 ± 0.05123 -1.9347 ± 0.1893 4 
home -1.9906 ± 0.0245 -1.8198 ± 0.0953 9 
n<35 
anys 

-1.9971 ± 0.0374 -1.8416 ± 0.1373 10 

n>=35 
anys 

-2.0150 ± 0.0364 -1.9004 ± 0.1397 3 

Taula B.5.11: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) i nombre de pacients a cada prova (N) per als pacients d’alt 
risc, per a cada paràmetre β i per a cada grup diferenciador: sexe (masculí o femení) o edat (major o menor de 35 anys). 
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p 
variables 

β15: interval [-2.5, -1.5] β1: interval [-2.5, -1] 
sexe (n<35) n.s. n.s. 

sexe (n>=35) 
Diferència entre 

homes i dones, dels 
senyals baix i >=35 

n.s. n.s. 

edat (dones) n.s. n.s. 
edat (homes) 
Diferència entre 
joves i vells, dels 

senyals dels homes 
de baix risc 

n.s. n.s. 

Taula B.5.12: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres β15 i β1, per als pacients d’alt risc i per a cada grup diferenciador: 
sexe (masculí o femení) i menor de 35 anys, sexe (masculí o femení) i major de 35 anys, edat (major o menor de 35 anys) i 
sexe femení o edat (major o menor de 35 anys) i sexe masculí. 

 

µ ± σ 
variables 

β15: interval [-2.5, -1.5] β1: interval [-2.5, -1] 
N 

dona & edat<35 -2.0271 ± 0.0626 -1.9355 ± 0.2318 3 
home & edat<35 -1.9843 ± 0.0124 -1.8014 ± 0.0639 7 
dona & edat>=35 -2.0194 ± 0 -1.9322 ± 0 1 
home & edat>=35 -2.0128 ± 0.0512 -1.8845 ± 0.1937 2 

Taula B.5.13: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) i nombre de pacients a cada prova (N) per als pacients d’alt 
risc, per a cada paràmetre β i per a cada grup diferenciador: sexe (masculí o femení) i menor de 35 anys, sexe (masculí o 
femení) i major de 35 anys, edat (major o menor de 35 anys) i sexe femení o edat (major o menor de 35 anys) i sexe 
masculí. 
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B.6.  Aplicació de la metodologia β a la base de dades 
Staff3 

B.6.1. Valors de β obtinguts per a la base de dades Staff3 

Els resultats obtinguts han estat els inclosos en les taules B.6.1 a B.6.2. La nomenclatura β15 (r15) fa 
referència al valor de β (coeficient de regressió r) calculat dins l’interval [-2.5,-1.5]; β1 (r1) fa 
referència al valor de β (r) calculat dins l’interval [-2.5,-1]. 

 

pre_ptca ptca1 ptca2 
PACIENT 

β15 r15 β15 r15 β15 r15 
3 -2.0110 1 -2.1325 0.9996 -1.9290 0.9998 
6 -1.8677 0.9993 -2.5385 0.9976 -2.5445 0.9975 
7 -1.9252 0.9996 -1.9410 0.9997 -1.9220 0.9998 
9 -1.9372 0.9996 -1.9307 0.9999 -1.9260 0.9998 

