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Rövidítésjegyzék 
AC – váltakozó áram (alternating current) 

ADC – analóg-digitális átalakító (analog-to-digital converter) 

ALS – amiotrófiás laterálszklerózis 

APG – gyorsulás-pletizmogram (acceleration plethysmogram) 

ATRAMI – „Autonomic Tone and Reflexes After Myocardial Infarction” tanulmány 

DC – egyenáram (direct current) 

DTMF – dual tone multi-frequency kódolás a telefonon 

EKG - elektrokardiogram 

FFT – gyors Fourier transzformáció (fast Fourier transformation) 

GI – Guzik index, HRA paraméter 

HF – magas frekvenciájú (high frequency) komponens 

HRA – szívfrekvencia aszimmetriája (heart rate asymmetry) 

HRV – szívritmus (egyes irodalomban szívfrekvencia) variabilitás (heart rate variability) 

ICA – független komponens elemzés (independent component analysis) 

KH – kvantálási hiba 

LED – fényemittáló dióda (light emitting diode) 

LF – alacsony frekvenciájú (low frequency) komponens 

LSB – legkisebb helyiértékű bit (least significant bit) 

MeanNN – átlagos intervallum (mean normal-to-normal interval) 

MPPI – átlagos pulzusszám (mean PP-interval) 

NYHA – New York Heart Association besorolás 

NN50 – az 50 ms-nál nagyobb szomszédos RR-intervallum különbségek száma a felvétel alatt 

NU – normalizált egység (normalized unit) 

pNN50 – 50 ms-nál nagyobb szomszédos RR-intervallum különbségek százalékos aránya 
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PI – Porta index, HRA paraméter 

PPI – PP-intervallum 

PPG – fotopletizmogram/fotopletizmográfia (photolethysmography) 

PRV – pulzusszám variabilitás (pulse rate variability) 

RAE – relatív hiba (relative accuracy error) 

RMSSD – egymás utáni RR-intervallum különbségek négyzetes átlagának négyzetgyöke (root 

mean square of successive differences) 

RRI – RR-intervallum 

RSA – légzési aritmia (respiratory sinus arrhytmia) 

SD – szórás (standard deviation) 

SD1 (SD-SA) – rövid tengelyi szórás (standard deviation along the short axis) 

SD2 (SD-LA) – hosszú tengelyi szórás (standard deviation along the long axis) 

SDNN – normál-normál intervallumok szórása (SD of normal-to-normal intervals) 

SI – mintavételi intervallum (sampling interval) 

VLF – nagyon alacsony frekvenciájú (very low frequency) komponens 

VPG – sebesség-pletizmogram (velocity plethysmogram) 

ULF – ultra-alacsony frekvenciájú (ultra low frequency) komponens 
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1.  Bevezetés 
 
1.1. A szívritmus variabilitás (HRV) elemzés rövid történeti áttekintése 
 
 

A szívritmus variabilitás (HRV – heart rate variability) tanulmányozása során az egyes 

szívciklusok közötti időintervallumok (RR-intervallum, RRI) finom oszcillációját vizsgáljuk. 

A szívritmus változásait élettani körülmények között döntően az autonóm idegrendszer 

szabályozza a szinusz csomón keresztül (Levy és Warner, 1994; Randall, 1994). A HRV 

elemzés az autonóm idegrendszer szívre kifejtett hatásának nem-invazív vizsgálata, mely egyre 

nagyobb jelentőséggel bír az egyes kardiovaszkuláris és autonóm idegrendszeri betegségek 

tanulmányozásában, követésében és prognózisában, továbbá a fiziopatológiai és 

pszichofiziológiai kutatásban, az általános edzettség felmérésében (Task Force, 1996; Berntson 

és mtsai., 1997; Hejjel és Gál, 2001; Chattipakorn és mtsai., 2007; Schaffer és Ginsberg, 2017). 

 
1.1.1. A kezdetek 
 

Az elektrokardiográf (EKG) felfedezése előtt is nagy jelentőséget tulajdonítottak a 

szívritmus vizsgálatának, de a 20. századig a HRV mélyebb szintű tanulmányozását a technikai 

lehetőségek korlátozták. Több száz éven keresztül a szívritmust a pulzus és a szívcsúcslökés 

tapintásával, később hallgatózással vizsgálták, és már akkor megfigyelték a pulzusszám 

eltéréseket különböző betegségekben és lélektani állapotokban. A pulzus milyenségének 

tanulmányozása a régi kínai orvoslásban is központi szerepet kapott. A szívritmus 

változásainak mélyrehatóbb vizsgálata technológiai előrelépésre várt, hogy pontosan és 

megbízhatóan, automatikusan tudjuk meghatározni az RR-intervallumokat több perces, vagy 

akár több órás felvételekből. Ez a technológiai fejlődés a húros galvanométertől egészen a 

digitális jelfeldolgozó rendszerekig tartott és jelenleg is folytatódik. 

Elsőként S. Hales jegyezte le 1733-ban, hogy a pulzusszám és a vérnyomás a légzéssel 

szinkron ingadozik a vizsgált lóban (Hales, 1733). C. Ludwig az általa fejlesztett kymograph 

segítségével már 1847-ben szabályos pulzusszám emelkedést és csökkenést figyelt meg be- 

illetve kilégzés során a vizsgált kutyában (Ludwig, 1847), mely a légzési aritmia (RSA – 

respiratory sinus arrhythmia) első képi dokumentációja. Mindezek mellett több tudós 

munkássága (Traube, 1865; Donders, 1868; Hering, 1871) járult hozzá a légzés, szívritmus és 

vagus ideg közötti kapcsolatok felderítéséhez. Traube úgy vélte, hogy az agytörzsi 
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szívműködést szabályozó neuronokat a medulláris centrális légzőközpont periodikusan direkt 

befolyásolhatja (Traube, 1865), míg Karl Hering azt állította, hogy a szívritmus periodikus 

változásai a tüdőkben lévő feszülés érzékeny afferens rostok reflektorikus aktivációjának 

köszönhető (Hering, 1871). A HRV élettani hátterének centrális vs. perifériás teóriája továbbra 

is komoly vita tárgya. Franciscus Donders nevéhez fűződik a légzéssel összefüggő szívritmus 

változások vagus ideg aktiválódásához kötése (Donders, 1868). Heinrich Hering is ezt a nézetet 

vallotta, miszerint funkcionális kapcsolat van az RSA amplitúdó és a vagus tónus között 

(Hering, 1910). Bainbridge szerint az RSA létrejöttében a központi idegrendszer nem érintett, 

kialakulása a pitvarok változó mechanikai feszülésének következménye a légzés során létrejövő 

mellkasi nyomásváltozások hatására (Bainbridge, 1920). Anrep és munkatársai egy átfogó 

tanulmányt közöltek az 1930-as években, melyben azt állították, hogy mind a centrális, mind a 

perifériás mechanizmusok hozzájárulnak a szívritmus beat-to-beat változásaihoz, melyet 

állatkísérletekkel támasztottak alá (Anrep és mtsai., 1936a, b). 

A digitális jelfeldolgozás elterjedésének köszönhetően az 1970-es évektől kezdődően 

számos tanulmány jelent meg, melyek az autonóm idegrendszer és a szívritmus változásai 

közötti kapcsolatot vizsgálták (Katona és mtsai., 1970; Hyndman és Gregory, 1975). Katona és 

Jih (1975) kutyákon végzett tanulmányaik alapján azt javasolták, hogy az RSA-t a 

paraszimpatikus idegrendszer szívre kifejtett hatásainak nem-invazív markereként lehet 

használni. Ebben az időszakban kezdődtek el a szívritmus variabilitás klinikai vizsgálatai is, 

hiszen a szükséges technika már adott volt. 1977-ben Wolf és munkacsoportja számoltak be 

arról, hogy szívinfarktusban az alacsony HRV-vel rendelkező egyének mortalitása magasabb 

volt (Wolf és mtsai., 1978). 1981-ben Akselroad és munkatársai a HRV spektrális elemzését 

használták, mellyel lehetőség nyílt a szimpatikus és paraszimpatikus hatások elkülönítésére 

(Akselroad és mtsai., 1985). Több tanulmány is rávilágított arra, hogy akut miokardiális 

infarktus után a csökkent HRV a mortalitás egyik erős független rizikótényezője (Kleiger és 

mtsai., 1987; Malik és mtsai., 1989), ezért a HRV vizsgálata előtérbe került a klinikumban is. 

 

1.1.2. Az EKG-alapú HRV elemzés kora 
 

Az akut miokardiális iszkémiát fokozott szimpatikus aktivitás kíséri (Malliani és mtsai., 

1969), mely szoros összefüggésben van a kamrafibrilláció magasabb kockázatával (Lown és 

Verrier, 1976); az is bebizonyosodott, hogy a paraszimpatikus idegrendszernek szívre kifejtett 

antiaritmiás és protektív hatása van (Schwartz és mtsai., 1992). Az ATRAMI (Autonomic Tone 

and Reflexes After Myocardial Infarction) tanulmányban a posztinfarktusos betegek halálozási 
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aránya 17% volt beszűkült HRV és alacsony baroreflex szenzitivitás esetén, míg ha a vizsgált 

paraméterek a cut-off értékek fölött voltak, a halálozási ráta csak 2% volt, ezért a HRV-nek 

kifejezett prognosztikai értéke van szívinfarktuson átesett betegek esetén (La Rovere és mtsai., 

1998). Számos más kórképben is igazolták a beszűkült HRV kórjelző szerepét. 

Magasvérnyomás betegség következtében kialakult bal kamra hipertrófia esetén a HRV magas-

frekvencia (HF) tartománya beszűkült, mely csökkent vagus aktivitást jelent (Mancia és mtsai., 

1980). Szívelégtelenségben a HRV csökken, a NYHA stádium súlyosbodásával fordítottan 

arányosak a HRV paraméterek értékei (Musialik-Lydka és mtsai., 2003). Az alacsony-

frekvencia (LF) összetevő beszűkülése krónikus szívelégtelen betegek esetében a hirtelen 

szívhalál egyik független prediktora (La Rovere és mtsai., 2003). 

A cukorbetegség többek között súlyos neuropátiát okozhat, az autonóm idegrendszeri 

diszfunkció már a korai fázisban detektálható HRV vizsgálat segítségével (Osterhues és mtsai., 

1998). Egyéb neurodegeneratív betegségek esetén is megfigyelték a szívritmus variabilitás 

csökkenését. Alzheimer kórban az SDNN és RMSSD paraméterek csökkentek, viszont a 

magas-frekvencia komponens vizsgálata során az eredmények ellentmondásosak (da Silva és 

mtsai., 2018). Parkinson kórban is megfigyelték a HRV beszűkülését, a szimpatikus és 

paraszimpatikus aktivitás egyaránt károsodott (Li és mtsai., 2020). Amytrophias lateral 

sclerosisban (ALS) ugyancsak alacsony a szívritmus variabilitás, magas szívfrekvencia 

jellemző a betegekre, a paraszimpatikus aktivitás csökkenése és szimpatikus túlsúly figyelhető 

meg (Prell és mtsai., 2015). Epilepszia esetén az autonóm idegrendszeri zavarok a HRV 

változásban is tetten érhetők, amelyek már néhány perccel a rohamok előtt, a rohamok alatt és 

után is láthatók, ezáltal a HRV változása akár a rohamok előrejelzésére is felhasználható (Tóth 

és mtsai., 2010; Vorkapic és mtsai., 2018). Ronkainen és munkatársai 37 páciens szívritmus 

variabilitását vizsgálták 24 órás EKG felvételekből, akik temporális lebeny epilepsziában 

szenvedtek, arra a következtetésre jutva, hogy a betegek variabilitása beszűkült a kontroll 

csoportéhoz képest, valamint a fiziológiás éjszakai variabilitás emelkedés a betegek esetén 

elmarad (Ronkainen és mtsai., 2005). Egy másik tanulmányban, amelyben 12 beteg epilepsziás 

rohamait megelőző, valamint rohamok alatt regisztrált EKG felvételekből HRV paramétereket 

számoltak, arra a következtetésre jutottak, hogy a szívritmus variabilitás eltérések már 5 perccel 

megelőzik a klinikailag megjelenő, vagy elektromosan regisztrálható rohamokat (Pavei és 

mtsai., 2017). Tóth és munkacsoportja epilepsziában szenvedő betegek esetén a rohamok után 

a HRV time domain paramétereinek beszűkülését, valamint a roham után még 5-6 óra múlva is 

alacsony variabilitást igazoltak, mely az autonóm idegrendszer elhúzódó zavarával 

magyarázható (Tóth és mtsai., 2010). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Musialik-%C5%81ydka+A&cauthor_id=14502297
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A káros szenvedélyek, mint például a rendszeres dohányzás, megnövelik a szimpatikus 

aktivitást, ugyanakkor a vagus aktivitás csökken (Gallagher és mtsai., 1992). Alkohol 

fogyasztás esetén a szívritmus variabilitás beszűkül, mely szimpatikus idegrendszeri 

aktiválódásra, vagy paraszimpatikus aktivitás csökkenésre utalhat (Koskinen és mtsai., 1994). 

Több tanulmány is arról számolt be, hogy idős korban a variabilitás csökken (Lipsitz és 

Goldberger, 1992; Pikkujämsä és mtsai., 1999). A rendszeres sport a HRV paraméterek értékét 

emelheti. Melanson és Freedson (2001) tanulmányukban arra a következtetésre jutottak, hogy 

tizenkét hét közepes-erőteljes intenzitású edzés után a vizsgált HRV paraméterek emelkedtek a 

hasonló korú, de nem sportoló csoporthoz hasonlítva. Kiss és mtsai. (2016) sportolók szívritmus 

variabilitását hasonlították össze a különböző sportkategóriák, valamint a nem sportolók között: 

a kajak-kenusok HRV értékei a legmagasabbak, a kategóriák közül a futók variabilitása a 

legalacsonyabb, mely az edzési különbségekből adódhat, valamint a rendszeresen sportolók 

variabilitása magasabb volt, mint a nem sportolóké. 

 

1.1.3. A fotopletizmográfiás (PPG) éra 
 

Nemcsak EKG-felvételből lehet szívritmus variabilitást vizsgálni, hanem 

fotopletizmográfiával (PPG) rögzített pulzusgörbéből is, melyet pulzus variabilitásként 

ismerünk (PRV – pulse rate variability). Köszönhetően az egyre szélesebb körben elérhető 

optikai technológiának, az emberek növekvő része közvetlen kapcsolatba kerül olyan miniatűr 

eszközökkel, mint például mobiltelefon, karon viselhető okos óra, okos karperec, okos gyűrű, 

fülben viselhető okos eszközök, amelyek képesek bizonyos élettani paramétereket regisztrálni, 

tárolni, elemezni, bizonyos határértékekre jelzést adni, és akár rádiófrekvenciásan továbbítani 

(Gupta és mtsai., 2022). Elsősorban krónikus betegeknél, magas kockázatú foglalkozásoknál 

(high risk personnel; katona, tűzoltó stb.) és professzionális sportolóknál lehet fontos az élettani 

paraméterek folyamatos regisztrálása, távfelügyelete, de az átlagpopuláció is egyre inkább 

figyelmet fordít arra, hogy felmérje és kövesse egészségi állapotát. Ezek az okos eszközök mára 

elterjedtek a mindennapi használatban, legtöbb esetben a pulzusszám mérésére, ritmuszavarok 

szűrésére használják (Vandenberk és mtsai., 2017). A fotopletizmográfia széleskörű használata 

napjainkban lehetőséget ad arra, hogy az elektródák és zárt áramkör szükségessége miatt 

kényelmetlenebb EKG helyett a PPG jelet használjuk HRV mérésre, viszont egyes vizsgálatok 

azt mutatják, hogy a HRV nem helyettesíthető PRV-vel bizonyos körülmények között: fizikai 

aktivitás, mentális terhelés alatt vagy egyes betegségek esetén (Schafer és Vagedes, 2013; 

Rapalis és mtsai., 2018). 
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Wong és munkatársai úgy vélik, hogy egészséges önkéntesek esetében sem használható, 

még nyugalmi körülmények között sem a PRV az autonóm idegrendszeri moduláció 

felmérésére (Wong és mtsai., 2012). Ugyanakkor más tanulmányok azt igazolják, hogy a PRV 

biztonsággal használható a HRV helyettesítésére fiatal, egészséges személyeken (Gil és mtsai., 

2010; Vescio és mtsai., 2018; Ajtay és mtsai., 2023). Lu és munkacsoportja fekvő, valamint 

álló helyzetben lévő egészséges önkénteseket vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy a 

PPG és EKG felvételekből készült PRV és HRV paraméterek fekvő pozícióban erősebb 

korrelációt mutatnak, mint az álló helyzetben regisztrált felvételből számolt mutatók (Lu és 

mtsai., 2008). Pinheiro és mtsai. (2016) tanulmánya szerint egészségesek esetében nyugalmi 

körülmények között a PRV használható HRV helyett, hiszen 82% fölötti a paraméterek 

korrelációja, viszont edzés után, valamint diabeteses betegek esetén a PRV és HRV 

paraméterek közötti korreláció nagyon lecsökken. Atlasz és munkacsoportja a mobil telefon 

által sugárzott rádiófrekvenciás hullám szívritmusvariabilitásra kifejtett hatása mellett az EKG 

és PPG jelből származó HRV paramétereket is összehasonlították (Atlasz és mtsai., 2006): az 

EKG helyettesíthető PPG-vel. Antali és munkatársai egészséges önkénteseket, valamint 

diabeteses betegeket vizsgálva a PRV és HRV paraméterek közötti egyezést vizsgálták 

tanulmányukban, mely szerint egészséges önkéntesekben nyugalomban, valamint hideg 

expozíció hatására a regisztrált PPG és EKG felvételekből készült paraméterek között jó 

korreláció van, míg diabeteses betegek esetén csak egyes paraméterek esetében igazoltak 

egyezést (Antali és mtsai., 2021). Egy másik tanulmány szerint okostelefonnal regisztrált PPG 

felvételekből számított time- és frekvencia domain HRV paraméterek kellően pontosak az EKG 

regisztrátumokból kalkulált referenciához hasonlítva (Heathers, 2013). A felsorolt ellentmondó 

eredmények hátterében méréstechnikai okok is lehetnek, például a referencia EKG és a PPG jel 

eltérő szűrése, mintavételezése vagy az intervallum-detektálás eltérő algoritmusa. 

 

1.2. A HRV méréstechnikája 
 

A testfelszínről galvanikusan vagy kapacitívan elvezetett EKG jel 1 mV nagyságrendű, 

a PPG jelet érzékelő, ugyan galvanikusan szigetelt fotodióda árama szintén bőven 1 mA alatti 

nagyságrendbe esik, ezért ezek az eszközök igen érzékenyek a környezetből származó vagy 

magában a mérőműszerben keletkező elektromos zajra, interferenciára. A gondos 

elektromágneses zavarvédelem és tervezés mellett megfelelő határfrekvenciájú aluláteresztő 

szűréssel (Hejjel és Kellényi, 2005) vagy 50 Hz-es sávzáróval (Hejjel, 2004) kell eltávolítani a 

hasznos jelet torzító, így a HRV paraméterek pontosságát rontó zavarást, helyreállítva az RRI 
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detektálás megbízhatóságát. A biológiai eredetű zajok (alapvonal-hullámzás, légzési és 

mozgási műtermék, elektromiográfiás műtermék) egy része is sikeresen eliminálható megfelelő 

felüláteresztő vagy aluláteresztő szűrővel (Hejjel és Kellényi, 2005). Az EKG-t vagy PPG-t 

hordozó elektromos jel megfelelő analóg (elektronikus) szűrése után a számítógép által is 

értelmezhető digitális jel képzése (digitalizálás) következik, melyet már in silico további szűrés, 

jelformálás, végül RRI vagy PPI detektálás követ, melynek eredménye az egyes szívciklusok 

időtartamát egymás után felsoroló tachogram. Ez képezi az alapját a további HRV/PRV 

elemzésnek az esetleges műtermékek, nem-szinusz ütések kiküszöbölése után. Kiemelendő, 

hogy a hatékony szűrés elérhetősége ellenére törekedni kell a lehető legtisztább, zajmentes 

felvételek készítésére. 

Rövid távú (short-term) és hosszú távú (long-term) HRV elemzést különböztetünk meg. 

A rövid távú HRV vizsgálat megállapodás szerint 5 perces felvételekből számítandó, míg a 

hosszú távú analízis egy 16-24 órás felvétel elemzését jelenti. 

