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Özet 
 

Bu çalışmada, gürültülü EKG sinyallerinin sınıflandırılması için Aşırı Öğrenme Makineleri (AÖM) yöntemi önerilmiştir. 
Çalışmada AÖM’nin başarımını test etmek için Kaotik, Beyaz ve Flicker gürültüleri çeşitli Sinyal Gürültü Oranlarında (SGO) 
EKG sinyaline eklenmiştir. Temel istatiksel parametreler kullanılarak gürültülü sinyallerden sekiz adet özellik çıkartılmıştır. 
Daha sonra bu özellikler kullanılarak AÖM ile sınıflandırılmaları yapılmıştır. Önerilen yöntemin başarımını test edebilmek için 
Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Basit Lojistik Regresyon (BLR) ile karşılaştırması yapılmıştır. Yapılan benzetim çalışmalarının 
sonucunda AÖM’nin başarımının oldukça iyi olduğu görülmüştür. 
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Classification of noisy ECG signal using extreme learning 
machine 
 
Abstract 

 
In this study, Extreme Learning Machines (ELM) method has been proposed for the classification of noisy ECG signal. In the 

study to test the success of the ELM is chaotic, white and Flicker noise is added to the ECG signal in a variety of Signal to Noise 
Ratio. The eight features of noisy signals using basic statistical parameters were obtained. Then method using these features and 
classification were carried out. To test the performance of the proposed method has been compared with Artificial Neural 
Networks (ANN) and Simple Lojistic Regression (SLR). The results of the simulation study on the performance of the ELM has 
proved to be quite good. 
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1. Giriş 
 

Kalp rahatsızlıklarında, kalp ritimlerini tanımlayan en 
önemli biyomedikal sinyallerden birisi EKG sinyalidir [1]. 
EKG sinyali kalp ile ilgili hastalıkların tespitinde 
kardiyologlara yardımcı olmaktadır. Gürültü olarak 
isimlendirilen bozucu girişler bu tip biyomedikal sinyalleri 
de anlamsız hale getirebilmektedir. İstenmeyen farklı 
tiplerdeki bu gürültüler, kas gürültüsü, cihazdan kaynaklı 
gürültüler ve harici gürültüler olabilir [2]. Bozucu girişler 
sinyalin kalitesini azaltmakla birlikte bazen de sinyali 
tamamen bozabilmektedir. 

Gürültü ve gürültünün arındırılması ile ilgili son yıllarda 
birçok yöntem önerilmiştir. Burada asıl önemli olan sinyale 
ekli olan gürültünün çeşidinin bilinmesidir. Aynı zamanda 
asıl sinyalinde ne tür özellikler gösterdiği bilinmelidir. Bu 
tür özellikler sinyalin durağan ya da durağan olmamasıyla 
alakalıdır. Sinyallerin durağan olup olmadığı tamamen 
istatiksel parametreleriyle ilişkilidir. Sinyaller bu şekilde 
sınıflandırıldıktan sonra çözüm yöntemleri 
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belirlenir. Aynı şekilde gürültülerin de istatiksel 
parametreleri birbirinden farklılık gösterebilir. Her gürültü 
için ve gürültülü sinyali gürültüden arındırabilmek için aynı 
yöntemler benzer başarımlar göstermezler. Bu sebeple 
gürültülerin sınıflandırılması aşırı önem arz etmektedir.  

Bu alanda Chen ve Das otomatik gürültü tanımlama ile 
ilgili çalışmalar yapmışlardır [3]. Lee, Nagao ve 
Matsuyamat ise bu metotlara temel teşkil edecek maksimum 
olasılık tabanında yerel standart sapmaları hesaplamışlardır 
[4-6]. Beaurepaire ve arkadaşları ise yerel histogramları 
kullanarak gürültüye ait istatiksel parametreleri tahmin edip 
gürültüyü tanılamışlardır [7]. Vozel ve arkadaşları çoklu 
eşikleme yöntemi yoluyla denetimsiz sınıflandırma yapısını 
önermişlerdir [8]. Santhanam ve Radhika yeni bir 
yaklaşımla Geriye Yayılım Ağı ve Çok Katmanlı Algılayıcı 
kullanarak Beyaz Gaussian, beyaz olmayan Gaussian, Salt 
ve Pepper ekli gürültüleri sınıflandırmışlardır [9].  Shamik 
ve arkadaşları ise gürültülere ait istatistiksel özellikleri 
çıkartarak İleri Beslemeli Geriye Yayılım Sinir Ağı ile bazı 
gürültüleri sınıflandırmışlardır [10]. 

Bu makalede, biyomedikal sinyal olan ve kardiyologlar 
tarafından sıkça kullanılan EKG sinyaline çeşitli tiplerde 
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