10 -1.9951 0.9998 -1.8669 0.9996 -1.9610 1.0000 
14 -2.0085 1.0000 -1.9552 0.9999 -1.9284 0.9998 
19 -1.8766 0.9997 -2.1922 0.9992 -2.1236 0.9996 
22 -2.0460 0.9997 -1.9612 1.0000 -1.9580 0.9999 
23 -1.8816 0.9999 -1.9023 0.9997 -1.9221 0.9998 
25 -1.9268 0.9998 -1.9403 0.9999 -1.9348 0.9998 
26 -1.9925 1.0000 -1.9796 1.0000 -1.9872 1.0000 
29 -1.8914 1.0000 -1.9857 1.0000 -1.9799 1.0000 
30 -1.9814 1.0000 -1.9895 1.0000 -1.8631 0.9993 
37 -1.9436 0.9999 -2.0117 1.0000 -2.0397 1.0000 
40 -1.8737 0.9997 -1.9596 0.9997 -1.8954 0.9997 
41 -1.9457 0.9999 -1.9562 0.9999 -1.9553 0.9999 
46 -1.9717 1.0000 -2.0295 0.9999 -2.0295 1.0000 
47 -1.9429 1.0000 -1.8966 0.9993 -1.8984 0.9996 
48 -2.0183 1.0000 -1.9426 0.9999 -2.0118 1.0000 
49 -1.9207 0.9999 -1.9865 0.9997 -2.0149 1.0000 
50 -2.1023 0.9994 -2.0216 1.0000 -2.0289 1.0000 
51 -1.9107 0.9997 -1.8856 0.9997 -1.9422 0.9999 
52 -1.9414 1.0000 -1.8510 0.9960 -1.7877 0.9986 
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53 -1.9199 0.9999 -1.9110 0.9998 -1.9343 0.9998 
56 -1.9513 0.9999 -1.9562 0.9997 -1.9123 0.9997 
57 -1.9352 1.0000 -1.9859 1.0000 -1.9402 0.9999 
62 -1.9356 0.9965 -1.9338 0.9999 -1.9367 0.9999 
63 -1.9332 1.0000 -1.9791 1.0000 -1.9022 0.9997 
66 -1.9191 0.9998 -1.9944 1.0000 -1.9449 0.9999 
68 -1.9278 0.9999 -1.9652 1.0000 -2.0078 1.0000 
70 -1.9211 1.0000 -1.9672 1.0000 -2.2126 0.9992 
71 -1.9010 0.9997 -1.8650 0.9990 -1.9347 0.9998 
72 -1.9274 0.9997 -2.2395 0.9999 -2.2395 0.9990 
74 -1.9475 0.9996 -1.9212 1.0000 -1.9098 0.9997 
75 -1.8823 0.9993 -1.9143 0.9997 -1.8942 0.9996 
79 -1.9049 0.9996 -1.9297 0.9998 -1.9720 1.0000 
80 -1.9367 0.9998 -1.9472 0.9998 -1.9473 0.9999 
83 -1.8918 0.9996 -1.8725 1.0000 -1.8939 0.9996 
84 -1.8966 1.0000 -1.9086 0.9997 -1.9278 0.9998 
86 -1.9330 1.0000 -2.0247 1.0000 -2.1214 0.9996 
87 -1.8943 0.9996 -1.8943 0.9999 -1.8813 0.9995 
90 -1.8920 0.9998 -1.9635 1.0000 -1.9085 0.9997 
94 -1.9371 1.0000 -1.9139 1.0000 -1.9440 0.9999 
96 -1.9337 0.9999 -1.9440 0.9999 -1.9516 0.9999 
98 -1.8980 0.9999 -1.9149 0.9997 -1.9139 0.9997 

100 -1.9460 0.9994 -1.9671 1.0000 -1.9966 1.0000 
101 -1.9296 0.9998 -1.9292 0.9999 -1.9146 0.9997 
102 -1.9416 0.9999 -1.9316 0.9996 -1.8918 0.9996 
104 -1.8646 0.9994 -1.9209 0.9998 -2.0781 0.9999 
105 -1.9062 1.0000 -1.9623 1.0000 -1.9900 1.0000 

Taula B.6.1: valors β obtinguts per als pacients de la base de dades Staff3, dins l’interval [-2.5,-1.5] i per als fitxers pre_ptca 
(180 segons), ptca1 (180 darrers segons del fitxer corresponent ptca) i ptca2 (180 primers segons del fitxer corresponent 
ptca). 
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pre_ptca ptca1 (180 últims seg) ptca2 (180 primers seg) 
PACIENT 