A HRV vizsgálata az autonóm idegrendszer működésének felmérésére szolgál. Mivel 

az autonóm idegrendszer a szinusz csomón keresztül fejti ki hatását, elengedhetetlen, hogy 

szabályos szinusz ritmusú, illetve műtermék-mentes felvételekkel dolgozzunk, hiszen minden 

egyéb zaj, mozgási műtermék, ektópiás ütések rontják a mért paraméterek pontosságát. PRV 

analízis szintén csak szinuszritmus esetén alkalmazható, EKG hiányában itt az 

alapfrekvenciából, az átlag szórásából, a nagyfokú szabálytalanságából következtethetünk 

ritmuszavarra.  

A pulzusszám és a HRV paraméterek extramurális vizsgálatára az EKG alkalmazását 

manapság már felváltja a PPG, hiszen ez utóbbi viszonylag egyszerűen hozzáférhető: egy kis 

optikai eszközzel egyetlen kontaktponton regisztrálni lehet a PPG jelet, és nincs szükség zárt 

elektromos áramkörre. EKG mérés esetén szükség van elektródákra, esetleg mellkasi övre, 

páciens-kábelekre, melyek biztosítják a zárt áramkört, sokszor kényelmetlenséget okozva a 

felhasználó számára (mozgás akadályozása, bőr irritáció, stb.). Természetesen, a PPG jel 

regisztrálásánk is megvannak a maga hátrányai, technikai nehézségei (lásd később). 
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1.2.1. A PPG jel biológiai háttere 
 

A fotopletizmográfia a dermisz vaszkuláris rétegében áthaladó artériás vérmennyiség 

változásának nem-invazív mérő módszere, mely a vér optikai tulajdonságain alapul. A bőrre 

érkező fény egy része visszaverődik, másik része elnyelődik és szóródik a különböző 

szövetekben, köztük a vérben. A véren kívül a szövetek abszorpciója/reflexiója nagyrészt 

konstans, viszont az arteriolákban levő vértérfogat pulzatilitást mutat. Az így modulált fény 

intenzitását egy megfelelő fotodetektor segítségével tudjuk mérni. Különböző hullámhosszú 

fényforrást használhatunk a mérés során, általában a nagyobb hullámhossz mélyebb szöveti 

behatolással jár. A 470, 570 és 660 nm vagy nagyobb hullámhossz elérheti rendre a 

kapillárisokban gazdag epidermisben lévő papillákat, a dermisben elhelyezkedő arteriolák 

hálózatát, vagy a kisebb artériákat a bőralatti szövetekben (Liu és mtsai., 2015, 2016, 2018). 

Az erősebben pulzáló, nagyobb vérerek a bőr irhájában és bőralatti szövetekben helyezkednek 

el, ezért PPG méréshez elsősorban a vörös- (640-660 nm) és az infravörös (880-940 nm) 

tartományú fény terjedt el az orvosi gyakorlatban. Viszont újabban a kereskedelmi forgalomban 

lévő, viselhető eszközökben egyre inkább a zöld (495-570 nm) fény alkalmazása terjed, hiszen 

ez is alkalmas a papillákban lévő vérmennyiség változásának mérésére, jó abszorpciót mutat az 

oxy- és deoxyhaemoglobin esetében is, valamint a jel-zaj arány jobb, mint a vörös- vagy 

infravörös fény esetében (Ghamari és mtsai., 2018). 

A fentiek alapján a PPG eszköz két fő elemből áll: egy fényforrásból (általában LED – 

light-emitting diode) és egy fotodetektorból (fotodióda vagy fototranzisztor), mely felfogja a 

ráeső fényt és átalakítja elektromos árammá. A fotodióda ráeső fényáramtól függő kimeneti 

áramát záróirányú tápfeszültség mellett egy soros munkaellenállás vagy egy ún. transzipedancia 

erősítő (áram-feszültség átalakító) alkalmazásával feszültség jellé alakítják, mely megfelelő 

erősítés-szűrés után kerül digitalizálásra (Varga, 2000). Az említett optikai elemeket kiegészítik 

egyéb elemekkel: pl. a LED-meghajtó áramkör, erősítők, szűrők, vezérlő áramkörök, 

megjelenítő, stb. A LED és a fotodetektor elhelyezkedése alapján transzmisszív és reflektív 

típusú eszközöket ismerünk (1.1. ábra a) és b)). Az első típus esetén a LED és a fotodióda 

egymással szemben helyezkedik el, közöttük található a vizsgált szövet, amelyen áthalad a fény 

(és a keringő vér), a detektor az átjutó fény mennyiségét „látja”. A második típusú PPG 

készüléknél a fényforrás és a detektor megfelelő távolságban egymás mellett helyezkedik el, a 

visszavert fényt érzékeli a fotodióda. 

A PPG jel erőssége fordítottan arányos a vizsgált szöveten belüli 

fényelnyeléssel/szóródással vagy egyenesen arányos a visszavert fénymennyiséggel. Tekintve 
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a fény útjában levő közegek nagy egyedi változatosságot mutató optikai tulajdonságait, a 

beesési szögeket, a szövetek vastagságát és arányát, egyáltalán a mérési szituációt, a „PPG jel” 

nem kalibrálható, nincs értelme mértékegységhez kötni, ehelyett a relatív változásokat 

ábrázoljuk önkényes egységben (arbitrary units). Az adott szövet lüktető (pulzatilis) és nem 

lüktető tulajdonsága alapján a PPG hullámnak két komponensét különböztetjük meg. A nem 

pulzatilis, egyenáramú (DC – direct current) komponenst a szövet nem lüktető részeinek 

fényelnyelése határozza meg (ilyenek pl. csont, zsírszövet, izom, vénás vér, stb.). A DC hullám 

lassú eltéréseit a légzésnek, szimpatikus idegrendszernek, termoregulációnak tulajdoníthatjuk 

(Allen, 2007). A pulzatilis, váltakozó áramú (AC – alternating current) komponenst a pulzáló 

artériás vér térfogatban elnyelődő fény mennyisége határozza meg, mely változik a 

szívciklusnak megfelelően (1.1. ábra c)). Az AC hullám kétfázisú: a felszálló szár, vagy 

anakrotikus fázis a szisztolénak felel meg, a leszálló szár, vagy katakrotikus fázis a disztoléval 

függ össze. A dikrot csomó a szisztolé végét és a diasztolé kezdetét mutatja, habár ezen pont 

kialakulásának pontos mechanizmusa még nem teljesen ismert.  

A reflektív PPG jel AC és DC komponenseit hemoreológiai változások is befolyásolják 

egy in vitro vizsgálat szerint, ami lehetővé teszi a véralvadási státusz non-invazív vizsgálatát 

(Njoum és Kyriacou, 2017). 

 
1.1. ábra. a) Reflektív típusú PPG eszköz. b) Transzmisszív típusú PPG eszköz. c) a PPG jel 
kialakulása: a fény az adott szövet konstans, illetve pulzatilis komponensein áthaladva a PPG 
hullám pulzatilis és nem pulzatilis részeit képezi. AC – alternating current. DC – direct current 
(Tamura és mtsai., 2014, „Creative Common CC BY” licensz). 
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A PPG jel minőségét és így a belőle származó paraméterek pontosságát többféle 

zaj/interferencia ronthatja, melyek közül a legfontosabbak a mozgási műtermékek, az alapvonal 

vándorlás, valamint a hipoperfúzió. A mozgási műtermék legtöbbször a test mozgásaiból 

származik mint kézmozgatás, sétálás, futás, de az érzékelő helytelen rögzítése is okozhatja, 

ezért a PPG-t lehetőség szerint nyugalomban, mozgás nélkül kell regisztrálni. A mozgási 

műtermékeket gyorsulás érzékelő komplex szűrő algoritmussal (Gibbs és Asada, 2005), adaptív 

szűrési módszerrel (Seyedtabaii és Sejedtabaii, 2008) vagy független komponens elemzés 

eljárással (ICA – independent component analysis) (Kim és Yoo, 2006) lehet mérsékleni. Az 

alapvonal-hullámzást elsősorban a légzés befolyásolja, de testmozgás és szimpatikus 

idegrendszeri hatások is okozhatják, mely egyszerű felüláteresztő szűréssel vagy trend-

eliminálással (Jang és mtsai., 2014) hatékonyan csökkenthető. A hipoperfúzió a PPG pulzatilis 

komponensének amplitúdóját csökkenti. Hátterében különböző okok állhatnak: hipovolémia, 

kihűlés, vazokonstrikció, vagy csökkent perctérfogat.  

 

1.2.2. Az EKG és PPG jel előkészítése, digitalizálás, interpoláció 
 

Az EKG és a PPG jel időben és amplitúdóban matematikailag folytonos, azaz analóg 

jelek, melyek nem alkalmasak közvetlenül a számítógépes feldolgozásra, ezért digitalizálás 

szükséges. A digitalizálás vagy analóg-digitális átalakítás során az időben folytonos jelből 

bizonyos jól definiált időközönként mintavételezéssel (sampling) egy diszkrét idejű jelet 

kapunk, vagyis időben különálló pontok (feszültség értékek) sorozatát. A következő lépés ezen 

folytonos, tehát a megadott tartományban tetszőleges értéket felvevő feszültség értékek 

átkódolása véges számértékké, azaz a kvantálás. A folytonos amplitúdóból a legkisebb 

egységnek (kvantum vagy LSB – least significant bit) megfelelő felbontású, adott időközönként 

reprezentált, diszkrét értékek sorozatát kapjuk. Ezt a mintavételezést és kvantálást általában egy 

önálló áramköri elemként megvalósított integrált áramkör, úgynevezett analóg-digitális 

átalakító (ADC – analog-to-digital converter) végzi. Az így kapott számsorozat az eredeti EKG, 

PPG vagy egyéb analóg jelet időben és amplitúdóban egy meghatározott hibahatárral képviseli 

(mintavételi hiba és kvantálási hiba), melyhez hozzáadódnak a nem ideális áramköri 

viselkedésből adódó egyéb, általában elhanyagolható hibák (linearitási hiba, differenciális 

linearitási hiba, erősítési hiba, ofszet hiba) (Hainzmann, 2000). A további feldolgozás célja 

szerint úgy kell meghatározni mind az időbeli, mind pedig az amplitúdóbeli felbontást, hogy 

végeredményül a valóságot céljainknak megfelelő hűséggel leíró értékeket kapjunk, melyet 

referencia eszközzel vagy ismert jelsorozattal igazolni szükséges. A kvantálási hiba (KH) az 
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amplitúdó dimenziójában additív jellegű, egyenletes eloszlású random sorozat a − 1
2 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ≤

𝐾𝐾𝐾𝐾 ≤ 1
2
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 tartományban, mely időzítési hibát is eredményezhet. A mintavételi hiba (∆𝑡𝑡) az 

időtengelyen jelentkezik szintén egyenletes eloszlású random zajként: −1
2
𝐿𝐿𝑆𝑆 ≤ ∆𝑡𝑡 ≤ 1

2
𝐿𝐿𝑆𝑆 

tartományban, ahol SI a mintavételi intervallum. A rendelkezére álló nagy felbontású ADC-k 

korában a nem túl zajos és/vagy megfelelően szűrt biológiai jel esetén elhanyagolható a KH, 

ezért ez nem témája jelen disszertációnak. 

A digitalizált jel csak akkor reprezentálja megfelelően az eredeti analóg jelet, vagy más 

szavakkal: csak akkor reprodukálható helyesen az analóg jel, ha digitalizáláskor figyelembe 

vettük a Nyquist-féle tételt, miszerint a mintavételi frekvenciának a legmagasabb értékes analóg 

frekvencia komponens legalább kétszeresének kell lennie. Ellenkező esetben a mintavételi 

frekvencia felénél magasabb frekvenciájú spektrális összetevők más, alacsonyabb frekvenciájú 

és valójában nem létező komponensek képében jelennek meg, ez az aliasing jelenség vagy 

átlapolódás, mely számottevő jeltorzulást okozhat a digitális oldalon. Ezt elkerülendő, a 

bemeneti analóg jelet sávkorlátozni szükséges: EKG esetében diagnosztikus eszközöknél 0,05-

200 Hz (Task Force, 1996; Pipberger és mtsai., 1975), monitorozáshoz vagy HRV elemzéshez 

0,5-35 Hz (Ruha és mtsai., 1997), vagy akár 0,5-20 Hz analóg sávszélesség (Hejjel és Kellényi, 

2005) elegendő. PPG esetében a spektrális összetevők alapján 0,5-20 Hz (Fine és mtsai., 2021) 

vagy 0,15-20 Hz (Bentham és mtsai., 2018) megfelelő, melyek egyúttal meghatározzák a 

minimálisan szükséges mintavételi frekvenciát is. Fontos kiemelni, hogy a sávszélesség 

korlátozásával a nagyobb frekvenciájú interferencia/zaj összetevőket is elimináljuk, javítva a 

jel-zaj viszonyt. Ugyanakkor néhány szerző a sávszélességhez illesztett mintavételi frekvenciát 

nem tartja elégségesnek a valós HRV paraméterek eléréséhez, 1 ms vagy jobb időbeli felbontást 

javasol, hogy a csökkent variabilitású egyének esetében is korrekt beat-to-beat paramétereket 

kapjunk (Berntson és mtsai., 1997; Riniolo és Porges, 1997; Laguna és Sörnmo, 2000; Hejjel 

és Rőth, 2004). Elmélyedve a digitális jelfeldolgozásban, feloldható a látszólagos ellentmondás: 

A Nyquist-törvény a hírközléselmélet hőskorából származik, amikor a beszéd apró 

szakaszonkénti továbbításán dolgoztak. A beszéd információtartalmát/érthetőségét a 

frekvencia-összetevői határozzák meg. Ezzel szemben számos biológiai jel mint az EKG és a 

PPG az időtartományban kódolt, vagyis a „görbe” alakja, éleinek helye hordozza az 

információt, tehát nem az egyes frekvenciák, hanem ezek fázis összetevői. Az 1.2. ábra mutatja 

a két alapvetően eltérő kódolást az idő- és a frekvencia tartományban (Smith, 1999; Hejjel, 

2017). Az egyes kockák két lapján lévő görbék információtartalma teljesen azonos, 

matematikailag oda-vissza alakíthatók. Ugyanakkor könnyen belátható, hogy az EKG-t csak az 
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időtartományban tudjuk értelmezni, a spektrális összetevőkből nem tudunk biológiai 

következtetést levonni; ellenben a DTMF kódolás esetében a spektrumra rátekintve rögtön 

értelmezhető a jelentés. 

Megbízható HRV/PRV elemzéshez tehát kritikus jelentőségű a pontos beat-to-beat 

ciklusidők meghatározása. A már említett, véges időbeli felbontásból adódó mintavételi hiba 

mellett környezeti vagy biológiai zajok/interferenciák jelenléte is okozhat RRI/PPI detektálási 

pontatlanságot a referencia pont sztochasztikus jitter-e következtében, melyet a megfelelően 

választott alul- és felüláteresztő, valamint sávzáró szűréssel nagyrészt eliminálhatunk, javítva 

a HRV elemzés pontosságát (Friesen és mtsai., 1990; Hejjel, 2003; Hejjel és Kellényi, 2005). 

A jel és zaj eltérő spektrális összetétel esetén egyszerű sávelhatárolással szétválasztható, de a 

spektrumok jelentős átfedése mellett egyéb, komplexebb módszerekre van szükség: eltérő 

statisztikai jellemzők alapján működő szűrés, adaptív szűrés (Bianchi és mtsai., 1996). A 

hálózati interferencia (50 Hz) hatékony digitális szűrésére régóta rendelkezésre állnak különféle 

algoritmusok (Dotsinsky és Daskalov, 1996; Christov, 2000), csakúgy, mint a nagyfrekvenciás 

elektromiográfiás műtermék eliminálására a QRS elhanyagolható torzítása mellett az adaptív 

approximációs szűrés (Christov és Daskalov, 1999). 

 

 

 
1.2. ábra. Időtartomány-kódolású jel esetén (a) a morfológia, az élek és határok elhelyezkedése 
a lényeges, a spektrális oldal nem informatív a klinikus számára. Frekvencia-kódolású jel 
esetében nem lényeges az időtartománybeli kép és a fázis, csak a frekvencia összetevők (b), mint 
például a DTMF kódolásnál: a 770 Hz és az 1209 Hz hangok a „4” számjegyet jelentik a 
telefonon billentyűzve (Hejjel, 2017, a Kiadó engedélyével reprodukálva). 
 

Az elégtelen időbeli felbontás interpolációval növelhető, mely eljárás során matematikai 

módszerrel közbülső ponto(ka)t illesztenek a meglévő diszkrét pontok közé, mérsékelve ezáltal 

a mintavételi hibát. Daskalov már 35 évvel ezelőtt a cubic spline interpolációt javasolta a 
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lineáris interpolációval szemben (Daskalov és Christov, 1997). A cubic spline interpoláció 

számítási igénye magas, így kis fogyasztású eszközökben fenntartásokkal alkalmazható. 

Például a parabola interpoláció lényegesen kevesebb processzoridőt igényel és hasonlóan 

megbízható (Baek és mtsai., 2017). A RRI és PPI detektálás előírt pontosságához kell 

megtalálni az adott platformon az optimális mintavételi frekvenciát és interpolációt a legkisebb 

energiafogyasztás eléréséhez, egyensúlyozva a processzor igénybevétele és a rendelkezésre álló 

memória és adattovábbítási sávszélesség között. 

 

1.2.3. A HRV/PRV paraméterek pontossága a mintavételi frekvencia függvényében 
 

A Task Force ajánlása alapján (Task Force, 1996) EKG jel esetén a pontos HRV 

méréshez 250-500 Hz-es mintavételi frekvencia szükséges interpolálás nélkül, a megfelelő 

interpolációt használva biztonsággal meghatározható a QRS referencia pont (fiducial point) 

egészen 100 Hz mintavételi frekvenciáig. Hejjel és Rőth (2004) interpolálás nélkül 1 kHz-es 

mintavételt ajánlottak, mellyel 5% hibahatár alatti HRV paramétereket kapunk még beszűkült 

variabilitású egyének esetén is. Mahdiani és munkatársai 5 kHz-el mintavételezett EKG 

felvételeket használtak tanulmányukban, melyben HRV time domain paraméterek pontosságát 

vizsgálták a mintavételi frekvencia függvényében (Mahdiani és mtsai., 2015). Arra a 

következtetésre jutottak, hogy amennyiben interpoláljuk az R-hullámokat, 50 Hz-es mintavételi 

frekvencia elegendő, hogy kellő pontossággal meg tudjuk határozni a HRV paramétereket. 

Ugyancsak 2015-ben egy másik tanulmányban (Ellis és mtsai., 2015) egészséges önkénteseknél 

interpoláció nélkül 125 Hz-es mintavételi frekvenciával regisztrált EKG felvételekből 

ugyanolyan pontos HRV paramétereket kaptak, mint az 1000 Hz-el mintavételezett EKG 

jelekből. Ugyanezen tanulmányban, amennyiben interpolációt használtak, 71 Hz-es mintavételi 

frekvencia elegendő a HRV pontos meghatározására EKG jel esetén. 

Több tanulmány vizsgálja a PPG jelből mért PRV paraméterek pontosságát a 

mintavételi frekvencia függvényében. PPG jelet akár egy mobiltelefon kamerájának és 

vakujának érintésével is készíthetünk. Baek és mtsai. (2017) összesen 10 fiatal, egészséges 

egyénen regisztrált EKG és PPG felvételt vizsgáltak. A 250 Hz-es mintavételi frekvenciával 

regisztrált EKG felvételekből számított HRV paraméterek voltak a referenciaértékek. A PPG 

jelet 20 Hz-es mintavételi frekvenciával regisztrálták a bal csuklóra helyezett eszköz 

segítségével, majd cubic spline és parabola interpolálták 250 Hz-es mintavételi frekvenciára, 

majd minden felvett és interpolált jelből HRV paramétereket számoltak. Arra a következtetésre 

jutottak, hogy a 20 Hz-el mintavételezett PPG görbe biztonsággal használható HRV mérés 
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esetén, de csak interpoláció után. Az általuk végzett mérések alapján a parabola approximáció 

jelentősen kevesebb számítási időt igényelt, mint a cubic spline interpoláció. 

Peng és mtsai. (2015) tanulmányukban 30 egészséges önkéntest vizsgáltak. A referencia 

HRV értékeket 200 Hz-es mintavételi frekvenciával digitalizált EKG-felvételből számolták. A 

PPG jelet egy HTC mobiltelefon segítségével rögzítették, mely 20-30 képkockát készít 

másodpercenként (20-30 Hz-nek megfelelő mintavétel), majd ezeket 800 Hz-es mintavételi 

frekvenciára javították cubic spline interpoláció segítségével. Az ebből számított HRV 

paraméterek közül Bland-Altman teszttel jó egyezést mutatott az átlagos PPI és spektrális 

elemzéssel az alacsony frekvenciájú (LF – low frequency) komponens, ellenben a többi time 

domain paraméter és a magas frekvenciájú (HF – high frequency) komponens nem volt pontos. 

Véleményünk szerint ennek oka a processzor pillanatnyi leterheltségétől függő, nem konstans 

mintavételezés, melyet az interpoláció nem, de az átlagolás és az LF komponens robosztussága 

legalább részben kompenzált. 

Bánhalmi és munkacsoportja (Bánhalmi és mtsai., 2018) iPhone 6 mobiltelefont 

használtak PPG felvételre, mely 240 képkockát rögzített másodpercenként (240 Hz-es 

mintavételi frekvencia). Összesen 50 fiatal és középkorú egészséges önkéntest vizsgáltak 

tanulmányukban. A PPG regisztrátumból számított PRV paramétereket az 500 Hz-es 

mintavételi frekvenciával készített EKG felvételen alapuló HRV paraméterekkel hasonlították 

össze. Eredményeik azt mutatták, hogy a vizsgált paraméterek nagyon jól korrelálnak, a PPG 

jel biztonsággal használható HRV mérésre. 

Choi és Shin (2017) tanulmányukban fiatal, egészséges egyéneknél a decimálással 

kialakított egyes mintavételi frekvencia csoportok között nem találtak szignifikáns eltérést a 

PRV paraméterekben lefelé egészen 25 Hz-es mintavételi frekvenciáig interpolálás nélkül (!) 

sem. A HRV paraméterek nagy inter-individuális szórása okán nem volt szerencsés az egyes 

mintavételi frekvenciák csoport szintű összehasonlítása, nem jöhet ki szignifikáns különbség 

(Hejjel, 2017). 

Újabban már a bőr érintése nélkül is megkíséreltek PPG jelet regisztrálni, akár egy 

kereskedelemben kapható web kamera segítségével, mely a remote PPG (rPPG) módszere; az 

aktuális pulzusszám kielégítő pontossággal meghatározható (Macwan és mtsai., 2018; Madan 

és mtsai., 2018), ellenben a HRV paraméterek számítása még nem megbízható (Li és mtsai., 

2020). 

A felsorolt tanulmányok rávilágítanak arra, hogy nincs egyértelmű konszenzus arra 

vonatkozóan, hogy mennyi az a minimális, még elfogadható mintavételi frekvencia PPG jel 

regisztrálása esetén, amely elegendő, hogy kellő pontossággal HRV paramétereket tudjunk 
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számolni. Az átlagos pulzusszám meghatározásához viszonylag kis mintavételi frekvencia 

elegendő akár interpolálás nélkül is, viszont a HRV paraméterek számításához nagyobb 

mintavételi frekvenciára van szükség. A viselhető eszközökben a mintavételi intervallum 

kiemelten fontos szempont, hiszen ennek növelésével, az adott eszköz egy töltéssel való 

működési ideje hosszabbítható, ám a durva időbeli felbontás nem mehet a mérés pontosságának 

rovására. Különböző interpolációs algoritmusok birtokában a mintavételezés ritkítható, de a 

komplex számításoknak köszönhetően ez összességében akár nagyobb energiaigénnyel is 

járhat. 

 

1.2.4. Referencia pontok RR-intervallum és PP-intervallum meghatározásához 
 

A szívciklus időtartamának meghatározásához ciklusonként jól definiált referencia pont 

szükséges. Az időintervallumokat a referencia pontok detektálásával és azok időbeli eltérésével 

adjuk meg, mely EKG jel esetén gyakran az R-hullám csúcsa, PPG jel esetén a pulzushullám 

maximuma (peak point). A két szomszédos referencia pont közötti idő az RRI és PPI (1.3. ábra). 

Optimálisabb a hullámok felszálló szárának a közepét vagy kétharmad magasságát kijelölni 

referencia pontnak, mivel a legmeredekebb szakaszon pontosabb az időzítés megállapítása, 

másrészt ez a rész kevésbé érzékeny nemkívánatos zajokra. Gyakorlatilag ugyanezt a pontot 

jelöli ki a legelterjedtebb Pan és Tompkins algoritmus is a benne szereplő deriválás 

következtében (Pan és Tompkins, 1985). 

Egyéb, komplexebb detektorok is ismertek az említett „structural feature” módszer 

mellett: a „contour limiting” vagy „template matching” metódus, „syntactic method”, „neural 

network” többek között (Bianchi és mtsai., 1996; Friesen és mtsai., 1990), genetikus 

algoritmusok (genetic algorithms), wavelet transzformáció, filter-bank metódus, valamint 

egyéb kiegészítő megközelítések, például adaptív szűrők, matched filters (Kohler és mtsai., 

2002). 

A PPI meghatározása szintén több referencia pontból lehetséges. A legkézenfekvőbb a 

hullám maximumát meghatározni (csúcsdetektálás - peak point detection), de egyéb referencia 

pontot is használnak: legmélyebb pont (valley point), első vagy második derivált maximuma, 

valamint különböző számított metszéspontok (például tangent intersection: maximális első 

derivált mint érintő és a legmélyebb pont szintjének metszéspontja) (Posada-Quintero és mtsai., 

2013; Peng és mtsai., 2015; Pinheiro és mtsai., 2016) (1.4. ábra). 

A PPG első deriváltját sebesség pletizmográfiának is nevezik (VPG – velocity 

plethysmography), melyből „crest time”, valamint a szisztolés és diasztolés csúcs közötti időt 
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származtathatjuk. Magasvérnyomásos, illetve érbetegek esetén a „crest” idő hosszabb, mint 

egészségesekben (Dillon és Hertzman, 1941), valamint a szisztolés és diasztolés csúcs közötti 

idő a kardiovaszkuláris betegségek előrejelzője lehet (Alty és mtsai., 2007). A hullám második 

deriváltján, másnéven gyorsulás pletizmográfián (APG - acceleration plethymsography), 

Takazawa és mtsai. (1998) ezen derivált hullám maximumait és mélypontjait a, b, c, d és e 

pontokkal jelölték, melyekből a számolt indexek (pl: b/a, c/a, e/a, stb.) az artériák falának 

merevségét jelzik és erős összefüggést mutatnak az öregedés folyamatával. Az 1.4. ábrán 

látható D pont, melyet Elgendi és munkacsoportja (2014) javasolt meghatározásra, az említett 

„a” pont megfelelője. 

 

 

 
1.3. ábra. A felső rész az EKG görbe R-hullám detektálása, az alsó a pulzushullám 
csúcsdetektálása. EKG – elektrokardiogram, PPG – fotopletizmogram, PPI – PP-intervallum, 
RRI – RR-intervallum. 
 

Az ektópiás ütések, pauzák, artefaktok jelentősen torzíthatják a HRV paramétereket, 

ezért felismerésük és korrekciójuk elengedhetetlen egyszerű delécióval vagy valamilyen 

interpolációval (Peltola és mtsai., 2012; Soler és mtsai., 2018; 

https://www.kubios/preprocessing). 
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1.4. ábra. PPG görbe referencia pontjai: A – csúcspont, B – legmélyebb pont, C – első derivált 
PPG maximuma, D – második derivált PPG maximuma, E – a felszálló szárra illetve az 
alappontra illesztett érintők metszéspontja (Peng és mtsai., 2015, „Creative Commons 
Attribution” licensz). 
 

 

1.2.5. Gyakran meghatározott HRV paraméterek 
 

A HRV paramétereket három fő csoportba lehet sorolni: idő tartomány (time domain), 

frekvencia tartomány (frekvencia domain) és nemlineáris paraméterek. Viszonylag újabb 

paramétercsoport a heart rate asymmetry (HRA), mely a szívfrekvencia gyorsulásának és 

lassulásának szimmetriáját írja le.  

A time domain paraméterek vizsgálata a legelterjedtebb, mert viszonylag egyszerűen és 

gyorsan számíthatók, jól reprodukálhatók, robosztusak és könnyen értelmezhetők. Statisztikai 

paramétereknek is hívják őket. Közéjük tartozik az átlagos RRI vagy PPI (MeanNN – mean 

normal-to-normal interval, MPPI – mean PPI), az intervallumok szórása (SDNN - standard 

deviation of the normal-to-normal intervals), az RMSSD (root mean square of successive 

interval-differences). Kevésbé használatosak az NN50 (number of intervals with interbeat-

interval diffrencies greater than 50 ms) és a pNN50 (percentage of interbeat-interval differences 

greater than 50 ms), ezek jól korrelálnak a beat-to-beat variabilitást mérő RMSSD-vel de annál 

rosszabb statisztikai tulajdonságokkal rendelkeznek diszkrét (50 ms limit) jellegük 

következtében. Geometriai módszerek közül az igen robosztus hisztogram módszer a 

kvantitatív jellemzőkkel (triangular index, top angle index, baseline width of the histogram) 
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legalább 15 perces felvételből készült tachogramot igényel a valid eredmények érdekében. A 

Poincaré-plot (felhő diagram) alapjában nemlineáris grafikus módszer (lásd bővebben ott), de 

a számszerű jellemzésére használt paraméterek matematikailag egyenértékűek a hagyományos 

time domain paraméterekkel. Még egyéb time domain paraméterek is használatosak a hosszú 

távú elemzésben, ezekre nem térünk ki (Task Force, 1996; Bernston és mtsai., 1997; Hejjel és 

Gál, 2001; Schaffer és Ginsberg, 2017). 

A frekvencia tartományban való elemzés alatt a tachogramok spektrális vizsgálatát 

értjük. Leggyakrabban a gyors Fourier transzformációt (FFT – Fast Fourier Transformation) 

vagy az autoregresszív modellezést alkalmazzuk az egyes spektrális összetevők „súlyának” 

meghatározására. Élettani alapon több frekvencia intervallumra osztható a teljes spektrum: a 

tisztán paraszimpatikus hatást tükröző magas frekvenciasáv (HF – high frequency, 0,15-0,4 Hz) 

és az alacsony frekvenciasáv (LF – low frequency, 0,04-0,15 Hz), mely utóbbi egyes 

tanulmányok szerint szimpatikus és paraszimpatikus hatásokat is mutat (Montano és mtsai., 

1994), míg mások csak a szimpatikus hatás indexének tekintik (Sands és mtsai., 1989). Az 

LF/HF hányados a szívre ható szimpatikus/paraszimpatikus aktivitás eredőjére utal. A rövid 

távú (öt perces) elemzéshez nem tartozik hozzá a nagyon alacsony frekvenciasáv (VLF – very 

low frequency, 0,0033-0,04 Hz) és az ultra alacsony frekvenciasáv (ULF – ultra low frequency, 

≤ 0,003 Hz), melyek a hosszú távú neuroendokrin változásokat, termoregulációs és egyéb 

hatásokat tükrözik (Task Force, 1996; Bernston és mtsai., 1997; Hejjel és Gál, 2001; Schaffer 

és Ginsberg, 2017) 

Matematikai szempontból a time domain módszerek a véletlen (sztochasztikus) 

rendszerek elemzésére, míg a frekvencia domain metodikák a periodikus jelek vizsgálatára 

optimálisak. A szívritmus változása pedig szabályozástechnikai szempontból nemlineáris 

jellegű, azaz elvileg egyik előbbi módszer sem ideális a jellemzésére. A HRV elemzésben 

viszont a nemlineáris módszerek – a Poincaré diagram kivételével – nem terjedtek el az elvont 

értékelés és interpretálás következtében. Ezek általában a jel komplexitását, szabályosságát, 

megjósolhatóságát számszerűsítik. Példaként néhány nemlineáris módszer/paraméter: 

detrended fluctuation analysis (detrendált fluktuáció elemzés), approximate entropy (közelítő 

vagy hozzávetőleges entrópia), sample entropy (minta entrópia), correlation dimension 

(korreláció dimenzió), valamint az utóbb háttérbe szorult, kizárólag hosszabb távú elemzésben 

használt Lyapunov exponens és fraktál dimenzió (Task Force, 1996; Bernston és mtsai., 1997; 

Hejjel és Gál, 2001; Schaffer és Ginsberg, 2017). 

A Poincaré halmaz (Poincaré-plot, return map vagy Lorentz-plot) képzésekor az adott 

RRI (PPI) függvényében ábrázoljuk a soron következő RRI (PPI) értékeket derékszögű 
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koordináta rendszerben, melyekből egy ponthalmaz rajzolódik ki. Ennek a felhőnek az alakja 

és kiterjedése vizuálisan értékelhető. Például a legyező forma, mely magas beat-to-beat 

variabilitást jelez, az egészséges egyéneknél látható, a torpedó és komplex minták szívelégtelen 

betegre jellemzőek (1.5. ábra). Minél kisebb a felhő területe annál alacsonyabb a variabilitás, 

és fordítva. Az adatfeldolgozást objektivizálandó, a ponthalmaz kiterjedése számszerűsíthető: 

az egységnyi meredekségű félegyenes vagy hosszú tengely irányában a pontok átlagos szórása 

az SD-LA vagy SD2 (standard deviation along the long axis), valamint erre merőleges irányban 

az SD-SA vagy SD1 (standard deviation along the short axis), lásd (1.6. ábra). Ezek azonban 

elvesztik nemlineáris jellegüket, matematikailag igazolhatóan time domain paraméterekkel 

egyenértékűek. Ki kell emelni a Poincaré-plot alkalmazását a tachogram minőségi 

ellenőrzésében, ugyanis a műtermékek vagy ektópiás ütések jól láthatóan elkülönülnek a 

normál szinusz ütések halmazától. 

 

 

1.5. ábra. Bal oldalon egy egészséges egyénre jellemző legyező mintájú Poincaré-plot látható 
24 órás Holter vizsgálatból. Jobb oldalon egy szívelégtelen beteg komplex mintázatú Poinaré-
plot halmaza (Woo és mtsai., 1992, a Kiadó engedélyével reprodukálva). 

 

A Poincaré-plot hossztengelyre vonatkoztatott aszimmetriája szembetűnő egészséges 

egyénekben. Könnyű belátni (1.7. ábra), hogy az egységnyi meredekségű félegyenes alatt a 

gyorsuló (accel) halmaz van (RRi+1<RRi), míg fölötte a lassuló (decel) intervallumok halmaza 

(RRi+1>RRi). Ehhez kapcsolódóan definiáltak ún. „szívritmus aszimmetria” paramétereket 

(HRA – heart rate asymmetry), többek között: Porta index (Porta és mtsai., 2008) a 

hossztengely alatt (naccel) és fölött (ndecel) elhelyezkedő pontok számából indul ki (Eq. 1.1.), a 
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Guzik index (Guzik és mtsai., 2006) ugyanezen két halmaz pontjainak hossztengelytől való 

átlagos távolságából (Daccel, Ddecel; Eq. 1.2., szórás jellegű). Az aszimmetria a belégzés:kilégzés 

arányhoz köthető, ahogy munkacsoportunk korábban igazolta (Klintworth és mtsai., 2012). 

 

𝑃𝑃𝑆𝑆 = 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎+𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

    Eq 1.1. 

 

𝐺𝐺𝑆𝑆 = 𝐷𝐷𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝐷𝐷𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎+𝐷𝐷𝑑𝑑𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

    Eq 1.2. 

 

 

1.6. ábra. Poincaré halmaz rövid tengelye (SD1) valamint hosszú tengelye (SD2) mentén 
meghatározott átlagos szórás. RR – RR intervallum ms időegységben, Mean – átlagos RR 
intervallum. 
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1.7. ábra. A gyorsuló és lassuló ponthalmazok értelmezése a Poincaré-plot segítségével, mely 
a HRA paraméterek alapját képezi. (Megjegyzés: az ábra a Varian v2.3 fix felbontásával 
készült). 
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2.  Célkitűzések 
 

1. Ismert paraméterekkel rendelkező in silico modellt alkotni a variábilis PPG jel 

szimulálására, továbbá egészséges önkéntesekből nagy felbontású EKG és PPG jel felvétele 

2. Decimálás segítségével meghatározni azt a legkisebb mintavételi frekvenciát, amellyel még 

pontos átlagos pulzusszámot kapunk in silico és in vivo PPG jelből 

3. Decimálással meghatározni azt a legkisebb mintavételi frekvenciát, amellyel interpolálás 

nélkül megbízható PRV elemzést lehet végezni in silico és in vivo PPG jelből 

4. Meghatározni azt a minimális mintavételi frekvenciát, amellyel a decimált in silico és in 

vivo PPG jelekből interpolálás után megbízható PRV paramétereket kaphatunk 

5. A parabola és cubic spline interpolálás közül kiválasztani a gyorsabb, kevesebb processzor 

időt igénylő, így kisebb energiafelhasználással járó, de még megbízható értékeket adó 

metódust 
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3. Módszerek 
 

3.1.  Számítógépen (in silico) generált fotopletizmogram elemzése 
 

3.1.1. A fotopletizmogramok generálása, decimálása és interpolálása 
 

A légzési aritmiát mutató PPG jelet frekvencia modulált szinuszoid hullámmal 

modelleztük. Összesen négy, egyenként 1000 × 60 × 5 = 300000 pontból álló pulzusgörbét 

generáltunk, mely 1 kHz mintavételezést feltételezve öt perces időtartamú felvételnek felel 

meg, ami általánosan elfogadott és összhangban van a NASPE Task Force short-therm HRV 

analízis ajánlásával (Task Force, 1996). A jeleket OriginPro 2017 szoftver (OriginLab Corp., 

MA) segítségével 2001 pontos vertikális felbontású frekvenciamodulált koszinusz 

függvényként állítottuk elő az alábbi, trigonometriai ismereteink alapján levezetett általános 

alakú egyenlet (Eq 3.1.) felhasználásával, ahol t a független változó ms egységben: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆[𝑡𝑡] = 𝐴𝐴 + 𝐴𝐴 × cos � 2𝜋𝜋
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚

𝑡𝑡 + 𝑓𝑓𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑
𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑

sin �2𝜋𝜋 × 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑
1000

𝑡𝑡��  (Eq 3.1.) 

 

Az átlagos pulzusintervallumot (PPImean) 937 ms értéken határoztuk meg, mely 

ekvivalens az 1,067 Hz-es vivőfrekvenciával, vagyis 64,03 ütés/perc átlagos pulzusszámmal, 

mindegyik PPG jelnél. A légzési szinusz aritmiát imitáló két PPG esetében a moduláló 

frekvencia (fmod) 0,23 Hz, mely 13,8 légzés/percet jelent (Eq 3.2. és Eq 3.3.), a másik két jelnél 

0,11 Hz-et választottunk, mely a HRV alacsony frekvenciájú variabilitását szimulálta (Eq 3.4. 

és Eq 3.5.). Ezek az értékek mind prímszámok, hogy elkerüljük a moduláció szinkronizációját 

az egyes szívciklusokkal vagy a decimálással. A maximális frekvencia deviáció (span vagy 

löket, fdev) 0,05 Hz (Eq 3.2. és Eq 3.4.) valamint 0,01 Hz (Eq. 3.3., Eq. 3.5.) volt, melyek a 

normál, illetve a súlyosan beszűkült HRV-t utánozták. 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆[𝑡𝑡] = 1000 + 1000 × cos � 2𝜋𝜋
937

𝑡𝑡 + 0.05
0.23

sin �2𝜋𝜋 × 0.23
1000

𝑡𝑡��   (Eq 3.2.) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆[𝑡𝑡] = 1000 + 1000 × cos � 2𝜋𝜋
937

𝑡𝑡 + 0.01
0.23

sin �2𝜋𝜋 × 0.23
1000

𝑡𝑡��   (Eq 3.3.) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆[𝑡𝑡] = 1000 + 1000 × cos � 2𝜋𝜋
937

𝑡𝑡 + 0.05
0.11

sin �2𝜋𝜋 × 0.11
1000

𝑡𝑡��   (Eq 3.4.) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆[𝑡𝑡] = 1000 + 1000 × cos � 2𝜋𝜋
937

𝑡𝑡 + 0.01
0.11

sin �2𝜋𝜋 × 0.11
1000

𝑡𝑡��   (Eq 3.5.) 
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Az így kapott négy, 1 ms-os felbontású mester PPG jelet 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 303, 

350, 400, és 500 ms-onként decimáltuk, vagyis a jelek felbontását rontottuk, így szimulálva az 

egyre alacsonyabb mintavételi frekvenciát. Tekintve az adott paraméterekkel generált jel 

vivőjének ∼1,067 Hz-ig terjedő tartományát, a ∼2,134 Hz-nél nagyobb frekvenciájú 

mintavételezés (esetünkben 400 ms és rövidebb intervallum) átviszi a jelteljesítmény 

legnagyobb részét. Az 500 ms-hoz tartózó 1 Hz-es meredek szűrés elvetné a jel túlnyomó 

hányadát. Ezek alapján nem végeztünk antialiasing szűrést a decimálások előtt, későbbi 

fejezetben visszatérünk a PPG jel sávszélességére. Ezután mindegyik decimált jelet cubic spline 

interpoláció segítségével ismételten 1 ms-os felbontásra javítottuk vissza. A mester, decimált, 

valamint interpolált PPG jelek PP-intervallumait egyszerű pozitív csúcsdetektálással határoztuk 

meg, az így készített tachogramok (PPI sorozat, time series) képezték a további elemzés alapját. 