β1 r1 β1 r1 β1 r1 
3 -2.0229 1 -2.2941 0.9996 -1.7590 0.9998 
6 -1.7733 0.9993 -2.6772 0.9976 -2.6743 0.9975 
7 -1.4894 0.9996 -1.6039 0.9997 -1.4795 0.9998 
9 -1.8981 0.9996 -1.7885 0.9999 -1.7101 0.9998 
10 -1.8985 0.9998 -1.3823 0.9996 -1.8533 1.0000 
14 -2.0043 1.0000 -1.8092 0.9999 -1.7022 0.9998 
19 -1.1330 0.9997 -2.4663 0.9992 -2.3465 0.9996 
22 -2.2026 0.9997 -1.8365 1.0000 -1.8276 0.9999 
23 -1.2112 0.9999 -1.5220 0.9997 -1.5871 0.9998 
25 -1.4281 0.9998 -1.5665 0.9999 -1.5243 0.9998 
26 -1.8920 1.0000 -1.8155 1.0000 -1.9000 1.0000 
29 -1.5907 1.0000 -1.8682 1.0000 -1.8453 1.0000 
30 -1.9210 1.0000 -2.1767 1.0000 -1.9415 0.9993 
37 -1.6263 0.9999 -2.0645 1.0000 -2.2106 1.0000 
40 -1.5302 0.9997 -1.8957 0.9997 -2.0566 0.9997 
41 -1.6670 0.9999 -1.7474 0.9999 -1.7300 0.9999 
46 -1.7443 1.0000 -2.0336 0.9999 -2.0336 1.0000 
47 -1.7916 1.0000 -1.3616 0.9993 -1.3528 0.9996 
48 -1.8516 1.0000 -1.6172 0.9999 -1.9664 1.0000 
49 -1.7923 0.9999 -1.9642 0.9997 -2.1024 1.0000 
50 -2.2176 0.9994 -2.1698 1.0000 -2.1709 1.0000 
51 -1.8924 0.9997 -1.1942 0.9997 -1.4850 0.9999 
52 -1.8861 1.0000 -1.1810 0.9960 -1.4439 0.9986 
53 -1.9258 0.9999 -1.5114 0.9998 -1.5865 0.9998 
56 -1.6597 0.9999 -1.5971 0.9997 -1.4454 0.9997 
57 -1.5477 1.0000 -1.7756 1.0000 -1.5599 0.9999 
62 -1.5072 0.9965 -1.5072 0.9999 -1.5282 0.9999 
63 -1.9896 1.0000 -2.0339 1.0000 -2.0577 0.9997 
66 -1.4723 0.9998 -1.8628 1.0000 -1.5920 0.9999 
68 -1.8105 0.9999 -1.7766 1.0000 -1.9904 1.0000 
70 -1.7523 1.0000 -1.8031 1.0000 -2.4397 0.9992 
71 -1.3989 0.9997 -1.1631 0.9990 -1.6812 0.9998 
72 -1.5963 0.9997 -2.5560 0.9999 -2.5560 0.9990 
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74 -1.6260 0.9996 -1.5139 1.0000 -1.4716 0.9997 
75 -1.4343 0.9993 -1.4577 0.9997 -1.3632 0.9996 
79 -1.5991 0.9996 -1.4349 0.9998 -1.7027 1.0000 
80 -1.5801 0.9998 -1.6377 0.9998 -1.6407 0.9999 
83 -1.2008 0.9996 -1.0355 1.0000 -1.2263 0.9996 
84 -1.0910 1.0000 -1.5777 0.9997 -1.5663 0.9998 
86 -1.7610 1.0000 -2.1267 1.0000 -2.3833 0.9996 
87 -1.3599 0.9996 -1.6430 0.9999 -1.3623 0.9995 
90 -1.2445 0.9998 -1.7278 1.0000 -1.2835 0.9997 
94 -1.7176 1.0000 -1.5185 1.0000 -1.6832 0.9999 
96 -1.5925 0.9999 -1.6047 0.9999 -1.6638 0.9999 
98 -1.2119 0.9999 -1.2838 0.9997 -1.4004 0.9997 
100 -1.7634 0.9994 -1.7900 1.0000 -1.9625 1.0000 
101 -1.5581 0.9998 -1.6003 0.9999 -1.5440 0.9997 
102 -1.5572 0.9999 -1.5091 0.9996 -1.2289 0.9996 
104 -1.7749 0.9994 -1.5681 0.9998 -2.1652 0.9999 
105 -1.5975 1.0000 -1.8610 1.0000 -1.9758 1.0000 

Taula B.6.2: valors β obtinguts per als pacients de la base de dades Staff3, dins l’interval [-2.5,-1] i per als fitxers pre_ptca 
(180 segons), ptca1 (180 darrers segons del fitxer corresponent ptca) i ptca2 (180 primers segons del fitxer corresponent 
ptca). 

 

A l’annex B.6.2 (“Exemples gràfics del mètode β obtinguts per a la base de dades Staff3”) hem 
graficat alguns resultats: ambdós fitxers pre_ptca i ptca per a dos pacients. 
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B.6.2. Exemples gràfics del mètode β obtinguts per a la base de dades 
Staff3 

A continuació s’inclouen dos exemples gràfics de l’aplicació del mètode β corresponents a dos 
pacients, amb els corresponents senyals de pre_ptca i de ptca1 (darrers 180 segons del senyal de 
ptca). En particular grafiquem el paràmetre β15 (amb el corresponent valor del coeficient de regressió 
r15), nomenclatura que fa referència al fet que β ha estat calculada dins l’interval [-2.5,-1.5]. 