Nem választottunk komplexebb, deriválást is alkalmazó PPI detektálást, tekintve a szabályos, 

zajmentes szinuszoid jelalakot, melyen csak fázistolást eredményezne a derivatív szűrés. 

Mindezt a már említett OriginPro szoftver segítségével valósítottuk meg. 

 

3.1.2. Pulzus variabilitás analízis 
 

Az elkészült tachogramokból Varian v2.3 szoftver segítségével (melyet Hejjel László 

fejlesztett) PRV elemzést végeztünk. A 3.1. táblázat mutatja a referenciaként szolgáló mester 

PPG jelek idő- valamint frekvencia tartomány paramétereit. A szívritmus variabilitás 

leggyakrabban használt time domain paramétereit (MPPI – átlagos PP-intervallum, SDNN, 

RMSSD), frekvencia domain paraméterek közül FFT módszerrel a HF és LF frekvenciasáv 

normalizált integráljait és az LF/HF hányadost számítottuk. A paraméterek megbízhatóságát a 

relatív hibával (RAE% - relative accuracy error) értékeltük a következő egyenlet (Eq. 3.6.) 

szerint: 

 

𝑅𝑅𝐴𝐴𝑅𝑅% = 𝑋𝑋𝐷𝐷/𝐼𝐼𝐼𝐼−𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑋𝑋𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
× 100%      (Eq 3.6.) 

 

ahol XD/IP az aktuálisan mért paraméter decimált vagy interpolált jelből vett, XMASTER pedig a 

mért paraméter referencia jelből számított értékei. A RAE%-t 5% alatt tekintettük 

elfogadhatónak. A nem lineáris módszerek közül a Poincaré-plotot használtuk vizuális 
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jellemzésre. Az egyes paramétereket Microsoft Excel (Microsoft Corporation, MA) 

segítségével összesítettük. 
 

 

3.1. táblázat. A négy mester PPG jel idő- és frekvencia domain paraméterei. Rövidítések: n – a 
generált intervallumok száma, Max – maximum PPI, Min – minimum PPI, MPPI- mean PPI, 
SDNN – standard deviation of PPI, RMSSD – root mean square of successive PPIs, ezek mind 
ms időegységben. LF (NU) – alacsony frekvenciasáv integrálja normalizált egységben, HF 
(NU) – magas frekvenciasáv integrálja normalizált egységben, LF/HF – alacsony és magas 
frekvenciasáv integráljainak hányadosa (Béres és mtsai., 2019). 
 

fmod  
fdev 

0,23 Hz  
0,05 Hz 

0,23 Hz  
0,01 Hz 

0,11 Hz  
0,05 Hz 

0,11 Hz 
0,01 Hz 

n 319 319 319 319 
Max (ms) 980 946 982 946 
Min (ms) 897 929 895 928 
MPPI (ms) 937,138 937,028 937,151 937,031 
SDNN (ms) 28,784 5,805 30,513 6,115 
RMSSD (ms) 36,126 7,295 19,531 3,958 
LF (NU) 0,027 0,056 99,461 98,725 
HF (NU) 99,973 99,944 0,539 1,275 
LF/HF 0,000 0,001 184,376 77,427 

 

 

3.2. Egészséges önkénteseken regisztrált (in vivo) fotopletizmogram elemzése 
 

3.2.1. Vizsgálati alanyok, protokoll 
 

Egészséges önkéntesek bevonásával végeztük tanulmányunkat, melyet a Humán 

Regionális Kutatásetikai Bizottság hagyott jóvá (7535-PTE 2019). A 31 fizikailag aktív 

önkéntesből 18 nő, valamint 13 férfi volt, az átlagéletkoruk 24,8±2,6 év volt (21 és 34 év 

között). A vizsgált populációból 8 személy rendszeres dohányzó volt. Csak 7 önkéntes nem volt 

kávéfogyasztó, a többi egyén napi egy vagy több kávét is megivott. Az alanyok közül 23 

alkalmankénti alkoholfogyasztó volt, 8 személy egyáltalán nem él alkohollal. A kísérlet 

elvégzéséhez az önkéntesek írásban tájékozott beleegyezésüket adták. 

A felvételek rögzítését a PTE KK Szívgyógyászati Klinika Szívsebészeti 

Ambulanciáján végeztük a csendes délutáni órákban. A vegetatív idegrendszeri működés 

sokrétű befolyásolhatósága miatt szigorúan egységes körülményeket teremtettünk. Az 

önkénteseket arra kértük, hogy a vizsgálat előtt 4 órával ne dohányozzanak, illetve alkoholt, 
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kávét vagy koffein tartalmú italt ne fogyasszanak. Kényelmes fekvő helyzetet biztosítottunk, 

körülbelül 30 fokban megemelt fejvéggel. A 15 perces ortosztatikus adaptáció alatt ismételten 

elmagyaráztuk a tanulmány lényegét és menetét, az önkéntesekre felszereltük a szenzorokat, 

valamint gyakoroltuk a metronóm vezérelt légzést. Az adatgyűjtés alatt a beszélgetés, valamint 

a mozgás nem volt megengedett, hiszen ezek befolyásolhatják a HRV-t és műtermékeket 

okozhatnak (Bernardi és mtsai., 2000). Négy darab öt perces felvételt készítettünk mindegyik 

önkéntesről a négy különböző légzési mintázattal: 1. spontán légzés, 2. metronóm-légzés, csak 

belégzés triggerelt 4500 ms-os periódussal, 3. metronóm-légzés, belégzés és kilégzés triggerelt 

1:1 arányban, 4. metronóm-légzés, belégzés és kilégzés triggerelt 1:2 arányban, két utóbbi 

esetben is 4500 ms-os periódusidővel. Így összesen 124 felvételt tároltunk adatbázisunkban off-

line feldolgozás céljából. 

 

3.2.2. Eszközök, decimálás, interpoláció, variabilitás elemzés 
 

A BioSign HRV-Scanner plus Study version 3.05 (BioSign GmbH, Ottenhofen, 

Germany) készülék segítségével végeztük az adatgyűjtést. Az EKG, PPG és légzési jeleket 

szinkron regisztráltuk. A mellkasra négy öntapadós Ag/AgCl EKG elektródát ragasztottunk a 

végtagok irányában (∼Einthoven I-II.), a mellkas alsó részére egy rugalmas légzésérzékelő övet 

illesztettünk, a jobb fülcimpára pedig egy fotopletizmográf szenzort csíptettünk (3.1. ábra). 

Ezeket az adatgyűjtő egységhez csatlakoztattuk, melyet USB kábellel egy notebook 

számítógéppel kötöttünk össze felügyelet és adattárolás céljából (3.2. ábra). Az EKG 

mintavételi frekvenciája 1000 Hz volt, a PPG csatorna mintavételezése 500 Hz, a légzési jelet 

50 Hz-es mintavétellel regisztráltuk. A PPG jelet 20 pontos mozgó átlag szűrés (moving 

average filter) után 1000 Hz-re interpoláltuk cubic spline interpolációval a HRVScan_Merge 

v2.1 HL által fejlesztett speciális szoftver segítségével. Ezt a PPG jelet tekintettük referencia 

(mester) jelnek. Metronómként szintén egy célszoftvert alkalmaztunk, mely a be- és kilégzés 

kezdetét két különböző frekvenciájú rövid hangimpulzussal jelezte a megfelelő időben. 

Minden regisztrált PPG és EKG felvételt vizuálisan ellenőriztünk és csak azokat 

választottunk be a további elemzésbe, amelyek legfeljebb összesen két ektópiát/hibát 

tartalmaztak a mester és a hozzátartozó decimált és interpolált csoportban. Összesen n=57 

rekord felelt meg a feltételnek. Ezeket 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 és 500 ms felbontással 

decimáltuk, melyek megfelelnek az 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 és 2 Hz-es mintavételi 

frekvenciának. Ezután mindegyik decimált jelet cubic spline módszerrel 1 ms felbontásúra 

visszainterpoláltuk, valamint másik módszerként parabola approximációval ugyanilyen 
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felbontással határoztuk meg a PPI-okat. A tachogramokat a PPG sorozatokból egyszerű 

csúcsdetektálás (lokális maximum meghatározás) segítségével képeztük, majd ezekből HRV és 

HRA paramétereket számítottunk. Meghatároztuk a paraméterek relatív hibáját (RAE% – 

relative accuracy error) a mester PPG-ből kapott referencia HRV értékekhez viszonyítva. 5%-

os hibahatár alatt fogadtuk el a mérőszámokat pontosnak. A time domain paraméterek közül az 

MPPI, az SDNN és RMSSD-t, Poincaré-paraméterek közül az SD1-t és SD2-t, HRA 

paraméterekből a Porta- és Guzik indexeket számítottuk ki. Mindezen számítást a 

HRVScan_Merge v2.1 szoftver automatikusan elvégezte, a kapott értékeket az egy mester 

felvételhez tartozó csoportonként összegezve egy-egy text file táblázat formájában prezentálta, 

melyeket Microsoft Excel programmal kezeltük tovább. Nemlineáris módszerként a Poincaré-

plot vizuális elemzését végeztük Varian v2.3 szoftverrel. 

 

     
 

3.1. ábra. Bal oldalon látható a jobb fülcimpára helyezett PPG érzékelő, valamint jobb oldalon 
a mellkasra ragasztott négy EKG elektróda és a légzés érzékelő öv. 
 

Meghatároztuk a mester és az egyes decimált, majd interpolált sorozatok PPI 

detektálásának processzor idejét az interpoláció/parabola approximáció idejével együtt 

ugyancsak a HRVScan_Merge v2.1 szoftverrel. Ebből az adott számítás energiaigényére lehet 

következtetni, ami mobil eszközöknél nagy jelentőséggel bír. A számítási idő (processing time) 

meghatározásához asztali számítógépet használtunk: QuadCore Intel Core i7-7700, 4100 MHz 

microprocessor és 8064 MB DDR4 SDRAM @1066MHz, MS Windows 10 Enterprise 

operációs rendszerrel. 
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3.2. ábra. Bal oldalon látható a BioSign HRV Scanner hardver-egysége, mely négy bemeneti 
csatlakozóval és kommunikációs USB csatlakozóval rendelkezik. Jobb oldalon a Laptop 
számítógép, amelyen a vezérlő szoftver fut. A monitoron látható az EKG, PPG és a légzési 
szignál. 
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4. Eredmények 
 

4.1. Számítógépen (in silico) generált fotopletizmogram elemzése 
 

4.1.1. A decimált és interpolált jelek time domain analízise 
 

A 0,23 Hz-el modulált normál- és alacsony variabilitást imitáló „PPG” jelek decimálása 

és interpolálása után számított HRV értékek relatív százalékos hibáját (RAE) a 4.1. táblázat 

mutatja a mintavételi intervallum függvényében, az 5% relatív hiba feletti értékek dőlt betűvel 

vastagon kiemelve láthatók. A normál variabilitású sorozatok (fdev=0,05 Hz) esetén mind a 319 

PPI-t megtaláltuk egészen 5 Hz-es (200 ms) mintavételi frekvenciáig, interpolációt használva 

pedig -es 400 ms (2,5 Hz) mintavételezésig. Az MPPI 303 ms-os (3,3 Hz) decimálásig 5% 

relatív hibán belül volt, interpolációval egészen 2,5 Hz-ig lehetett csökkenteni a mintavételi 

frekvenciát. SDNN esetén legalább 20 ms-os (50 Hz) mintavételezés szükséges interpoláció 

nélkül, hogy a RAE 5%-on belül maradjon; amennyiben a decimált jelet interpoláltuk, 303 ms-

os (3,3 Hz) mintavételezés elegendő volt. Az RMSSD tűnik a legérzékenyebb paraméternek az 

alacsony mintavételi frekvencia vonatkozásában: interpoláció nélkül minimum 100 Hz (10 ms) 

mintavételi frekvencia szükséges (RAE=2,674%), ha interpoláljuk a jelet, akkor 3,3 Hz 

frekvencia (303 ms) elegendő (RAE=0,321%). 

Az alacsony variabilitású minták esetén (fdev=0,01 Hz) 303 ms-os decimálásig a 

ciklusok (n=319) megtalálása helyes volt, amennyiben interpoláltuk a jeleket, akkor 400 ms 

mintavételi intervallum is elegendőnek bizonyult. Az MPPI esetén hasonló eredményeket 

kaptunk a normál variabilitásnál tapasztaltakhoz. Az alacsony variabilitású jelek SDNN 

paramétere rosszabb eredményeket mutat a normál variabilitású sorozathoz képest ugyanazon 

mintavételi frekvenciáknál: alacsony variabilitásnál minimum 200 Hz-es mintavételi 

frekvencia szükséges interpoláció nélkül, szemben a normál variabilitás esetén szükséges 50 

Hz-el, hogy a RAE 5% alatt maradjon. Interpolációt használva csak 100 ms-ig (10 Hz) lehet 

decimálni, szemben a normál variabilitású jelek esetén, ahol 303 ms-os (3,3 Hz) mintavételezés 

is elegendő. A beat-to-beat variabilitást mutató RMSSD volt a legérzékenyebb: interpoláció 

nélkül legalább 2 ms felbontású (500 Hz) jel szükséges a pontos eredményhez (2 ms: 

RAE=1,56%; 5 ms: RAE=6,789%). Amennyiben interpoláljuk a jelet, 100 ms (10 Hz) felbontás 

elegendő. Az RMSSD paraméternél a 2 és 10 ms-os mintavételi intervallum esetén a RAE 
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rendhagyó módon 6,5% körüli értéknek adódott, melyet az alacsony variabilitás és az összetett 

matematikai számításokkal végzett interpoláció során fellépő kerekítési hibák magyarázhatnak. 
 

4.1. táblázat. A 0,23 Hz-el modulált, 0,05 Hz-es és 0,01 Hz-es löketű, decimált (D) és interpolált 
(I) jelek time domain analízisének százalékos relatív hibája (RAE -relative accuracy error) a 
mintavételi intervallum (SI -sampling interval) függvényében. 1000 Hz-es (1 ms) mintavételi 
frekvenciával rendelkező mester PPG jelek paraméterei ms időegységben, ezen értékekhez 
képest a relatív hiba (RAE), mely százalékban értendő. n – a detektált PP-intervallumok (PPI) 
száma, MPPI – átlagos (mean) PPI, SDNN – standard deviation of PPIs, RMSSD – root mean 
square of successive PPI differences. Félkövér, dőlt számok jelzik, ha a RAE>5% (Béres és 
mtsai., 2019). 
 
PPI=937 ms, fmod=0,23 Hz, span=0,05 Hz 

SI (ms) n (D) n (I) MPPI (D) MPPI (I) SDNN(D) SDNN(I) RMSSD(D) RMSSD(I) 
1 319  937,138  28,784  36,126  
2 319 319 0,000 0,000 0,216 0,905 0,240 1,068 
5 319 319 -0,001 0,000 0,394 -0,068 0,617 0,027 
10 319 319 -0,002 0,000 1,782 -0,113 2,674 -0,040 
20 319 319 0,004 0,000 2,547 -0,278 5,097 -0,261 
50 319 319 0,001 0,000 22,799 -0,141 38,188 -0,154 
100 319 319 0,018 0,000 68,278 -0,115 111,133 -0,117 
200 319 319 0,018 0,001 222,842 0,505 339,051 1,677 
303 309 319 2,857 -0,004 474,853 1,324 477,467 0,321 
350 215 319 47,480 0,025 1117,190 76,730 1667,197 128,039 
400 108 319 192,459 0,064 1306,629 199,513 1896,832 308,958 
500 39 278 692,101 14,652 1568,923 242,980 2053,554 254,478 

PPI=937 ms, fmod=0,23 Hz, span=0,01 Hz 
SI (ms) n (D) n (I) MPPI (D) MPPI (I) SDNN(D) SDNN(I) RMSSD(D) RMSSD(I) 
1 319  937,028  5,805  7,295  
2 319 319 0,000 0,000 0,753 4,482 1,560 6,591 
5 319 319 -0,001 -0,001 3,459 1,492 6,789 2,702 
10 319 319 -0,001 -0,001 20,151 3,729 34,246 6,545 
20 319 319 0,003 0,000 72,881 -0,060 119,581 0,710 
50 319 319 0,013 0,000 276,986 -0,589 392,199 -0,439 
100 319 319 -0,004 0,000 732,938 -1,051 1078,373 -0,762 
200 319 319 0,029 0,002 1500,760 24,871 2074,173 42,362 
303 319 319 -0,052 -0,005 1402,846 63,023 1673,805 16,541 
350 215 319 47,497 0,033 5935,232 637,797 9268,478 888,501 
400 108 319 192,493 0,199 3525,885 1353,457 4140,538 1918,071 
500 39 278 694,930 14,670 3749,237 1524,950 4347,346 1562,977 

 
A 0,11 Hz-el modulált PPG jel idő tartomány paraméterek eredményeit a 4.2. táblázat 

mutatja. Normál variabilitást szimuláló löket esetén (fdev=0,05 Hz) hasonló eredményeket 

kaptunk, mint a 0,23 Hz-el modulált jelnél, kivéve az RMSSD paramétert, mely esetén 

magasabb mintavételi frekvencia szükséges (interpoláció nélkül 200 Hz), ha interpolációt 
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használunk, a felbontás legalább 100 ms kell legyen. A 0,01 Hz löketű csoportban az SDNN 

paraméter esetén hasonló értékeket kaptunk, mint a 0,23 Hz-el modulált, ugyanilyen löketű jel 

esetén. A 0,11 Hz modulált és alacsony variabilitású csoportban az RMSSD paraméter esetén 

még az 500 Hz-es mintavételi frekvencia sem elegendő a korrekt értékhez, bár határeset: 

RAE=5,804%.  
 

4.2. táblázat. A 0,11 Hz-el modulált, valamint 0,05 Hz és 0,01 Hz löketű, decimált (D) és 
interpolált (I) jelek time domain analízisének relatív százalékos hibája (RAE - relative accuracy 
error) a mintavételi intervallum (SI -sampling interval) függvényében. 1000 Hz-es mintavételi 
frekvenciával rendelkező master PPG jelek paraméterei ms időegységben, ezen értékekhez 
képest a relatív hiba (RAE) százalékban értendő. n – a detektált PP-intervallumok (PPI) száma, 
MPPI – átlagos (mean) PPI, SDNN – standard deviation of PPIs, RMSSD – root mean square 
of successive PPI differences. Félkövér, dőlt számok jelzik, ha a RAE>5% (Béres és mtsai., 
2019). 
 

PPI=937 ms, fmod=0,11 Hz, span=0,05 Hz 

SI (ms) n (D) n (I) MPPI (D) MPPI (I) SDNN(D) SDNN(I) RMSSD(D) RMSSD(I) 
1 319  937,151  30,513  19,531  
2 319 319 0,000 0,000 0,057 0,042 0,203 0,722 
5 319 319 0,000 -0,001 0,182 0,019 1,787 0,744 
10 319 319 0,000 0,000 1,280 -0,031 6,392 0,881 
20 319 319 0,003 0,000 2,828 0,048 20,456 0,184 
50 319 319 0,000 0,000 20,134 0,050 106,051 0,095 
100 319 319 0,016 0,000 60,856 0,069 256,313 0,112 
200 319 319 0,016 0,002 204,548 0,831 708,041 8,384 
303 315 319 0,999 -0,004 288,942 3,920 797,133 14,576 
350 215 319 47,478 0,027 1048,216 73,399 2910,676 308,169 
400 108 319 190,874 0,198 1746,509 185,847 4717,408 638,952 
500 39 278 694,826 14,646 3085,313 221,240 7188,497 527,204 

PPI=937 ms, fmod=0,11 Hz, span=0,01 Hz 
SI (ms) n (D) n (I) MPPI (D) MPPI (I) SDNN(D) SDNN(I) RMSSD(D) RMSSD(I) 
1 319  937,031  6,115  3,958  
2 319 319 0,000 0,000 0,792 2,108 5,804 13,078 
5 319 319 -0,001 0,000 4,648 0,999 30,634 8,770 
10 319 319 -0,001 0,000 18,410 2,425 99,378 20,120 
20 319 319 0,002 0,000 66,168 0,661 278,081 4,275 
50 319 319 0,012 0,000 257,905 0,301 807,267 1,008 
100 319 319 -0,004 0,000 690,778 0,486 2072,087 2,302 
200 319 319 0,029 0,002 1419,736 24,526 3907,638 118,384 
303 319 319 -0,052 -0,004 1326,778 58,386 3169,641 58,130 
350 215 319 47,497 0,017 5629,755 600,88 16955,91 1716,01 
400 108 319 191,701 85,588 4326,811 12140,49 11125,67 25549,08 
500 39 278 692,191 14,669 5693,717 1440,34 12861,80 2950,69 
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Interpoláció után a 20, 50 és 100 ms felbontások esetén az RMSSD paraméter pontossá 

válik (RAE 5% alatt van), viszont 2, 5 és 10 ms felbontású jeleknél az interpolációt használva 

rendre 5%-nál magasabb RAE értékeket kapunk, ennek oka a már említett, interpoláció során 

fellépő jelentékeny kerekítési hiba az igen alacsony kiindulási variabilitáshoz képest. 

 

4.1.2. A decimált és interpolált jelek spektrális elemzése 
 

A 0,23 Hz-el modulált PPG sorozat kizárólag magas frekvenciasávú (HF) komponenst, 

míg a 0,11 Hz-el modulált jel csak alacsony frekvenciasávú (LF) komponenst tartalmaz. A 0,23 

Hz-el modulált jelek esetén az LF integrál elhanyagolható (4.3. táblázat), ezért a decimált jel 

már 2 ms-nál 5% fölötti hibát mutat, melyet cubic spline interpolációval sem tudunk 

helyreállítani.  

Érdekes eredmény, hogy a 20 és 50 ms-os felbontású jelek interpolációja után az LF 

relatív hibája 0%-nak adódott. Ennek az artefaktnak a magyarázata szintén a kerekítési hiba 

lehet az alacsony reprezentációjú spektrális komponens és az FFT komplex számítása miatt. Az 

LF/HF arány a nevezőben szereplő LF alapján hasonló RAE értékeket mutat, mint az LFNU. 

Mivel a 0,23 Hz modulációjú jelek esetén a HF dominál, ezért a HFNU paraméter 100 ms-os 

mintavételi intervallumnál is pontos, interpolációt használva még 400 ms esetén is 5% alatti a 

RAE. Alacsony variabilitású 0,23 Hz-el modulált sorozatban sem reprodukálható az LFNU és 

az LF/HF (4.3. táblázat). A HFNU paraméter normál variabilitásnál 100 ms decimálásig 

elfogadható, interpolációval 400 ms-ig van hibahatáron belül, csökkent variabilitás esetében 

interpolálás nélkül 350 ms, interpolálással 400 ms felbontás elegendő. Itt is kiemelendő a RAE 

nem monoton változása a mintavételi intervallummal, ami szintén az FFT és az interpoláció 

számításakor fellépő kerekítési hibákból adódhat. 

A 0,11 Hz frekvenciával modulált jelek (4.4. táblázat) esetén az LFNU és HFNU 

paraméterek ellenkező viselkedést mutatnak, mint a 0,23 Hz-el modulált csoportban. A HFNU 

paraméter itt megbízhatatlan, csak a 20 és 100 ms decimálás esetén mutatnak 5% alatti hibát 

interpoláció után, az LF/HF 2 és 20 ms felbontású minta interpolációjával hozza ugyanezt a 

hibát. Az LF paraméter egészen 20 ms-os mintavételi intervallumig pontos, ezt még tudjuk 

növelni interpolációval, egészen 200 ms-ig, normál variabilitás esetén. Alacsony variabilitású 

jeleknél interpoláció nélkül az LF 5 ms-nál még pontos, ez alatt a relatív hiba nagy, interpolációt 

használva 303 ms-os jel is még pontos LF értéket ad, a 200 ms esetén szintén kerekítési hiba 

gyanítható a trendből kiugró értékre való tekintettel. 
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4.3. táblázat. A 0,23 Hz-el modulált, 0,05 Hz és 0,01 Hz löketű, decimált (D) és interpolált (I) 
sorozatok frekvencia domain analízisének százalékos relatív hibája (RAE - relative accuracy 
error) a mintavételi intervallum (SI -sampling interval) függvényében. n – a detektált PP-
intervallumok száma, HFNU – high frequency integral (0,15-0,40 Hz) normalizált egységben, 
LFNU – low frequency integral (0,01-0,15 Hz) normalizált egységben, LF/HF – LF és HF 
integrálok aránya. Félkövér, dőlt számok jelzik, ha a RAE>5% (Béres és mtsai., 2019). 
 

PPI=937 ms, fmod=0,23 Hz, span=0,05 Hz 

SI (ms) n (D) n (I) LFNU (D) LFNU (I) HFNU(D) HFNU(I) LF/HF(D) LF/HF(I) 
1 319  0,027  99,973  0,00027  
2 319 319 14,815 74,074 -0,004 -0,020 14,819 74,109 
5 319 319 7,407 29,630 -0,002 -0,008 7,410 29,640 
10 319 319 251,852 59,259 -0,068 -0,016 252,091 59,285 
20 319 319 1285,185 0,000 -0,347 0,000 1290,010 0,000 
50 319 319 6422,222 0,000 -1,734 0,000 6537,345 0,000 
100 319 319 11092,59 11,111 -2,996 -0,003 11438,26 11,114 
200 319 319 27222,22 307,407 -7,35 -0,08 29390,35 307,746 
303 309 319 203470,37 38240,74 -54,95 -10,33 451794,94 42656,55 
350 215 319 25903,70 7562,963 -7,00 -2,04 27859,74 7722,75 
400 108 319 206888,89 9900,000 -55,88 -2,67 468997,55 10174,72 
500 39 278 317533,33 251677,8 -85,757 -67,971 2230025,52 786001,80 

PPI=937 ms, fmod=0,23 Hz, span=0,01 Hz 

SI (ms) n (D) n (I) LFNU (D) LFNU (I) HFNU(D) HFNU(I) LF/HF(D) LF/HF(I) 
1 319  0,056  99,944  0,00056  
2 319 319 96,429 455,357 -0,054 -0,255 96,535 456,778 
5 319 319 1669,643 498,214 -0,936 -0,279 1686,355 499,889 
10 319 319 3491,071 341,071 -1,956 -0,191 3562,718 341,916 
20 319 319 8998,214 42,857 -5,042 -0,024 9481,286 42,891 
50 319 319 4762,500 -5,357 -2,668 0,003 4895,813 -5,360 
100 319 319 2262,500 -26,786 -1,268 0,015 2292,834 -26,797 
200 319 319 2296,429 1005,357 -1,287 -0,563 2327,666 1011,619 
303 319 319 69623,21 128651,8 -39,011 -72,085 114220,678 461134,04 
350 215 319 3141,071 487,500 -1,760 -0,27 3199,14 489,109 
400 108 319 94985,71 394,643 -53,222 -0,22 203169,31 395,739 
500 39 278 155473,21 131450,0 -87,114 -73,65 1207183,90 499202,49 
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4.4. táblázat. A 0,11 Hz-el modulált, 0,05 Hz és 0,01 Hz löketű, decimált (D) és interpolált (I) 
jelek frekvencia domain analízisének százalékos relatív hibája (RAE -relative accuracy error) 
a mintavételi intervallum (SI -sampling interval) függvényében. n – a detektált PP 
intervallumok száma, HFNU – high frequency integral (0,15-0,4 Hz) normalizált egységben, 
LFNU – low frequency integral (0,01-0,15 Hz) normalizált egységben, LF/HF – LF és HF 
arány. Félkövér, dőlt számok jelzik, ha a RAE>5% (Béres és mtsai., 2019). 
 

PPI=937 ms, fmod=0,11 Hz, span=0,05 Hz 

SI (ms) n (D) n (I) LFNU (D) LFNU (I) HFNU(D) HFNU(I) LF/HF(D) LF/HF(I) 
1 319  99,461  0,539  184,376  
2 319 319 -0,027 -0,084 5,009 15,584 -4,758 -13,463 
5 319 319 -0,159 -0,111 29,314 20,408 -22,686 -16,956 
10 319 319 -0,507 -0,162 93,506 29,870 -48,523 -23,008 
20 319 319 -2,903 -0,011 535,622 2,041 -84,710 -1,987 
50 319 319 -11,847 -0,036 2186,085 6,679 -96,141 -6,231 
100 319 319 -48,617 -0,022 8971,243 4,082 -99,433 -3,837 
200 319 319 -60,606 -0,091 11183,49 16,88 -99,651 -14,469 
303 315 319 -56,746 -5,817 10471,24 1073,47 -99,591 -91,967 
350 215 319 -78,706 -40,710 14523,56 7512,24 -99,854 -99,221 
400 108 319 -29,398 -81,974 5424,86 15126,53 -98,721 -99,882 
500 39 278 -10,394 -34,878 1917,996 6435,993 -95,556 -99,003 

PPI=937 ms, fmod=0,11 Hz, span=0,01 Hz 
SI (ms) n (D) n (I) LFNU (D) LFNU (I) HFNU(D) HFNU(I) LF/HF(D) LF/HF(I) 
1 319  98,725  1,275  77,427  
2 319 319 -0,571 -1,757 44,235 136,078 -31,051 -58,385 
5 319 319 -3,470 -0,799 268,706 61,882 -73,817 -38,702 
10 319 319 -13,026 -2,233 1008,627 172,941 -92,154 -64,180 
20 319 319 -36,559 -0,205 2830,824 15,843 -97,835 -13,849 
50 319 319 -69,168 0,175 5355,765 -13,569 -99,434 15,916 
100 319 319 -97,971 0,117 7586,039 -9,098 -99,974 10,153 
200 319 319 -98,430 -24,072 7621,569 1863,922 -99,979 -96,133 
303 319 319 -60,339 -0,480 4672,157 37,176 -99,168 -27,461 
350 215 319 -97,195 -97,288 7525,961 7533,18 -99,96 -99,96 
400 108 319 -54,263 -58,764 4201,647 4550,20 -98,94 -99,11 
500 39 278 -17,136 -26,589 1326,902 2058,82 -94,19 -96,60 

 
 
 
4.1.3. A decimált és interpolált jelek vizuális Poincaré-plot analízise 
 

A 0,23 Hz-el modulált, 0,05 Hz löketű eredeti jel, valamint a decimált és az interpolált 

sorozatok Poincaré-diagramját (jelen esetben ellipszoid) a 4.2. ábra mutatja. Az első és 

harmadik oszlopokban látható a decimálás hatása: a halmazok pontjai egyre raszteresebbek a 

decimálással arányosan. Interpolálás nélkül 2 ms-os decimált jel vizuálisan elfogadható 
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felhőalakot ad a mesterjel halmazához hasonlítva, ennél rosszabb felbontás már szembetűnő 

különbséget eredményez. A Poincaré-plot interpolációval egészen 100 ms-os felbontásig 

rekonstruálható. 200 ms és efölötti mintavételi intervallum interpolálva sem ad vizuálisan 

elfogadható Poincaré-halmaz alakot, annak ellenére, hogy a time domain paraméterek (például 

SDNN) számítása még 303 ms-al mintavételezett jel esetében is 5% hiba alatt helyreállítható 

interpolálással. Érdekes, hogy a 2, 5 és 10 ms felbontású jelek interpolálása után nyert Poincaré-

halmaz pontjainak a szórása nagyobb, mint a 20, 50 és 100 ms-al mintavételezett majd 

interpolált minták esetén. Ez szintén kerekítési hibák összegződésére vezethető vissza: 1-4-9 

közbülső pont beillesztése pontatlanabb, mint 19-49-99 pont interpolálása. 
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4.2. ábra. Mester, decimált és interpolált jelek Poincaré-plot ábrázolása (bal felső sarokban a 
mesterjel Poincaré halmaza, carrier: 1,067 Hz, moduláció: 0,23 Hz, span: 0,05 Hz). Az első és 
harmadik oszlop a decimált jelekből készült Poincaré-plot, a második és negyedik oszlop 1 ms-
ra interpolált jelek Poincaré-halmaza. Látható, hogy csak 100 ms vagy ennél rövidebb 
mintavételi intervallummal rendelkező jel interpolálása adja vissza az eredeti ellipszoid alakot. 
(Megjegyzés: az ábrák a Varian v2.3 fix felbontásával készültek) (Béres és mtsai., 2019, a Kiadó 
engedélyével reprodukálva). 
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4.2. Egészséges önkénteseken regisztrált (in vivo) fotopletizmogram elemzése 
 

A mester, 20-50-100 ms-al decimált és interpolált PPG jelek csúcsi régióját és a 

hozzájuk tartozó tachogramokat a 4.3. ábra szemlélteti. A mesterjel csúcsát mutató nyílhoz 

képest jól látható a decimált jelek (pontok) rosszabb felbontásából adódó hiba. 

 

 
4.3. ábra. A fotopletizmogramok csúcsi régiója az eredeti mesterjel (Master) csúcsának 
jelölésével (a, c, e) különböző decimálással (Dx) meghatározott időbeli felbontások esetén, 
valamint a hozzájuk tartozó tachogramok (b, d, f). 20 ms-os decimálás (a, b), 50 ms-os 
decimálás (c, d), 100 ms-os decimálás (e, f). A PPG jeleket cubic spline interpoláltuk (Ix) és 
parabola approximációval is meghatároztuk a PP - intervallumokat (Px) – értelemszerűen 
ekkor nem keletkezik új PPG jel (Béres és Hejjel, 2021, „Creative Common BY-NC-ND 4.0” 
licensz). 
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4.2.1. Time domain analízis 
 

A mester jelekből számított időtartomány paraméterek átlaga és szórása, valamint a 

decimált, cubic spline- és parabola interpolált jelekből számított paraméterek relatív hibáinak 

abszolút értékének átlaga és ennek szórása a 4.5. táblázatban látható. A kiválasztott 57 darab öt 

perces PPG jel átlagosan közel 370 ciklusát detektáltunk. A detektált ütések számának relatív 

hibája az egyes decimált és interpolált jeleken 1% alatt van, kivéve az 500 ms-al decimált 

jeleket. Az MPPI ugyancsak egészen 200 ms-os (5 Hz) mintavételezésig 5% alatti relatív hibát 

eredményezett, ugyanakkor egyik interpolációval sem lehetett korrigálni az 500 ms-os 

felbontás hibáját. Az SDNN 20 ms felbontásig pontos volt, mely megfelel 50 Hz mintavételi 

frekvenciának. Cubic spline vagy parabola interpolációt használva az SDNN 100 ms-os (10 Hz) 

mintavétellel is 5% alatti relatív hibát eredményezett (RAE=4,45% illetve 3,95%, rendre). Az 

érzékeny RMSSD paraméter 20 ms decimálásig volt 5% hibahatáron belül, ha interpoláltuk a 

jelet 50 ms-os (20 Hz) mintavételi intervallum is elegendő volt. 

 

4.2.2. Poincaré-plot és paraméterei 
 

A 4.6. táblázat a Poincaré-plot alapú paramétereket mutatja be. Az SD1 megbízható a 

legalább 50 Hz-es mintavételi frekvenciával regisztrált jelekből, az SD2 5% alatti relatív 

hibával rendelkezik még 50 ms-os mintavételezésnél is. A cubic spline és parabola interpoláció 

is javított a paraméterek pontosságán alacsonyabb mintavételi frekvenciák esetében: SD1 

esetén interpolálással 20 Hz mintavételi frekvencia elegendő, az SD2 paraméter kiszámításához 

10 Hz-es mintavétel is elegendő. A HRA paraméterek közül a Guzik index érzékenyebb a 

mintavételi intervallumra, mint a Porta index. Guzik index esetén interpolálás nélkül 20 ms 

mintavételi intervallum szükséges az 5% alatti a relatív hibahatárhoz, míg Porta index esetén 

50 ms is megfelelő. Cubic spline interpoláció során a Guzik index pontos kiszámításához 50 

ms mintavételi intervallum szükséges, Porta index esetén 100 ms-os felbontás is elegendő. 

Parabola approximációt használva mindkét paraméter esetén 5% alatt volt a RAE 100 ms-os 

mintavételig. 

  



41 
 

4.5. táblázat. A time domain paraméterek átlagos „abszolút” relatív hibája (MeanRAE) és 
ennek szórása (SD) a decimált (Dec), cubic spline interpolált (IPspl) és parabola interpolált 
(IPpar) jelek esetében. A mester PPG jelek átlagos time domain paraméterei (M1) 1 ms-os 
mintavételi intervallummal. Dec2…500 – decimált jelek, IPspl2…500 – cubic spline interpolált 
jelek, IPpar2…500 – parabola approximált jelek, n – detektált ciklusok száma, MPPI – átlagos 
PPI, SDNN – átlagos PPI szórása, RMSSD – root mean square of successive PP-differences. 
Félkövér, dőlt számokkal jelezve, ha RAE>5% (Béres és Hejjel, 2021). 
 
Parameter N MPPI SDNN RMSSD 

Sampling MeanRAE SD MeanRAE SD MeanRAE SD MeanRAE SD 

M1 369,2982 34,5290 817,7757 76,1706 55,3554 14,6227 53,7830 22,2874 

Dec2 0,0039 0,0292 0,0009 0,0028 0,1739 0,1979 0,4973 0,5310 

Dec5 0,0000 0,0000 0,0008 0,0006 0,2154 0,2483 0,5702 0,5587 

Dec10 0,0101 0,0535 0,0071 0,0420 0,4050 0,2803 1,3776 0,9757 

Dec20 0,0149 0,0641 0,0047 0,0115 1,2762 0,9559 4,2482 3,5798 

Dec50 0,0198 0,0730 0,0128 0,0418 6,6108 3,2485 24,1646 17,3393 

Dec100 0,0664 0,1289 0,0264 0,0571 27,8274 11,5989 81,9380 44,0160 

Dec200 0,0876 0,1356 0,0522 0,0910 87,6780 35,4421 219,7625 110,0449 

Dec500 37,0165 14,7459 66,5455 42,9802 404,5259 160,8184 779,8744 380,1450 

IPspl2 0,0000 0,0000 0,0003 0,0005 0,1037 0,1174 0,2634 0,2732 

IPspl5 0,0000 0,0000 0,0005 0,0005 0,1328 0,1320 0,2683 0,3025 

IPspl10 0,0000 0,0000 0,0005 0,0004 0,1434 0,1960 0,2630 0,2324 

IPspl20 0,0201 0,0934 0,0174 0,0881 1,1827 5,2017 1,7145 6,2898 

IPspl50 0,0143 0,0619 0,0049 0,0112 1,5816 1,6714 4,1734 3,8995 

IPspl100 0,0436 0,1023 0,0187 0,0535 4,4545 5,1442 12,3581 12,3083 

IPspl200 0,0834 0,1327 0,0569 0,1193 45,2673 31,3041 118,8262 84,5952 

IPspl500 37,6699 14,7264 68,3517 43,2685 356,9765 259,2933 619,0462 473,2463 

IPpar2 0,0293 0,0871 0,0150 0,0566 1,5563 4,6781 3,3323 10,2253 

IPpar5 0,0389 0,0976 0,0093 0,0373 1,3063 3,1651 2,6943 7,8023 

IPpar10 0,0184 0,0677 0,0090 0,0373 1,2506 2,9887 2,6831 6,9729 

IPpar20 0,0431 0,1010 0,0094 0,0367 1,1822 2,5372 3,0400 5,5754 

IPpar50 0,1035 0,1325 0,0153 0,0352 1,6670 1,9532 4,7509 4,5259 

IPpar100 0,0664 0,1289 0,0222 0,0591 3,9455 4,9570 9,0890 9,1059 

IPpar200 0,0876 0,1356 0,0447 0,0944 37,3628 24,4922 98,4058 68,7843 

IPpar500 37,0165 14,7459 66,5560 42,9842 318,2780 141,7567 583,0943 291,0496 
 
 

A 4.4. ábra egy egyéntől származó mester, decimált és cubic spline interpolált Poincaré-

halmazokat szemlélteti. 10 Hz (100 ms) mintavételi frekvenciánál már csak pár pont rajzolódik 

ki, a ponthalmaz alakja teljesen eltűnik, viszont interpolálással még mindig helyreállítható 

vizuálisan. A 200 ms felbontású jelek visszaállítása már nem lehetséges. 
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4.6. táblázat. A Poincaré-plot paraméterek átlagos relatív hibája (MeanRAE) és szórása (SD) 
a decimált (Dec), cubic spline interpolált (IPspl) és parabola interpolált (IPpar) jelek esetében. 
A mester PPG jel Poincaré-plot paraméterei (M1) 1ms-os mintavételi intervallumon. 
Dec2…500 – decimált jelek, IPspl2...500 – cubic spline interpolált jelek, IPpar2…500 – 
parabola interpolált jelek, SD1 - standard deviation along short axis, SD2 - standard deviation 
along long axis. Félkövér, dőlt szedéssel jelezve, ha RAE>5% (Béres és Hejjel, 2021). 
 