1. Senyals de pre_ptca:  

a. RR_p009b1: figures B.6.1 a B.6.6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura B.6.1: senyal discret RR(n) del pacient en estudi.         Figura B.6.2: senyal continu RR(n) del pacient en estudi 
               (interpolació realitzada per Matlab: per mínims quadrats). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura B.6.3: senyal continu RR(n) del pacient en estudi         Figura B.6.4: densitat espectral de potència en 
(interpolació cúbica per splines).            funció de la freqüència: DEP (f). 
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Figura B.6.5: representació gràfica en escala logarítmica de  Figura B.6.6: representació gràfica en escala 
DEP (f) del senyal en l’interval [-2.5,-1.5].     logarítmica de DEP (f) del senyal en l’interval [-2.5,-1] 
β15 = -1.9372; r15 = 0.9996     β1 = -1.8981; r1 = 0.9996 
  
 

b. fRR_p014b7: figures B.6.7 a B.6.12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura B.6.7: senyal discret RR(n) del pacient en estudi.         Figura B.6.8: senyal continu RR(n) del pacient en estudi 
               (interpolació realitzada per Matlab: per mínims quadrats). 
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Figura B.6.9: senyal continu RR(n) del pacient en estudi         Figura B.6.10: densitat espectral de potència en 
(interpolació cúbica per splines).               funció de la freqüència: DEP (f). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura B.6.11: representació gràfica en escala logarítmica de  Figura B.6.12: representació gràfica en escala 
DEP (f) del senyal en l’interval [-2.5,-1.5].     logarítmica de DEP (f) del senyal en l’interval [-2.5,-1] 
β15 = -2.0085; r15 = 1      β1 = -2.0043; r1 = 1 
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2. Senyals de ptca1: 

a. fRR_p009c1: figures B.6.13 a B.6.18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura B.6.13: senyal discret RR(n) del pacient en estudi.         Figura B.6.14: senyal continu RR(n) del pacient en estudi 
               (interpolació realitzada per Matlab: per mínims quadrats). 
 

Figura B.6.15: senyal continu RR(n) del pacient en estudi          Figura B.6.16: densitat espectral de potència en 
(interpolació cúbica per splines).     funció de la freqüència: DEP (f). 
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Figura B.6.17: representació gràfica en escala logarítmica de  Figura B.6.18: representació gràfica en escala 
DEP (f) del senyal en l’interval [-2.5,-1.5].     logarítmica de DEP (f) del senyal en l’interval [-2.5,-1] 
β15 = -1.9307; r15 = 0.9999     β1 = -1.7885; r1 = 0.9999 
 
 

b. fRR_p014c7: figures B.6.19 a B.6.24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura B.6.19: senyal discret RR(n) del pacient en estudi.         Figura B.6.20: senyal continu RR(n) del pacient en estudi 
               (interpolació realitzada per Matlab: per mínims quadrats). 
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Figura B.6.21: senyal continu RR(n) del pacient en estudi          Figura B.6.22: densitat espectral de potència en 
(interpolació cúbica per splines).        funció de la freqüència: DEP (f). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura B.6.3: representació gràfica en escala logarítmica de  Figura B.6.24: representació gràfica en escala 
DEP (f) del senyal en l’interval [-2.5,-1.5].     logarítmica de DEP (f) del senyal en l’interval [-2.5,-1] 
β15 = -1.9552; r15 = 0.9999     β1 = -1.8092; r1 = 0.9989 
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B.6.3. Estudi estadístic de les diferències entre grups 

Analitzant les dades obtingudes del paràmetre β per a la base de dades Staff3, amb el programa 
d’estadística SPSS obtenim els següents resultats (taules B.6.4 a B.6.33), les conclusions dels quals 
es comenten dins la memòria. 

Es recorda la nomenclatura pel que fa als diferents paràmetres β: 
a. β15: valor obtingut d’ajustar, en escala logarítmica, la densitat espectral de potència en funció 

del número de batec, dins l’interval [-2.5, -1.5]; el valor del coeficient de regressió 
corresponent és r15. 

b. β1: valor obtingut d’ajustar, en escala logarítmica, la densitat espectral de potència en funció 
del número de batec, dins l’interval [-2.5, -1]; el valor del coeficient de regressió corresponent 
és r1. 

c. b1_p180: β1 calculada per als primers 180 segons de senyal. 
d. b1_u180: β1 calculada per als darrers 180 segons de senyal. 
e. b15_p180: β15 calculada per als primers 180 segons de senyal. 
f. b15_u180: β15 calculada per als darrers 180 segons de senyal. 

En aquelles cel·les de les taules en què apareix “n.s.”, es refereix al fet que el p-valor és major de 
0.05 i per tant el criteri de classificació és “no significatiu”; el p-valor s’obté mitjançant la prova Mann-
Whitney de la taula Anova obtinguda a partir de les dades tabulades a l’annex B.6.1. 