Parameter SD1 SD2 Guzik index Porta index 

Sampling MeanRAE SD MeanRAE SD MeanRAE SD MeanRAE SD 

M1 37,9503 15,6814 67,3872 16,4247 50,3444 6,9733 49,7581 4,2131 

Dec2 0,4989 0,5318 0,1103 0,1450 0,4156 0,4900 0,9420 0,7684 

Dec5 0,5653 0,5614 0,1632 0,1875 0,5583 0,4977 1,3648 1,1574 

Dec10 1,3824 0,9757 0,3074 0,3313 1,0523 1,4717 1,7399 1,5852 

Dec20 4,2318 3,5998 0,5931 0,6927 2,5606 2,2498 2,6135 2,2884 

Dec50 24,1847 17,3207 2,2680 1,3821 5,8974 6,9470 4,6814 3,6261 

Dec100 81,9660 43,9884 11,0152 5,8481 8,3958 10,5759 5,2829 3,9460 

Dec200 219,7079 109,8367 37,0390 16,3671 10,0057 12,1369 6,0167 4,9747 

Dec500 779,2937 379,2041 254,1282 122,1761 11,7344 13,4794 6,7674 5,6515 

IPspl2 0,2659 0,2732 0,0837 0,1045 0,3269 0,3369 0,8978 0,8077 

IPspl5 0,2668 0,3028 0,1133 0,1097 0,4472 0,4177 1,3310 0,9573 

IPspl10 0,2669 0,2312 0,1421 0,2679 0,4729 0,6053 1,1329 0,7141 

IPspl20 1,7152 6,2902 0,9649 4,5754 0,7052 1,3014 1,4153 1,4076 

IPspl50 4,1711 3,8978 0,9081 1,0949 2,3873 2,5236 2,5272 2,1517 

IPspl100 12,3572 12,2860 2,9302 3,0021 5,0118 5,3096 3,9233 3,4514 

IPspl200 118,8245 84,3801 20,4129 15,9767 7,7415 5,8245 5,0684 4,6591 

IPspl500 618,5998 472,7168 264,7168 208,5997 13,3939 13,8287 10,3790 8,7158 

IPpar2 3,3339 10,2355 1,0676 3,1845 1,5586 3,2296 1,1281 1,2369 

IPpar5 2,6926 7,8087 0,8515 2,2218 1,3323 2,3806 1,2651 1,1497 

IPpar10 2,6856 6,9846 0,7603 2,0563 1,5973 3,3540 1,3793 1,2481 

IPpar20 3,0445 5,5873 0,6745 1,8932 1,9343 3,2817 1,6031 1,5840 

IPpar50 4,7563 4,5336 0,9785 1,1153 2,8349 2,8266 2,4457 2,0584 

IPpar100 9,1074 9,1022 3,2302 4,3268 3,9409 4,1116 3,7410 2,5288 

IPpar200 98,3971 68,5732 17,3861 12,2882 7,7052 6,6260 5,1303 4,4507 

IPpar500 582,5675 290,3719 214,5491 120,5006 13,1725 13,4435 9,5689 7,9012 
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4.4. ábra. Egy személy mester, decimált (Decimated) és cubic spline interpolált (Interpolated) 
jeleiből nyert tachogramjának Poincaré-plot ábrázolása. A mintavételi intervallum 
növekedésével arányosan egyre raszteresebbé válik a ponthalmaz. Az eredeti alak 200 ms (5 
Hz) mintavételezésnél már interpolálással sem állítható vissza. Megjegyzés: az ábrák a Varian 
v2.3 fix felbontásával készültek (Béres és Hejjel, 2021, „Creative Common BY-NC-ND 4.0” 
licensz). 
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4.2.3. Az adatfeldolgozási idő összehasonlítása 
 

Az interpoláláshoz és csúcsdetektáláshoz szükséges átlagos feldolgozási időket a 4.7. 

táblázat és a 4.5. ábra mutatja be. A detektálás átlagos számítási ideje a mesterjelek esetén (1 

ms-os felbontás) 0,39±0,017 ms volt. Az egyre alacsonyabb mintavételi frekvenciák esetén a 

csúcsdetektáláshoz szükséges idő is csökken. Parabola approximáció és csúcsdetektálás esetén 

körülbelül kétszer annyi idő szükséges, mint a megfelelő decimált jel csúcsdetektálása esetén. 

A cubic spline interpoláció minden felbontás esetén számottevően hosszabb processzoridővel 

járt. 

 

4.7. táblázat. A csúcsdetektáláshoz és interpoláláshoz szükséges átlagos feldolgozási idők és 
ezek szórása a mester (M1), decimált (Dec2…500), cubic spline interpolált (IPspl2…500) és 
parabola interpolált (IPpar2…500) jeleknél (Béres és Hejjel, 2021). 
 

Mintavételezés Átlag idő (ms) Szórás (ms) 
M1 0,3922 0,0167 
Dec2 0,2808 0,0144 
Dec5 0,1165 0,0050 
Dec10 0,0623 0,0035 
Dec20 0,0345 0,0029 
Dec50 0,0163 0,0009 
Dec100 0,0064 0,0003 
Dec200 0,0039 0,0003 
Dec500 0,0019 0,0003 
IPspl2 145,5304 1,4309 
IPspl5 91,8431 0,3158 
IPspl10 72,9745 0,2359 
IPspl20 62,3770 0,2206 
IPspl50 54,8843 0,2462 
IPspl100 51,1405 0,2566 
IPspl200 48,0894 0,3771 
IPspl500 44,5906 0,1758 
IPpar2 0,6285 0,0246 
IPpar5 0,2615 0,0113 
IPpar10 0,1377 0,0069 
IPpar20 0,0738 0,0025 
IPpar50 0,0353 0,0011 
IPpar100 0,0104 0,0004 
IPpar200 0,0074 0,0005 
IPpar500 0,0041 0,0003 
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4.5. ábra. A csúcsdetektálás/interpolálás feldolgozási ideje a mester, valamint a 2, 5, 10, 20, 
50, 100, 200 és 500 ms-al decimált (MDec) jelek, illetve a cubic spline interpolált (Spl) és 
parabola approximált (Par) jelek esetén, log-log grafikonon (Béres és Hejjel, 2021, „Creative 
Common BY-NC-ND 4.0” licensz). 
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5. Megbeszélés 
 

Tanulmányunkban a PRV paraméterek reprodukálhatóságát vizsgáltuk a mintavételi 

frekvencia függvényében számítógépen generált PPG jeleken, valamint normál variabilitású, 

egészséges önkénteseken regisztrált PPG felvételeken. A szimuláció során a variábilis PPG 

jelet frekvenciamodulált szinuszoid függvénnyel modelleztük. Az egyes mintavételi 

frekvenciákat decimálással állítottuk be. A számítógépen szimulált PPG jel vizsgálatának 

eredményei rávilágítanak, hogy a HRV paraméterek pontosságát több tényező befolyásolja a 

mintavételi frekvencia mellett: a jel intrinzik variabilitása, a kiválasztott paraméter jellege és az 

esetleges interpolálás alkalmazása. A humán felvételek vizsgálata során hasonló 

következtetéseket vonhatunk le. A cubic spline interpoláció vagy a parabola approximáció 

számottevően javítja a gyenge időbeli felbontású PPG jelekből származó HRV paraméterek 

reprodukálhatóságát – bizonyos határok között. 

A mintavételi hiba egy nulla átlagú, egyenletes eloszlású random zaj formájában 

jelentkezik minden referencia pont esetében, mely két szomszédos referencia pont távolságának 

meghatározásakor SDsamp szórású hibát eredményez az RRI/PPI meghatározásában, ez arányos 

a mintavételi intervallummal (SI, Eq. 5.1.) és négyzetesen adódik össze (Eq. 5.2.) az egyéb 

hibákkal vagy szórásokkal (Hall és White, 2020). 

𝐿𝐿𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 2×𝑆𝑆𝑃𝑃
√24

     Eq 5.1. 

 

𝐿𝐿𝑆𝑆𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 = �𝐿𝐿𝑆𝑆𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻2 + 𝐿𝐿𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2    Eq 5.2. 

A mért szórás (SDmeas), a valós szórás (SDHRV) és a mintavételi intervallum között a 

fenti matematikai összefüggés áll fenn, az egyéb, jelentéktelen hibák elhanyagolásával (Hejjel 

és Béres, 2021). Például az Eq 5.1. alapján 20 Hz (50 ms) mintavételezés esetén 20,41 ms a 

mintavételi hiba szórása, ami négyzetesen hozzáadódva egy SDNN=20 ms, csökkent 

variabilitáshoz, körülbelül 40%-os RAE-t eredményez! 

A vizsgált time domain paraméterek közül az értekezés mindkét ágában a mintavételi 

intervallumra legérzékenyebb paraméter a beat-to-beat variabilitást mérő RMSSD, ezt követi a 

globális variabilitást jelző SDNN, végül a legrobosztusabb az MPPI, mely az átlagolás révén 

szinte teljesen kiiktatja a mintavételi hibát az öt perces felvételekben. Az interpoláció valamely 

módja a felbontás javítása által értelemszerűen csökkenti ezt a hibát. 
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Az 5.1. táblázat összegzi a szimulált és az egészséges önkéntesek felvételeiből átlagolt 

HRV paraméterek 5% alatti relatív hibához szükséges mintavételi intervallumait. A szintézisből 

jól látható a pontosság adott paraméterektől való függése és az interpoláció „javító” hatása. Az 

in vivo átlag HRV paraméterekhez hasonló mutatókkal bíró szimulált sorozatot választva 

beláthatjuk, hogy az interpoláció pontosabban állítja helyre a felbontást a szimulált PPG jelek 

esetében még a valamivel kisebb variabilitás ellenére is, míg interpoláció nélkül hasonlóan 20, 

illetve 10 ms szükséges az adott pontossághoz. Ennek hátterében a szintetikus jel tökéletes 

szimmetriája és állandó amplitúdója lehet a tisztább spektrális összetétel, illetve a 

felharmonikusok hiánya mellett (5.1. ábra). 

 

5.1. táblázat. A szimulált (0,23 Hz moduláció, 0,05 Hz span) és in vivo felvételekből származó 
HRV paraméterek RAE<5% eléréséhez elegendő legnagyobb mintavételi intervallumok (SI) ms 
egységben. MPPI – átlagos (mean) PPI, SDNN – standard deviation of PPIs, RMSSD – root 
mean square of successive PPI differences. HFNU – high frequency integral (0,15-0,4 Hz) 
normalizált egységben, LFNU – low frequency integral (0,01-0,15 Hz) normalizált egységben, 
LF/HF – LF és HF arány. SD1 – standard deviation along short axis, SD2 - standard deviation 
along long axis. VP – vizuális Poincaré-plot elemzés, megtartott morfológiához szükséges 
minimális mintavételi frekvencia. nv – nem vizsgáltuk, né – nem értékelhető. 
 
 

 SI (ms, szimulált) SI (ms, egészséges önkéntes) 

Paraméter Dec IPspl Dec IPspl IPpar 

MPPI (ms) 937,14 817,78 (csoport átlag) 

SDNN (ms) 28,78 55,36 (csoport átlag) 

RMSSD (ms) 36,13 53,78 (csoport átlag) 

MPPI 303 400 200 200 200 

SDNN 20 303 20 100 100 

RMSSD 10 303 20 50 50 

HFNU 200 400 nv nv nv 

LFNU né né nv nv nv 

LF/HF né né nv nv nv 

SD1 nv nv 20 50 50 

SD2 nv nv 50 100 100 

Guzik nv nv 20 50 100 

Porta nv nv 50 100 100 

VP 2ms 100ms 2ms 50ms nv 
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Az 5.1. ábrán a szimulált és regisztrált PPG jelek spektrális összetevői láthatók, részletes 

magyarázat az ábraszövegben. Jól látható különbség a két spektrum között az egyes sávok 

bizonytalansága, a szintetikus PPG jel csak az adott frekvenciakomponenseket és az adott 

frekvencia modulációt tartalmazza, ezért tűéles a spektrogram. A szintetikus jel nem tartalmaz 

felharmonikusokat, mivel tiszta szinuszos alap harmonikusból állítottuk elő, míg a humán PPG 

az ettől eltérő, aszimmetrikus volta miatt legalább két felharmonikust mutat. A szimulált jelnek 

állandó amplitúdója van, míg a regisztrált jelnek légzési amplitúdó modulációja is van, melyet 

a kis 0,22 Hz-s frekvenciacsúcs mutat. 

 

 
5.1. ábra. a) 0,23 Hz-el modulált 1,066 Hz-es alapfrekvenciájú szinusz jel spektruma, mely 938 
ms-os átlag PPI-nak felel meg. A moduláció frekvenciája az oldalsávok (side band) 
alapfrekvenciától való távolságában nyilvánul meg. b) 4500 ms periódusidejű (0,22 Hz) légzési 
aritmiával bíró, 951 ms átlagos pulzusszámú humán PPG jel spektruma az első és második 
felharmonikussal 2,1 Hz, illetve 3,15 Hz frekvencia körül. A PPG amplitúdó légzésfüggő 
amplitúdó modulációját tükrözi a 0,22 Hz-nél látható apró csúcs. A két spektrumot eltérő 
frekvencia skálával ábrázoltuk! (Béres és Hejjel, 2021, „Creative Common BY-NC-ND 4.0” 
licensz). 
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Az 5.1. a) ábrán bemutatott PPG jel sávszélessége eredendően 1,375 Hz alatt van, mely 

alapján a Nyquist tételnek megfelelően 2,75 Hz-es mintavételi frekvencia, azaz 364 ms 

intervallum elegendő a jel pontos rekonstrukciójához. Eszerint antialiasing szűrés a szimulált 

sorozatban 350 ms mintavételi intervallumig nem szükséges, 400 ms mintavételnél is csak az 

egyébként spektrális teljesítményben nem jelentős első oldalsáv átlapolódása várható, ezt 

elhanyagoltuk. A 400 ms decimálás előtti digitális antialiasing szűréssel is ugyanezt az 

eredményt kaptuk, három felvételnél ellenőrizve a feltételezésünket. Az 500 ms 

mintavételezésnél nyilván jelentős aliasing lép fel, ami lehetetlenné teszi a rekonstrukciót, 

viszont egy meredek 1 Hz-es aluláteresztő szűrővel eltűnt volna a hasznos jel nagy része, 

legalább ugyanekkora hibát eredményezve. Ezt a mintavételi intervallumot tekinthetjük 

„negatív kontrollnak”. A humán PPG spektrumát megvizsgálva az 5.1. b) ábrán, a hasznos 

tartomány 2,5 Hz alatt található, ami alapján 5 Hz mintavételi frekvencia, illetve 200 ms 

intervallum szükséges a Nyquist törvény értelmében. A második felharmonikus (@2,5Hz) 

elhanyagolásával nem várunk jelentős átlapolódást, ezért decimálás előtt közvetlenül nem 

végeztünk ismételt aluláteresztő szűrést, a moving average filter elegendőnek bizonyult 

(természetesen a hardverben levő sávkorlátozásokkal együtt, hiszen előbbi egy rossz 

hatékonyságú frekvencia domain szűrő (Smith, 1999)). Az 500 ms mintavételezés a fentiek 

alapján szintén „negatív kontrollnak” tekinthető. 

A számítógépen szimulált, valamint humán vizsgálataink azt mutatják, hogy pontos 

HRV paraméterekhez az EKG-nál kisebb sávszélességű PPG jel esetében sem elegendő a 

Nyquist-tétel alapján meghatározott mintavételi frekvencia interpoláció nélkül, tehát a 

bevezetőben tárgyalt idő és frekvencia domain kódolású jelekkel tett megállapítás (Smith, 

1999; Hejjel, 2017) vizsgálatunkban is igazolódott. A generált PPG jelnél az MPPI pontos 

méréséhez épphogy az alapharmonikus feletti 400 ms mintavétel elegendő (5.1. táblázat), igaz, 

itt megmaradnak az alsó oldalsávok. A variabilitást mérő paraméterek (SDNN, RMSSD) 

interpoláció utáni pontosságához 303 ms intervallummal meg kell tartani a második oldalsávot 

is. A humán PPG felvétel elemzésekor SDNN 100 ms, RMSSD 50 ms mintavételi 

intervallummal biztosítja az 5% pontosságot, tehát ezek szerint rendre 5 Hz és 10 Hz 

sávszélességet kellene megtartani a Nyquist-tétel „visszafelé” alkalmazásával, ahol már 

jelentéktelen a spektrum teljesítménye. Ez megerősítheti a minimálisan szükséges mintavételi 

frekvencia meghatározásához az Eq 5.1. és Eq 5.2. alkalmazását a sávszélességhez illesztés 

(Nyquist) helyett, time domain kódolt jelek esetében. 

A Poincaré-plot morfológia megtartásához vizuális értékeléssel 2 ms intervallum, 

interpolációval 100 ms felbontás szükséges a generált jelnél, míg ugyanezek 2 ms, illetve 50 
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ms a humán PPG esetében. Tehát még a műtermék-mentes, szimulált PPG jel esetében is csak 

közelíteni tudjuk interpoláció alkalmazásával a Nyquist tételből számított mintavételi 

frekvenciát, humán PPG esetében pedig a sávszélességből adódó mintavételi frekvenciánál 

jóval gyakoribb mintavétel szükséges, interpolációval is. További vizsgálatokat tervezünk a 

generált PPG jelek felső oldalsávjának levágásával, különböző variabilitású sorozatok esetén 

meghatározva az 5% hibához tartozó mintavételi frekvenciát: kideríteni, hogy a minta 

sávszélessége vagy a szórása a meghatározó. A hírközlésben jól ismert az egy oldalsávos (SSB 

– single side band) moduláció, mivel a moduláció által fellépő kétoldali, szimmetrikus 

oldalsávok ugyanazt az információt tartalmazzák, ezért az egyik elhagyásával információ nem 

vész el, viszont sugárzási teljesítményt és sávszélességet lehet megtakarítani. A vevő 

természetesen rekonstruálja a hiányzó oldalsávot. Az 5.1. b) ábrán látható, hogy a humán PPG 

jel légzési modulációt jelző oldalsávok amplitúdója nem szimmetrikus, szemben a szintetikus 

PPG jel oldalsávjaival; ennek oka kérdéses, a légzési aritmia aszimmetrikus akcelerációja és 

decelerációja is lehet, ehhez tervezzük a HRA paraméterek bevonását, azok belégzés/kilégzés 

aránnyal való befolyásolását is a következő tanulmányunkba. 

Choi és Shin arra az eredményre jutottak, hogy PPG jel esetén 25 Hz-es mintavételi 

frekvencia interpoláció nélkül is elegendő megbízható HRV elemzéshez (Choi és Shin, 2017), 

habár tanulmányukban az egyes mintavételi frekvencia csoportokat hasonlították össze, nem az 

egyénen belül végeztek összehasonlítást. A HRV magas intrinzik szórása következtében nem 

kaphattak szignifikáns különbséget a csoportok között (Hejjel, 2017). Liu és munkacsoportja 

közleménye a mi eredményeinket támasztja alá: 30 Hz mintavételi frekvenciával pulzusgörbét 

regisztráltak mobiltelefon kamerájának segítségével, melyből HRV analízist végeztek, a 

paramétereket 1 kHz mintavételezéssel regisztrált EKG HRV elemzéséből nyert 

paraméterekkel hasonlították össze (Liu és mtsai., 2020). Azt találták, hogy a PPG és EKG 

jelből nyert pNN50 és RMSSD paraméterek összehasonlításánál nincs elfogadható egyezés, 

vagyis 30 Hz-es mintavételi frekvencia nem elegendő a pontos számításokhoz. 

A szimulált jel frekvencia domain analízise csak korlátozottan értékelhető, hiszen a 0,23 

Hz modulált jelnek nincs LF komponense, míg a 0,11 Hz moduláltnak nincs HF komponense, 

ezért nagyon magas relatív hibákat kapunk a hiányzó frekvenciasávnak megfelelően (4.3. és 

4.4. táblázat). 