 

µ ± σ 
variables 

b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
N 

pre_ptca -1,6559±0,2616 -1,6559±0,2616 -1,9344±0,0467 -1,9344±0,0467 50 
ptca -1,7753±0,3506 -1,7303±0,3477 -1,9737±0,1161 -1,9703±0,1094 50 

Taula B.6.4: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) per a cada paràmetre β, per a cada tipus de senyal (abans i 
durant l’oclusió coronària) i nombre de pacients a cada prova (N). 

 

p 
variables 

b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
pre – durant ptca n.s. n.s. n.s.(0.052) 0.029 

Taula B.6.5: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres b1_p180, b1_u180, b15_p180 i b15_u180, per al tipus de senyal 
(abans i durant l’oclusió coronària) com a paràmetre diferenciador. 
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Durant oclusió coronària (ptca): 
 

µ ± σ Variables 

ptca b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
N 

LAD -1,8247±0,4387 -1,7700±0,4503 -2,0005±0,1785 -1,9983±0,1732 15 
CIRC -1,8144±0,2741 -1,8127±0,2876 -1,9574±0,0565 -1,9730±0,0617 11 
RCA -1,7264±0,3273 -1,6677±0,2998 -1,9644±0,0853 -1,9515±0,0685 24 

Taula B.6.6: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) i nombre de pacients a cada prova (N) per als senyals de ptca, 
per a cada paràmetre β i per al grup diferenciador “localització 1” (artèria obstruïda): artèria descendent anterior esquerra 
(LAD), artèria circumflexa (CIRC) i artèria coronària dreta (RCA). 
 

p Variables 

ptca b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
LAD-CIRC n.s. n.s. n.s. n.s. 
LAD-RCA n.s. n.s. n.s. n.s. 
RCA-CIRC n.s. n.s. n.s. n.s. 

 
Taula B.6.7: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres b1_p180, b1_u180, b15_p180 i b15_u180, per als senyals de ptca i per 
al grup diferenciador “localització 1” (artèria obstruïda): artèria descendent anterior esquerra (LAD), artèria circumflexa 
(CIRC) i artèria coronària dreta (RCA). 

 
 

µ ± σ Variables 

ptca b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
N 

LADprox -1,8822±0,3447 -1,7669±0,4118 -1,9797±0,1057 -1,9723±0,0992 11 
LADdis -- -- -- -- 0 
LADmid -1,7552±0,7989 -1,9431±0,6393 -2,1057±0,3799 -2,1215±0,3616 3 
LADdia -1,4004±0 -1,2838±0 -1,9139±0 -1,9149±0 1 

 
Taula B.6.8: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) i nombre de pacients a cada prova (N), per als senyals de ptca i 
separant els casos, quan l’artèria on s’ha produït l’obstrucció és la descendent anterior esquerra, a partir del grup 
diferenciador “localització 2” (distància de l’obstrucció a l’artèria aorta). 
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p Variables 

ptca b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
LADprox-LADdis -- -- -- -- 
LADprox-LADmid n.s. n.s. n.s. n.s. 
LADprox-LADdia n.s. n.s. n.s. n.s. 
LADdis  - LADmid -- -- -- -- 
LADdis  - LADdia -- -- -- -- 
LADmid- LADdia n.s. n.s. n.s. n.s. 

Taula B.6.9: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres b1_p180, b1_u180, b15_p180 i b15_u180, per als senyals de ptca i per 
a la influència del grup diferenciador “localització 2” (distància de l’obstrucció a l’artèria aorta)  quan l’artèria on s’ha produït 
l’obstrucció és la descendent anterior esquerra. En aquelles caselles on no hi ha valor, significa que no existeix el cas 
corresponent. 

 

µ ± σ Variables 

ptca b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
N 

RCAprox -1,7455± 0,4409 -1,6362± 0,4184 -1,9738± 0,1271 -1,9525± 0,1031 9 
RCAdis -1,7842±0,2590 -1,8205±0,2384 -1,9706±0,0378 -1,9771±0,0339 5 
RCAmid -1,6804±0,2582 -1,61965± 0,1797 -1,9529±0,0576 -1,9378± 0,0381 10 
RCAdia -- -- -- -- 0 

Taula B.6.10: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) i nombre de pacients a cada prova (N), per als senyals de ptca 
i separant els casos, quan l’artèria on s’ha produït l’obstrucció és la coronària dreta, a partir del grup diferenciador 
“localització 2” (distància de l’obstrucció a l’artèria aorta). 

 

p Variables 

ptca b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
RCAprox-RCAdis n.s. n.s. n.s. n.s. 
RCAprox-RCAmid n.s. n.s. n.s. n.s. 
RCAprox-RCAdia -- -- -- -- 
RCAdis  - RCAmid n.s. n.s. n.s. n.s. (0,055) 
RCAdis  - RCAdia -- -- -- -- 
RCAmid- RCAdia -- -- -- -- 

Taula B.6.11: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres b1_p180, b1_u180, b15_p180 i b15_u180, per als senyals de ptca i 
per a la influència del grup diferenciador “localització 2” (distància de l’obstrucció a l’artèria aorta) quan l’artèria on s’ha 
produït l’obstrucció és la coronària dreta. 
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µ ± σ Variables 

ptca b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
N 

CIRprox -1,8687±0,2193 -1,9019±0,2563 -1,9690±0,0443 -1,9955±0,0793 5 
CIRdis -1,5716±0,1303 -1,6043±0,0005 -1,9368±0,0209 -1,9425±0,0021 2 
CIRmid -1,8678±0,3642 -1,805±0,3818 -1,9532±0,0857 -1,9601±0,0512 4 
CIRdia -- -- -- -- 0 

Taula B.6.12: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) i nombre de pacients a cada prova (N), per als senyals de ptca 
i separant els casos, quan l’artèria on s’ha produït l’obstrucció és la circumflexa, a partir del grup diferenciador “localització 2” 
(distància de l’obstrucció a l’artèria aorta). 

 

p Variables 

ptca b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
CIRprox-CIRdis n.s. n.s. n.s. n.s. 
CIRprox-CIRmid n.s. n.s. n.s. n.s. 
CIRprox-CIRdia -- -- -- -- 
CIRdis  - CIRmid n.s. n.s. n.s. n.s. 
CIRdis  - CIRdia -- -- -- -- 
CIRmid- CIRdia -- -- -- -- 

Taula B.6.13: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres b1_p180, b1_u180, b15_p180 i b15_u180, per als senyals de ptca i 
per a la influència del grup diferenciador “localització 2” (distància de l’obstrucció a l’artèria aorta) quan l’artèria on s’ha 
produït l’obstrucció és la circumflexa. 

 

µ ± σ Variables 

ptca b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
N 

PROXlad -1,8822±0,3447 -1,76691±0,4117 -1,9797±0,1057 -1,9723±0,0992 11 
PROXrca -1,7455±0,4409 -1,6362±0,4184 -1,9734±0,1271 -1,9525±0,1031 9 
PROXcirc -1,8687±0,2193 -1,9019±0,2563 -1,9690±0,0443 -1,9955±0,0793 5 

Taula B.6.14: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) i nombre de pacients a cada prova (N), per als senyals de ptca 
i separant els casos, quan l’obstrucció ha tingut lloc a una distància pròxima a l’artèria aorta, a partir del grup diferenciador 
“localització 1” (artèria obstruïda). 

 

 

 

 

 



Pàg. 76   Annex B 
 
 

p Variables 

ptca b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
PROXlad-PROXrca n.s. n.s. n.s. n.s. 
PROXlad-PROXcirc n.s. n.s. n.s. n.s. 
PROXrca-PROXcirc n.s. n.s. n.s. n.s. 

Taula B.6.15: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres b1_p180, b1_u180, b15_p180 i b15_u180, per als senyals de ptca i 
per a la influència del grup diferenciador “localització 1” (artèria obstruïda) quan l’obstrucció ha tingut lloc a una distància 
pròxima a l’artèria aorta. 

 

 

µ ± σ Variables 

ptca b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
N 

DISlad -- -- -- -- 0 
DISrca -1,7842±0,2590 -1,8205±0,2384 -1,9706±0,0378 -1,9771±0,0339 5 

DIScirc 
-

1,5716±0,13032 
-1,6043±0,0006 -1,9368±0,0209 -1,9425±0,0021 2 

Taula B.6.16: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) i nombre de pacients a cada prova (N), per als senyals de ptca 
i separant els casos, quan l’obstrucció ha tingut lloc distant a l’artèria aorta, a partir del grup diferenciador “localització 1” 
(artèria obstruïda). 

 

 

p Variables 

ptca b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
DISlad-DISrca -- -- -- -- 
DISlad-DIScirc -- -- -- -- 
DISrca-DIScirc n.s. n.s. n.s. n.s. 