A szimulált 0,11 Hz variabilitású sorozatok esetében 2-5-10 ms decimált jelek 

interpolálásánál az RMSSD relatív hibája nagyobb, mint a 20-50-100 ms sorozatok 

interpolálása esetén (4.2. táblázat). A Poincaré-plot-on is szélesebb a gyűrű a 2-5-10 ms 

interpolált jeleknél 0,23 Hz modulációnál (4.2. ábra). Ez azt jelenti, hogy cubic spline 
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interpoláció során kerekítési hiba következtében műtermék jelenhet meg, melyet a time domain 

paraméterek esetében alig észleltünk normál variabilitás esetén. Megfigyelésünk alapján a 

Poincaré-halmaz sokkal szenzitívebb lehet az egyes műtermékekre, mint a standard statisztikai 

paraméterek. A Poincaré-plot fontos eszköz lehet a pontosság és precizitás értékeléséhez 

interpoláció vagy egyéb digitális jelfeldolgozási technikák esetén. 

Tanulmányunkban összehasonlítottuk a decimált, cubic spline interpolált, valamint 

parabola approximált sorozatok feldolgozási idejét. Baek és munkacsoportja igazolták, hogy a 

parabola interpoláció négyszer gyorsabb volt, mint a cubic spline interpolálás, valamint 20 Hz-

es mintavételi frekvencia elegendő volt interpolációt használva, hogy valid HRV paramétereket 

kapjanak (Baek és mtsai., 2017). Vizsgálatunkban (4.7. táblázat, 4.5. ábra) a csúcsdetektálás és 

az interpolálás cubic spline interpolációt használva 200x több számítási időt igényelt, mint 

parabola interpoláció esetén, habár ez erősen függ az adott hardware-től és algoritmustól. Ezek 

a megfontolások kiemelkedően fontosak az energiafelhasználás szempontjából mobil- vagy 

viselhető eszközök esetén, annak érdekében, hogy növelni lehessen az egy töltéssel való 

működési időt. Parabola interpoláció tűnik jobb módszernek megfigyeléseink alapján, viszont 

az optimális mintavételi frekvenciát és interpolálást az aktuális hardware-re és software-re kell 

adaptálni, megtalálva az energiafelhasználás, memóriaigény és a paraméterek validitása közötti 

egyensúlyt. 

Az 5.1. b) ábrából kiolvasható az átlagos pulzusszám (alapharmonikus 1,05 Hz), a 

légzési frekvenciából adódik az oldalsávok távolsága, továbbá a PPG jelalak szabályossága, 

szimmetriája által meghatározott felharmonikusok száma. A várható vizsgálati körülmények, 

illetve maximális szívfrekvencia alapján kiszámolható a megvalósítandó eszköz szükséges 

sávszélessége az alakhű PPG átvitelhez, a majdani felhasználók várható variabilitása pedig 

meghatározza a minimálisan szükséges mintavételi frekvenciát az eseteges interpoláció 

függvényében. 
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6. Következtetések 
 

Napjainkban széles körben elterjedtek a fotopletizmográf érzékelővel ellátott, viselhető 

okos eszközök, melyek a pulzusszám monitorozása mellett elvileg alkalmasak HRV/PRV és 

más származtatott paraméterek mérésére is. Ezen eszközöknél kulcsfontosságú az 

energiafogyasztás minimalizálása, mely például a PPG jel mintavételi frekvenciájának 

drasztikus csökkentésével érhető el, ez azonban rontja a jel időbeli felbontását, és 

következésképp a HRV/PRV paraméterek pontosságát. Interpolációval bizonyos határok között 

javítható a hiba, de a megnövekedett számítások úgyszintén emelik az energiafogyasztást. 

Szimulációs és humán tanulmányaink alapján a megbízható HRV/PRV paraméterekhez 

szükséges minimális mintavételi frekvencia függ a vizsgált egyén variabilitásától, az adott 

paraméter jellegétől és az esetleges interpolációtól. A HRV szórásához négyzetesen összegezve 

adódik hozzá a mintavételi hiba szórása, ezért az alacsony variabilitású egyén vizsgálatához 

magasabb mintavételi frekvencia szükséges. Interpolációval jelentősen csökkenthető a 

mintavételi hiba, az általunk is alkalmazottak közül a cubic spline interpoláció lényegesen több 

számítást igényel, mint a parabola approximáció, a paraméterek megbízhatóságának 

ugyanolyan fokú helyreállítása mellett. Egészséges önkéntesekben a nulla számtani közepű 

mintavételi hibát „kiátlagoló” MPPI paraméter 5 Hz mintavétellel kielégítő pontosságú 

interpoláció nélkül is, az SDNN és RMSSD paraméterek legalább 50 Hz mintavételi frekvenciát 

igényelnek, míg cubic spline interpolációval vagy parabola approximációval ugyanezen 

populációban az SDNN 10 Hz, az RMSSD 20 Hz mintavétellel lesz kielégítő pontosságú. A 

generált jel esetében hasonló gyakoriságú mintavételezés szükséges, de az interpolációval a 

mintavételi frekvencia nagyobb fokú csökkentése engedhető meg – nyilván az uniform, 

szabályos, szimmetrikus jelalak következtében. Az SD1 és a Guzik index validitásához 50 Hz, 

míg az SD2 és a Porta index pontos kiszámításához 20 Hz szükséges, interpolálással az első 

kettőnél 20 Hz, a második kettőnél 10 Hz elegendő. A Poincaré-plot alakjának precíz 

megtartásához szemmel ellenőrizve interpolálás nélkül 500 Hz kell, cubic spline interpoláció 

után 20 Hz is elég, ami felhívja a figyelmet a vizuális Poincaré-plot étékelés time domain 

paramétereknél sokkal érzékenyebb voltára.  

A vizsgálataink azt mutatják, hogy a PPG jel hasznos sávszélességéből a Nyquist-

törvény által számolt mintavételi frekvenciánál lényegesen nagyobb időbeli felbontás 
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szükséges az 5% alatti RAE biztosításához, főleg a beat-to-beat variabilitást mutató HRV/PRV 

paraméterek esetén. 

A PPG jel várható spektruma, a felharmonikusok száma és az oldalsávok kiterjedése 

alapján az alakhű jelátvitelhez optimalizálható a szükséges sávszélesség és mintavételi 

frekvencia, bár az utóbbi optimalizálására inkább a várható variabilitáshoz képest a mintavételi 

hiba szórásának figyelembe vételét javasoljuk. 

A Poincaré-plot egy igen szenzitív módszer lehet az interpoláció és más digitális 

jelfeldolgozási technikák hatékonyságának értékelésében.  
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7.  Új eredmények 
 

• A reprodukálható, megbízható HRV/PRV paraméterek biztosításához minimálisan 

szükséges mintavételi frekvencia függ az egyén variabilitásától, az esetleges interpolálástól, 

valamint az adott HRV paramétertől. Alacsony variabilitás esetén a mintavételi hiba relatíve 

„felerősödik”, melyet matematikailag is igazoltunk. Interpolációval hatékonyan 

korrigálható – bizonyos határok között – a HRV/PRV paraméterek alacsony 

mintavételezésből adódó hibája 

• A pontos PRV analízishez magasabb mintavételi intervallum szükséges, mint amennyi a 

PPG jel hasznos sávszélessége és a Nyquist-tétel alapján indokolt lenne, hasonlóan az EKG-

alapú HRV mérésekhez 

• A PPG jel várható spektruma alapján megbecsülhető a rendszer szükséges sávszélessége az 

alakhű jelátvitelhez, ugyanakkor a vizsgálandó egyén feltételezett variabilitása határozza 

meg a minimális mintavételi frekvenciát 

• Adott hardverre és szoftverre az energiafogyasztás és tárolás/továbbítás szempontjából 

optimalizálható a szükséges mintavételi frekvencia és interpoláció, garantálva a kiválasztott 

HRV/PRV paraméterek megbízhatóságát 

• A Poincaré-plot egy érzékeny eszköz lehet a digitális jelfeldolgozás finom 

pontatlanságainak feltárására és azok hatékony korrekciójának ellenőrzésére, mely 

hagyományos vizsgálatokkal rejtve maradhat 
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Recently there has been great interest in photoplethysmogram signal processing. However, its minimally necessary sampling frequency for 

accurate heart rate variability parameters is ambiguous. In the present paper frequency-modulated 1.067 Hz cosine wave modelled the 

variable PPG in silico. The five-minute-long, 1 ms resolution master-signals were decimated (D) at 2-500 ms, then cubic spline interpolated 

(I) back to 1 ms resolution. The mean pulse rate, standard deviation, root mean square of successive pulse rate differences (RMSSD), and 

spectral components were computed by Varian 2.3 and compared to the master-series via relative accuracy error. Also Poincaré-plot 

morphology was assessed. Mean pulse rate is accurate down to 303 ms (D) and 400 ms (I). In low-variability series standard deviation 

required at least 5 ms (D) and 100 ms (I). RMSSD needed 10 ms (D), and 303 ms (I) in normal, whereas 2 ms (D) and 100 ms (I) in low-

variability series. In the frequency domain 5 ms (D) and 100 ms (I) are required. 2 ms (D) and 100 ms (I) preserved the Poincaré-plot 

morphology. The minimal sampling frequency of PPG for accurate HRV analysis is higher than expected from the signal bandwidth and 

sampling theorem. Interpolation improves accuracy. The ratio of sampling error and expected variability should be considered besides the 

inherent sensitivity of the given parameter, the interpolation technique, and the pulse rate detection method. 

 

Keywords: Photoplethysmography, heart rate variability, sampling frequency, spline interpolation, wearable health. 

 

 

 

 

1.  INTRODUCTION 

Due to health professional and public expectations, 

wearable technology is being integrated into our everyday life 

facilitated by the rapid advances in smart devices, material 

sciences, sensor technology, and wireless communication 

[1]-[3]. The potential target populations are patients with 

chronic diseases, the elderly, professional sportsmen, high-

risk personnel (soldier, policeman, fireman, etc.), and the 

general population during activities promoting good health. 

Since the beginning [4]-[6] these monitoring devices have 

gone through a fast evolution resulting in smaller, more 

intelligent, and more reliable gadgets, mostly commercially 

available by mass producers like the Polar watch [7]-[9], and 

a myriad of other newer wrist-worn devices [10]-[12]. 

The challenges coming with acquiring an ECG signal 

during activity (uncomfortable chest belt, separate ECG 

transmitter or long patient cables, assuring good galvanic 

contact or using capacitive electrodes with their own 

drawbacks) turned the interest towards optoelectronic or else 

photoplethysmographic (PPG)  sensors. PPG signal can be as  

reliable  as  ECG for heart rate measurement and heart rate 

variability (HRV) analysis [13], [14]. Complete PPG chips, 

including   integrated   analogue   front-end,    AD-converter, 

controller unit and serial communication module with or 

without incorporated LEDs and photosensor, are readily 

available on the market. These chips – thanks to their 

miniaturization, low power consumption and reliability – are 

embedded into the above mentioned wearables. Acquiring 

PPG signal on the wrist by a smartwatch avoids the use of a 

chest trap and a separate ECG transmitter unit. However, PPG 

registration also has its own technical problems [9], [11], 

[14]. 

Recently, instantaneous pulse rate [15] and HRV [16] were 

extracted accurately with special software from the PPG 

signal acquired by touching the smartphone’s camera and 

flash with a fingertip. On the contrary, Bouts et al. [9] found 

iOS-based heart rate apps inferior to standard ECG or Polar 

heart rate monitor during exercise. Furthermore, a 

commercial webcam with appropriate software can be 

capable of extracting the PPG signal and pulse rate from the 

face of a person without skin contact [17], [18]; the 

dynamically spreading method is called “remote PPG” and 

can be used in real time or in recorded videos as well.  

HRV analysis captures the delicate beat-to-beat heart rate 

fluctuations; hence the accurate instantaneous heart rate 

detection is crucial. Digitization results in a sampling error 

via transforming the continuous analogue signal into an 
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impulse train with certain temporal resolution [19]. This error 

can be comparable in magnitude to the physiological jitter of 

the heart rate interval causing invalid measures. So the ratio 

of intrinsic variability and the sampling error could not be 

ignored during time domain [20], frequency domain [21], or 

non-linear [22] analysis. However, Ziemssen et al. [23] 

established just a minor difference in 100 Hz or 200 Hz 

versus the 500 Hz sampling during spectral analysis. Singh et 

al. [22] found significant error of sample entropy calculation 

at 125 or 250 Hz compared to 2000 Hz sampling frequency 

which was influenced by the length of the record as well. 

Some decades ago HRV analysis was mostly based on Holter 

monitors which were available at that time only with low 

sampling frequency (100-250 Hz). This stimulated the 

investigation of different interpolation techniques in order to 

improve the temporal resolution of the ECG and thus the 

accuracy of HRV estimates [24]. 

Nowadays 1000 Hz or higher sampling rate is easily 

available for analytical instrumentation; however, the lowest 

possible sampling frequency of biological signals came to the 

front again in the era of smart devices and wearables in order 

to minimize power consumption, memory needs and 

transmission bandwidth. Thus, interpolation methods – 

considering computational needs and also power 

consumption – are investigated again for accurate HRV 

analysis. Baek et al. [25] found as low as 20 Hz sampling of 

the PPG signal sufficient to “assess trends” in HRV after 

interpolation; however, the reference values cannot be 

reproduced exactly. Mahdiani et al. [26] demonstrated 

accurate time domain parameters with cubic interpolation 

down to 50 Hz resampling of the original 5 kHz-sampled 

ECG. Choi and Shin [27] demonstrated particularly low 

sampling frequency of 25 Hz without interpolation for PPG 

signal acquisition. 

The minimal adequate sampling for pulse rate calculation 

and especially for HRV analysis is still indecisive because of 

its multifactorial nature: it may depend on the intrinsic 

variability of the proband (healthy or with reduced variability 

[20]), the possible interpolation method (if any), other 

preprocessing of the signal (digital filtering, smoothing, 

derivation), the pulse rate detection method (curve fitting 

methods act like interpolation, but not so the single-point 

based methods, e.g., threshold techniques), and also the 

analyzed HRV parameters can show different inherent 

sensitivity to the sampling error (e.g., mean heart rate versus 

RMSSD). Present paper aims to find the minimally sufficient 

sampling frequency of the PPG signal for the time domain, 

frequency domain, and visual Poincaré-plot analysis without 

and with interpolation. 

 
2.  METHODS 

2.1.  Synthesis of photoplethysmograms, decimation and 

interpolation process 

In order to control the spectral parameters and avoid 

artefacts, the PPG signal was generated on a PC as a 

sinusoidally narrow-band frequency-modulated cosine wave 

imitating pulse waves with sinus arrhythmia in normal and 

seriously reduced variability series. The last feature was 

determined by the maximal frequency drift from the carrier 

frequency. 

The four records of five-minute long [28] PPG signals were 

modelled as a frequency modulated cosine wave with 1 ms 

temporal and 2001 points vertical resolution (codomain: 

0..2000 arbitrary units) in OriginPro 2017 software 

(OriginLab Corp., MA). The mean pulse rate interval (PPI) 

was chosen to be 937 ms equivalent to 1.067 Hz carrier 

frequency or 64.03 beat/minute in all four master PPGs (1). 

The sinusoidal modulation frequency (fmod) was 0.23 Hz 

mimicking the respiratory sinus arrhythmia at 13.8 

breath/minute or 4347.8 ms period time in two series (2-3) 

and 0.11 Hz in the other two series (4-5) simulating the low 

frequency band HRV (9090.9 ms period time). Above integer 

base values are prime numbers in order to minimize 

synchronization within the signal. The maximum frequency 

deviation (fdev) was set to 0.05 Hz in one pair (2, 4) and 

0.01 Hz in the other pair (3, 5) of series imitating normal and 

seriously reduced variability signals, respectively. The 

synthesized master PPG record with 1 ms resolution was 

decimated at 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 303, 350, 400, and 

500 ms and then each of them was cubic spline interpolated 

back to 1 ms resolution in OriginPro. Fig.1. shows the Fourier 

analysis of the master signal with 0.05 Hz frequency 

deviation and the location of the higher decimation values 

elucidating the reason of their particular choice. 
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2.2.  Pulse rate variability analysis of the series and its 

evaluation 

PPIs were determined by simple positive peak detection 

assured by OriginPro; we did not use more complex detection 

algorithms like Peng and his colleagues [16] or Elgendi [29] 

considering the deterministic sinusoid-modulated cosine 

waveform in our investigation. Derivation that is a basic step 

in these more complex detection algorithms could result in 

another sinusoid wave just with a phase shift. The exported 

“tachograms” were the input of Varian 2.3 developed by the 

last author (LH) to perform HRV analysis from the master 

PPG signal, the decimated and the interpolated series. Table 

1 displays the time and frequency domain parameters of the 

four master PPG signals.  

Relative accuracy error (RAE) of the mean PPI (MPPI), its 

standard deviation (SDNN), and root mean square of 

successive PPI-differences (RMSSD) were calculated in the 

time domain; high (HF: 0.15-0.40 Hz) – and low (LF: 0.01-

0.15 Hz) – frequency integral in normalized units (NU) and 

LF/HF ratio were computed by fast Fourier transformation 

(FFT) in the frequency domain. 
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Fig.1.  The spectral analysis of the sinusoidal frequency modulated 

signal (carrier: 1.067 Hz, modulation at 0.23 Hz, span 0.05 Hz) 

illuminating the selection of certain higher values of decimation: 

cutting just below the carrier frequency (500 ms decimation 

corresponding to 2 Hz sampling and <1 Hz bandwidth), first side 

band (400 ms: <1.25 Hz bandwidth), second side band (350 ms: 

<1.429 Hz), and just above the second side band (303 ms: 

<1.650 Hz) considering the Nyquist-Shannon theorem with >2 x 

sampling frequency of the highest frequency component. 

 
Also Poincaré-plots were created for visual comparison in 

the non-linear field, since it is a simple yet spectacular 

method, which sensitively detects outliers like, e.g., non-

sinus beats in the ECG. In the entire study RAE<5 % was 

considered acceptable as common in biomedical sciences. 

 
Table 1.  Time- and frequency domain parameters of the four 

master PPG signals.  

 

fmod / 

span 

0.23 Hz / 

0.05 Hz 

0.23 Hz / 

0.01 Hz 

0.11 Hz / 

0.05 Hz 

0.11 Hz/ 

0.01 Hz 

n 319 319 319 319 

Max (ms) 980 946 982 946 

Min (ms) 897 929 895 928 

MPPI (ms) 937.138 937.028 937.151 937.031 

SDNN (ms) 28.784 5.805 30.513 6.115 

RMSSD (ms) 36.126 7.295 19.531 3.958 

LF (NU) 0.027 0.056 99.461 98.725 

HF (NU) 99.973 99.944 0.539 1.275 

LF/HF 0.000 0.001 184.376 77.427 
 

Legend: The number (n) of detected peak-to-peak intervals (PPI), 

maximum (Max) and minimum (Min) PPI, mean PPI (MPPI), the 

standard deviation of PPIs (SDNN), the root mean square of the 

successive PPI differences (RMSSD) all in ms, HFNU – high 

frequency integral (0.15-0.4 Hz) in normalized units, LFNU – low 

frequency integral (0.01-0.15 Hz) in normalized units, LF/HF – the 

ratio of LF and HF. 

3.  RESULTS 

3.1.  Time domain analysis of the decimated and the 

interpolated signals 

The results of the time domain analysis of the 0.23 Hz 

(respiratory arrhythmia) modulated signals at different 

sampling rates and consequent interpolation can be seen in 

Table 2. The peak-detection found all the 319 PPIs down to 

200 ms sampling rate (5 Hz) after decimation, and 400 ms 

sampling rate (2.50 Hz) after interpolation in the “normal 

variability” series. The MPPI were within 5 % RAE down to 

303 ms (3.30 Hz) in the decimated runs, whereas down to 

400 ms (2.50 Hz) sampling when interpolated back to 1 ms 

resolution. The SDNN required at least 20 ms (50 Hz) 

sampling to remain within 5 % error with no interpolation, 

which was improved down to 303 ms after interpolation. The 

RMSSD was more sensitive to the low sampling rate: without 

interpolation, 100 Hz was necessary to maintain the accuracy 

error below 5 %, whereas with interpolation 3.30 Hz was 

sufficient for that. 

In the low variability series even at 303 ms all the peaks 

were found with no interpolation, however, interpolation 

improved peak detection (n=319) down to 400 ms. The MPPI 

is extremely resistant even without interpolation repeating the 

sampling interval values seen at the normal variability series. 