Taula B.6.17: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres b1_p180, b1_u180, b15_p180 i b15_u180, per als senyals de ptca i 
per a la influència del grup diferenciador “localització 1” (artèria obstruïda) quan l’obstrucció ha tingut lloc distant a l’artèria 
aorta. 
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µ ± σ 
variables 

b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
N 

MIDlad -1,7552±0,7988 -1,9431±0,6393 -2,1058±0,3799 -2,1215±0,3616 3 
MIDrca -1,6804±0,2582 -1,6196±0,1797 -1,9529±0,0577 -1,9378±0,0381 10 
MIDcirc -1,8678±0,3642 -1,8050±0,3818 -1,9532±0,0857 -1,9601±0,0512 4 

Taula B.6.18: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) i nombre de pacients a cada prova (N), per als senyals de ptca 
i separant els casos, quan l’obstrucció ha tingut lloc a una distància mitja de l’artèria aorta, a partir del grup diferenciador 
“localització 1” (artèria obstruïda). 

 

 

p Variables 

ptca b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
MIDlad-MIDrca n.s. n.s. n.s. n.s. 
MIDlad-MIDcirc n.s. n.s. n.s. n.s. 
MIDrca-MIDcirc n.s. n.s. n.s. n.s. 

Taula B.6.19: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres b1_p180, b1_u180, b15_p180 i b15_u180, per als senyals de ptca i 
per a la influència del grup diferenciador “localització 1” (artèria obstruïda) quan l’obstrucció ha tingut lloc a una distància 
mitja de l’artèria aorta. 

 

 

µ ± σ Variables 

ptca b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
N 

PROX -1,8303±0,3557 -1,7469±0,3869 -1,9754±0,1019 -1,9698±0,0946 25 
DIS -1,7587±0,2214 -1,9609±0,0360 -1,9672±0,0324 7 
MID -1,7377±0,3853 -1,7203±0,3377 -1,9800±0,1578 -1,9754±0,15033 17 

DIAG -1,4004±0 -1,2838±0 -1,9139±0 -1,9149±0 1 

-1,7235±0,2415 

Taula B.6.20: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) i nombre de pacients a cada prova (N) per als senyals de ptca, 
per a cada paràmetre β i per al grup diferenciador “localització 2” (distància de l’obstrucció a l’artèria aorta): obstrucció 
pròxima (PROX), distant (DIST) o a una distància mitja (MID) respecte a l’aorta. 
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p Variables 

ptca b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
PROX-DIS n.s. n.s. n.s. n.s. 
PROX-MID n.s. n.s. n.s. n.s. 

PROX-DIAG n.s. n.s. n.s. n.s. 
DIS-MID n.s. n.s. n.s. n.s. 

DIS-DIAG n.s. n.s. n.s. n.s. 
MID-DIAG n.s. n.s. n.s. n.s. 

Taula B.6.21: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres b1_p180, b1_u180, b15_p180 i b15_u180, per als senyals de ptca i 
per al grup diferenciador “localització 2” (distància de l’obstrucció a l’artèria aorta): obstrucció pròxima (PROX), distant 
(DIST) o a una distància mitja (MID) respecte a l’aorta. 

 

Anàlisis de la significació estadística entre grup de risc (alt o baix) per als grups amb una 
característica comuna (artèria obstruïda o distància de l’obstrucció a l’artèria aorta): 

 

µ ± σ 
variables 

b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
N 

pre_ptca LAD -1,6394±0,2401 -1,6394±0,2401 -1,9166±0,0342 -1,9166±0,0342 15 
ptca LAD -1,8247±0,4387 -1,7700±0,4503 -2,0005±0,1785 -1,9983±0,1732 15 

Taula B.6.22: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) per a cada paràmetre β, per a cada tipus de senyal (abans i 
durant l’oclusió coronària) i nombre de pacients a cada prova (N), quan l’obstrucció ha tingut lloc a l’artèria descendent 
anterior esquerra (LAD). 

 

 

p 
variables 

b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
pre-durant ptca 

LAD 
n.s. n.s. n.s. (0.10) n.s.(0,062) 

Taula B.6.23: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres b1_p180, b1_u180, b15_p180 i b15_u180, per als senyals on 
l’obstrucció ha tingut lloc a l’artèria descendent anterior esquerra (LAD) i per al tipus de senyal (abans i durant l’oclusió 
coronària) com a paràmetre diferenciador. 

 

 

 



Anàlisi de la dinàmica no lineal del ritme cardíac   Pàg. 79 
 
 

µ ± σ 
variables 

b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
N 

pre_ptca CIRC -1,7279±0,1675 -1,7279±0,1675 
-

1,9508±0,0368 
-1,9508±0,0368 11 

ptca CIRC -1,8144±0,2741 -1,8125±0,2876 
-

1,9574±0,0565 
-1,9730±0,0617 11 

Taula B.6.24: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) per a cada paràmetre β, per a cada tipus de senyal (abans i 
durant l’oclusió coronària) i nombre de pacients a cada prova (N), quan l’obstrucció ha tingut lloc a l’artèria circumflexa 
(CIRC). 

 

 

p 
variables 

b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
pre_durant ptca 

CIRC 
n.s. n.s. n.s. n.s 

Taula B.6.25: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres b1_p180, b1_u180, b15_p180 i b15_u180, per als senyals on 
l’obstrucció ha tingut lloc a l’artèria circumflexa (CIRC) i per al tipus de senyal (abans i durant l’oclusió coronària) com a 
paràmetre diferenciador. 

 

 

µ ± σ 
variables 

b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
N 

pre_ptca RCA -1,6332±0,3087 -1,6332±0,3087 
-

1,9379±0,0547 
-1,9379±0,0547 24 

Ptca RCA -1,7264±0,3273 -1,6677±0,2998 
-

1,9644±0,0853 
-1,9515±,0685 24 

Taula B.6.26: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) per a cada paràmetre β, per a cada tipus de senyal (abans i 
durant l’oclusió) i nombre de pacients a cada prova (N), quan l’obstrucció ha tingut lloc a l’artèria coronària dreta (RCA). 
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p 
variables 

b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
pre_durant ptca 

RCA 
n.s. n.s. n.s. n.s 

Taula B.6.27: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres b1_p180, b1_u180, b15_p180 i b15_u180, per als senyals on 
l’obstrucció ha tingut lloc a l’artèria coronària dreta (RCA) i per al tipus de senyal (abans i durant l’oclusió coronària) com a 
paràmetre diferenciador. 
 

 

µ ± σ 
variables 

b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
N 

pre_ptca 
PROX 

-1,6395±0,2738 -1,6395±0,2738 -1,9255±0,0359 -1,9255±0,0359 25 

ptca PROX -1,8303±0,3557 -1,7469±0,3869 -1,9754±0,1019 -1,9698±0,0946 25 

Taula B.6.28: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) per a cada paràmetre β, per a cada tipus de senyal (abans i 
durant l’oclusió coronària) i nombre de pacients a cada prova (N), quan l’obstrucció ha estat pròxima a l’artèria aorta 
(PROX). 

 

 

p 
variables 

b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
pre_durant ptca 

PROX 
n.s. n.s. 0,024 0,037 

Taula B.6.29: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres b1_p180, b1_u180, b15_p180 i b15_u180, per als senyals on 
l’obstrucció ha estat pròxima a l’artèria aorta (PROX) i per al tipus de senyal (abans i durant l’oclusió coronària) com a 
paràmetre diferenciador. 
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µ ± σ 
variables 

b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
N 

pre_ptca MID -1,6916±0,2329 -1,6916± 0,2329 -1,9369±0,0502 -1,9369± 0,0502 17 
ptca MID -1,7377± 0,3853 -1,7203±0,3377 -1,9800±0,1578 -1,9754±0,1503 17 

Taula B.6.30: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) per a cada paràmetre β, per a cada tipus de senyal (abans i 
durant l’oclusió coronària) i nombre de pacients a cada prova (N), quan l’obstrucció ha estat a una distància mitja a l’artèria 
aorta (MID). 

 

p 
variables 

b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
pre_durant ptca 

MID 
n.s. n.s. n.s. n.s. 

Taula B.6.31: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres b1_p180, b1_u180, b15_p180 i b15_u180, per als senyals on 
l’obstrucció ha estat a una distància mitja a l’artèria aorta (MID) i per al tipus de senyal (abans i durant l’oclusió coronària) 
com a paràmetre diferenciador. 

 

µ ± σ 
variables 

b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
N 

pre_ptca DIST -1,6911±0,2739 -1,6911±0,2739 -1,9649±0,0652 -1,9649±0,0652 7 
ptca DIST -1,7235±0,2415 -1,7587±0,2214 -1,9609±0,0360 -1,9672±0,0324 7 

Taula B.6.32: valors de mitjana ± desviació estàndard (µ ± σ) per a cada paràmetre β, per a cada tipus de senyal (abans i 
durant l’oclusió coronària) i nombre de pacients a cada prova (N), quan l’obstrucció ha estat distant a l’artèria aorta (DIST). 

 

p 
variables 

b1_p180 b1_u180 b15_p180 b15_u180 
pre_durant ptca 

DIST 
n.s. n.s. n.s. n.s. 

Taula B.6.33: p-valor (p) obtinguts per als paràmetres b1_p180, b1_u180, b15_p180 i b15_u180, per als senyals on 
l’obstrucció ha estat distant a l’artèria aorta (DIST) i per al tipus de senyal (abans i durant l’oclusió coronària) com a 
paràmetre diferenciador. 

 

 

 

 