The SDNN showed worse reproducibility at the reduced 

variability signals compared to the normal ones: at least 

200 Hz sampling frequency was necessary with no 

interpolation versus the 5 Hz, while it was 10 Hz versus 

3.3 Hz with interpolation. The beat-to-beat variability 

parameter RMSSD was even more sensitive to the 

decimation: without interpolation 500 Hz was required for 

<5 % error. Interpolation improved it to 10 Hz; however, at 

2 ms and 10 ms sampling the RAE was above 6.5 % probably 

due to certain rounding error or synchronization during the 

interpolation process resulting in an additional artificial 

variability (see later in 3.3. and in the discussion). 

In the 0.11 Hz modulated series (Table 3.) with normal 

(0.05 Hz) span similar results were given like at 0.23 Hz 

modulation series, however, the RMSSD with or without 

interpolation showed greater sensitivity to the sampling as a 

consequence of the relatively lower beat-to-beat variability 

because of the lower modulation frequency at 0.11 Hz. In the 

low-span (0.01 Hz) group at 0.11 Hz the SDNN needs similar 

sampling interval to the one at normal variability series, 

whilst the RMSSD could not be reproduced within <5 % 

accuracy even at 500 Hz sampling frequency due to the very 

small beat-to-beat variability. Interpolation at 20, 50, and 

100 ms restored the accuracy of RMSSD, interestingly it 

failed at 2, 5, and 10 ms decimation (see later in 3.3. and in 

the discussion). 

 

3.2.  Frequency domain analysis of the decimated and the 

interpolated signals 

The 0.23 Hz modulated signal contains exclusively HF 

band after removing the DC component (the mean) on 

spectral analysis by Varian, whereas the 0.11 Hz modulated 

series includes just the LF band. 
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Table 2.  Relative accuracy error in the time domain analysis of decimated (D) and interpolated (I) series with 0.05 Hz and 0.01 Hz 

deviation at 0.23 Hz modulation in regards to the sampling interval (SI). 

 

PPI=937 ms, fmod=0.23 Hz, span=0.05 Hz 

SI (ms) n (D) n (I) MPPI (D) MPPI (I) SDNN(D) SDNN(I) RMSSD(D) RMSSD(I) 

1 319  937.138  28.784  36.126  

2 319 319 0.000 0.000 0.216 0.905 0.240 1.068 

5 319 319 -0.001 0.000 0.394 -0.068 0.617 0.027 

10 319 319 -0.002 0.000 1.782 -0.113 2.674 -0.040 

20 319 319 0.004 0.000 2.547 -0.278 5.097 -0.261 

50 319 319 0.001 0.000 22.799 -0.141 38.188 -0.154 

100 319 319 0.018 0.000 68.278 -0.115 111.133 -0.117 

200 319 319 0.018 0.001 222.842 0.505 339.051 1.677 

303 309 319 2.857 -0.004 474.853 1.324 477.467 0.321 

350 215 319 47.480 0.025 1117.190 76.730 1667.197 128.039 

400 108 319 192.459 0.064 1306.629 199.513 1896.832 308.958 

500 39 278 692.101 14.652 1568.923 242.980 2053.554 254.478 

PPI=937 ms, fmod=0.23 Hz, span=0.01 Hz 

SI (ms) n (D) n (I) MPPI (D) MPPI (I) SDNN(D) SDNN(I) RMSSD(D) RMSSD(I) 

1 319  937.028  5.805  7.295  

2 319 319 0.000 0.000 0.753 4.482 1.560 6.591 

5 319 319 -0.001 -0.001 3.459 1.492 6.789 2.702 

10 319 319 -0.001 -0.001 20.151 3.729 34.246 6.545 

20 319 319 0.003 0.000 72.881 -0.060 119.581 0.710 

50 319 319 0.013 0.000 276.986 -0.589 392.199 -0.439 

100 319 319 -0.004 0.000 732.938 -1.051 1078.373 -0.762 

200 319 319 0.029 0.002 1500.760 24.871 2074.173 42.362 

303 319 319 -0.052 -0.005 1402.846 63.023 1673.805 16.541 

350 215 319 47.497 0.033 5935.232 637.797 9268.478 888.501 

400 108 319 192.493 0.199 3525.885 1353.457 4140.538 1918.071 

500 39 278 694.930 14.670 3749.237 1524.950 4347.346 1562.977 

Legend: At the 1 ms SI the master PPGs’ parameters are given in ms. The number (n) of detected peak-to-peak intervals (PPI), the mean 

PPI (MPPI), the standard deviation of PPIs (SDNN), the root mean square of the successive PPI differences (RMSSD). Totally n=319+1 

peaks were generated resulting in 320*937 ms=299.840 s record length as required in standard short-term heart rate variability analysis. 

Highlighted with bald italics when RAE>5 %. 

 

Accordingly, at the 0.23 Hz modulated series the LF 

component is negligible, that is why decimating even at 2 ms 

results in extremely high accuracy error (>7.407, that is over 

700 %), which cannot be reconstructed by cubic spline 

interpolation. Interestingly, by interpolation of 20 ms and 

50 ms decimated series, the RAE improved to 0.000 % at 

0.05 Hz span, and also in the 0.01 Hz span series at these 

sampling intervals the RAE was smaller. The reason for this 

artefact must be rounding error, probably due to the 20 Hz * 

50 Hz = 1000 Hz original sampling rate but not the 

synchronization of the 937 ms PPI. LF results are repeated 

also in LF/HF ratio. The entire variability of this signal is in 

the HF range, therefore this band in this series is more 

resistant to low sampling, resulting in RAE<5 % even at 

100 ms sampling without interpolation and down to 400 ms 

with interpolation. When the modulation frequency is 

0.11 Hz falling into the LF band of variability, LF and HF 

parameters flip in magnitude compared to the 0.23 Hz 

modulation series, including the negligible accuracy error of 

LF at 20-50-100 ms. The LFNU is correct within 5 % RAE 

with no interpolation down to 20 ms, while with interpolation 

it increases up to 200 ms at normal variability, however, with 

reduced variability these intervals are 5 ms and 100 ms, 

respectively. The HF band is more sensitive to the low 

sampling rates than the LF band in the relevant modulation 

series. 
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Table 3.  Relative accuracy error in the time domain analysis of decimated (D) and interpolated (I) series with 0.05 Hz and 0.01 Hz 

deviation at 0.11 Hz modulation in regards to the sampling interval (SI). 

PPI=937 ms, fmod=0.11 Hz, span=0.05 Hz 

SI (ms) n (D) n (I) MPPI (D) MPPI (I) SDNN(D) SDNN(I) RMSSD(D) RMSSD(I) 

1 319  937.151  30.513  19.531  

2 319 319 0.000 0.000 0.057 0.042 0.203 0.722 

5 319 319 0.000 -0.001 0.182 0.019 1.787 0.744 

10 319 319 0.000 0.000 1.280 -0.031 6.392 0.881 

20 319 319 0.003 0.000 2.828 0.048 20.456 0.184 

50 319 319 0.000 0.000 20.134 0.050 106.051 0.095 

100 319 319 0.016 0.000 60.856 0.069 256.313 0.112 

200 319 319 0.016 0.002 204.548 0.831 708.041 8.384 

303 315 319 0.999 -0.004 288.942 3.920 797.133 14.576 

350 215 319 47.478 0.027 1048.216 73.399 2910.676 308.169 

400 108 319 190.874 0.198 1746.509 185.847 4717.408 638.952 

500 39 278 694.826 14.646 3085.313 221.240 7188.497 527.204 

PPI=937 ms, fmod=0.11 Hz, span=0.01 Hz 

SI (ms) n (D) n (I) MPPI (D) MPPI (I) SDNN(D) SDNN(I) RMSSD(D) RMSSD(I) 

1 319  937.031  6.115  3.958  

2 319 319 0.000 0.000 0.792 2.108 5.804 13.078 

5 319 319 -0.001 0.000 4.648 0.999 30.634 8.770 

10 319 319 -0.001 0.000 18.410 2.425 99.378 20.120 

20 319 319 0.002 0.000 66.168 0.661 278.081 4.275 

50 319 319 0.012 0.000 257.905 0.301 807.267 1.008 

100 319 319 -0.004 0.000 690.778 0.486 2072.087 2.302 

200 319 319 0.029 0.002 1419.736 24.526 3907.638 118.384 

303 319 319 -0.052 -0.004 1326.778 58.386 3169.641 58.130 

350 215 319 47.497 0.017 5629.755 600.88 16955.91 1716.01 

400 108 319 191.701 85.588 4326.811 12140.49 11125.67 25549.08 

500 39 278 692.191 14.669 5693.717 1440.34 12861.80 2950.69 

 

Legend: At the 1 ms SI the master PPGs’ parameters are given in ms. The number (n) of detected peak-to-peak intervals (PPI), the mean 

PPI (MPPI), the standard deviation of PPIs (SDNN), the root mean square of the successive PPI differences (RMSSD). Highlighted with 

bald italics when RAE>5 %. 
 

3.3.  Poincaré-plot visual analysis of the decimated and the 

interpolated signals 

Fig.2. shows the Poincaré-plots of the tachograms of the 

original, decimated and interpolated PPG signals. In the first 

and third column the effects of decimation clearly show the 

dispersion and the coarse-grained structure of the cloud 

inversely proportional to the temporal resolution of the given 

PPG signal. Without interpolation 2 ms decimation is visually 

acceptable regarding the shape of the cloud. The scale of the 

plot (990 ms) changed from the 50 ms-decimated plots due to 

the 1000 ms maxima. Above 303 ms resolution (3.3 Hz) there 

is a jump in the scale because of undetected peaks and 

consequent two or more times longer PPIs. 

SDNN and RMSSD both can be restored within 5 % error 

down to 303 ms in the 0.23 Hz modulated normal variability 

series; however, the fine structure of the Poincaré-cloud 

could be reconstructed just down to 100 ms. At 200-500 ms 

decimation and consecutive 1 ms interpolation the shape of 

the Poincaré-plot is significantly different in spite of good 

reproduction of time domain parameters at 200 ms and 

303 ms. Additionally, at 2-5-10 ms decimation and 

interpolation the dispersion of the Poincaré-cloud (here ring) 

is higher compared to the original or the 20-50-100 ms ones, 

which is reflected in the RAE of beat-to-beat RMSSD as 

well. This reflects less precise interpolation when fewer than 

10 points are inserted. 
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Fig.2.  Poincaré-plots at different decimation values and subsequent cubic spline interpolation compared to the original one (left upper corner 

with 1 ms resolution, carrier: 1.067 Hz, modulation at 0.23 Hz, span 0.05 Hz). The coarser texture of the cloud is clearly visible as the 

decimation interval increases (in the first and third columns from the left). Interpolation restores the “ring” up to 100 ms decimation; 

however, time domain parameters are reproduced within 5 % relative accuracy error up to 303 ms. In spite of this, at 200 ms and 303 ms the 

regular ring structure cannot be reconstructed by interpolation. Another interesting observation is that at 2-5-10 ms interpolation the ring is 

more dispersed compared to the original and the 20-50-100 ms interpolation (The plots are directly saved from Varian 2.3 with its own fixed 

resolution). 
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4.  DISCUSSION 

Above results demonstrate apparent evidence that the 

reliability of HRV parameters depends on the original 

variability of the signal, the sampling interval, the possible 

interpolation, and the investigated parameter as well. 

Inherently reduced variability needs a higher sampling rate 

since sampling error proportional to sampling interval is 

additive to natural variability. Interpolation can significantly 

improve the accuracy of HRV measures. Generally, time 

domain parameters are more resistant to low sampling 

frequency: mean > SDNN > RMSSD, in decreasing order. 

RMSSD is the most susceptible to the sampling error due to 

its beat-to-beat-weighted sensitivity, while the MPPI 

eliminates the sampling error (uniformly distributed random 

noise with a zero mean) by averaging. The frequency domain 

analysis could be interpreted with limitations since the 

0.23 Hz modulated series had no LF component while the 

other series had no HF component, which results in extremely 

high accuracy error in the missing band due to the ratio of its 

power approximating zero and the non-zero sampling error. 

These results can be clearly explained by the spectral analysis 

of the modulated signal (Fig.1.): cutting below the carrier 

frequency (equivalent to 937 ms) even the MPPI cannot be 

reconstructed by interpolation. Cutting between the carrier 

and the first right side band defined by the 400 ms 

decimation, the decimated mean is incorrect, however, after 

interpolation it is well below 1 % error (except at 0.11 Hz 

with 0.01 Hz deviation). In normal variability series keeping 

two sidebands (1.067 Hz + 0.23 Hz + 0.23 Hz = 1.527 Hz 

corresponding to 303 ms) can restore SDNN and RMSSD 

values within 5 % RAE. In the low variability series more 

sidebands are required to be preserved resulting in the 100 ms 

minimal sampling with consecutive interpolation.  

In the low-variability series at 2-5-10 ms decimation and 

interpolation the RAE of RMSSD is interestingly higher 

compared to the original or the 20-50-100 ms runs. It is also 

reflected in the dispersion of the Poincaré-“ring” at the given 

decimation and interpolation. It means there is an artefact of 

cubic spline interpolation in the nonlinear structure but not in 

time domain parameters, if less than 10 points are inserted. It 

calls attention to the potential failing of cubic spline 

interpolation. 

According to Baek et al. [25] PPG signal can be sampled at 

20 Hz in order to “assess trends” in time- and frequency 

domain as well as in non-linear parameters when the temporal 

resolution is enhanced by parabola approximation or cubic 

spline interpolation; nonetheless it should be mentioned that 

the “absolute HRV values were not exactly matched to the 

reference signal’s values” in the research. By Mahdiani et al. 

[26] down-sampling the ECG even to 50 Hz with subsequent 

cubic interpolation results in almost accurate time domain 

parameters compared to the original 5 kHz-sampled signals. 

Choi and Shin [27] allow extremely low sampling 

frequency of 25 Hz for PPG signal acquisition without 

interpolation and with a single-point peak detection algorithm 

based on their pooled statistical analysis. At the level of the 

individual their results can be questionable considering the 

±20 ms uniformly distributed random noise as sampling error 

belonging to 25 Hz sampling rate, which is added to each 

fiducial point (the peaks in this study), those defining the 

pulse rate interval. They pled their results by the sampling 

theorem and the dominantly <10 Hz frequency content of the 

power spectrum of the PPG signal. 

We would like to call attention to the discordance of the 

minimally necessary sampling frequency without 

interpolation demonstrated by our results and the theoretical 

Nyquist-frequency defined by the concrete signal bandwidth. 

The Shannon or Nyquist-Shannon sampling theorem is often 

referenced incorrectly (e.g., in [27]) regarding the useful 

bandwidth of biological signals and the minimally required 

sampling frequency that should be greater than two times the 

highest frequency component in the analogue signal in order 

to correctly reconstruct the original signal. This latter part in 

italics is often ignored: reproduction by a low-pass filter 

converts back the discrete series into continuous signal, 

namely “fills the spaces” or “interpolates” between the 

impulses. It is not stated in any adaptation of the theorem that 

the original and the sampled signals are equivalent. Claude E. 

Shannon, the father of information theory published his 

theoretical paper in 1948, before the era of digital computers 

and analogue-to-digital conversion [30]. He investigated the 

problem of best encoding of the information for transmission 

by chopping the signal to short segments [31]. Shannon 

discussed also the reconstruction with sync-functions 

referring to the Whittaker–Shannon interpolation formula 

from 1915. Today we are able to display and work directly 

with discrete signals in the digital domain; however, we 

disregard the sampling error or uncertainty of the discrete 

points representing the real-world continuous signal. The 

reconstruction filter in the hardware from Shannon’s era 

should be replaced today by interpolation methods on the 

software side. However, it will never be a real continuous 

signal inside a digital computer, just a series of impulse trains 

with sufficient temporal resolution optimized to the given 

task. The appropriately selected sampling frequency (usually 

well above the expected Nyquist frequency) can assure 

sufficient temporal resolution for further direct processing 

without interpolation. 

Based on the power spectrum of our modulated sinusoid 

wave (Fig.1.), one can estimate the minimally necessary 

signal bandwidth and sampling frequency specifically for the 

given proband population: e.g., for a professional sportsman 

with ∼200 beat/min pulse rate and ∼40 /min breathing rate the 

PPG bandwidth must be at least 1/0.3 s+3*1/1.5 s=5.33 Hz 

with preserving three sidebands, and consequently >10.66 Hz 

sampling frequency is needed with interpolation. 

The Poincaré-plot can be a useful tool for assessing the 

accurateness and precision of different interpolation or other 

signal processing methods. It is more sensitive to artefacts 

than time domain (standard statistical) parameters according 

to our observations. 

Study limitations: Some study limitations should be 

mentioned as well: we investigated a deterministic periodic 

signal with discrete spectrum versus the quasi-periodic, 

chaotic real PPG with continuous spectrum. The Nyquist-

Shannon sampling theorem does not specify any boundary 

condition of the given signal except its highest frequency 

component; therefore, our observations must apply to real 
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PPGs as well. Another difference is the asymmetric 

acceleration and deceleration of the real pulse rate opposing 

the symmetrical ascension and fall of our artificial PPG 

series. Cubic spline interpolation works ideally on symmetric 

curves like in our study, so in real PPGs also, e.g., parabola 

approximation should be tested [26]. Another limitation may 

be the single fixed 5-minute length of the synthesized records 

according to short-term HRV analysis standards [28]; 

however, also shorter periods can be applied occasionally, 

especially for mean pulse rate calculation. 

Novelties: 1: Present investigation confirmed that higher 

sampling rate is required for accurate HRV analysis than the 

Nyquist frequency. 2: Minimally necessary sampling 

frequency depends on the proband’s intrinsic variability, the 

interpolation, and the given parameter. 3: Based on the power 

spectrum of the present model, the minimal bandwidth and 

sampling rate can be calculated from the expected heart rate, 

breathing rate and variability. 4: Poincaré plot can detect 

delicate imprecision of digital signal processing. 

 

5.  CONCLUSION 

Current study defined the minimally necessary sampling 

frequency of computer simulated variable PPG signals with 

different variability and modulation frequencies in order to 

maintain accuracy within 5 % RAE of the parameters in the 

time and frequency domain, and to preserve the Poincaré-plot 

structure. The MPPI is extremely resistant to the low 

sampling frequency down to 3.30 Hz without interpolation, 

and down to 2.50 Hz with cubic spline interpolation. The 

SDNN requires 50 Hz sampling with normal variability, 

while it needs at least 200 Hz in the low-variability samples 

without interpolation. Interpolation improves the RAE of 

SDNN underneath 5 % down to 3.30 Hz in normal and 10 Hz 

in the reduced variability series. The RMSSD acts more 

sensitively: without interpolation 100 Hz in the normal, 

whereas 500 Hz in the reduced variability series is necessary. 

With interpolation, above numbers are 3.30 Hz and 10 Hz, 

respectively, regarding 0.23 Hz modulated signals. 

In the frequency domain analysis without interpolation 

200 Hz sampling frequency is recommended in order to get 

accurate values even in low-variability series, while with 

cubic spline interpolation 10 Hz can be sufficient with present 

boundaries. 

On the Poincaré-plot with no interpolation 2 ms, with 

interpolation 100 ms sampling interval was required to 

preserve visually the shape of the plot, however, at 200 ms 

and 303 ms the morphology was totally different with 

interpolation in spite of accurate time domain parameters. 

This Poincaré-plot method can also be a sensitive tool for the 

assessment of accurateness of different interpolation or other 

signal processing techniques. 

Above results obviously highlight that the necessary 

sampling frequency is well above the 2 x bandwidth (Nyquist 

frequency), especially in the low-variability series, calling 

attention to the ratio of the real HRV and the sampling error 

proportional to the sampling interval. 

When choosing the optimal sampling frequency in low-

power wearable or mobile instrumentation, the probands’ 

expected mean pulse rate and heart rate variability, the 

sensitivity of the actually measured parameters, the 

application of some interpolation technique, and the pulse 

rate detection method (curve fitting or single point based) all 

should be taken into account. Based on the conclusions of 

present investigation, further studies are encouraged on real 

PPGs. 
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The minimal sampling frequency of the photoplethysmogram for accurate 
pulse rate variability parameters in healthy volunteers 
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A B S T R A C T   

Objective: Today mobile health-monitoring devices calculate heart rate and its variability mostly from the pho-
toplethysmogram (PPG). Minimizing the power consumption is crucial, one option is optimizing the signal 
sampling rate. Present study aimed to determine the minimal sampling frequency of the PPG signal, which is 
sufficient for accurate heart rate variability (HRV) analysis. 
Methods: 57 high-quality, 5-minute PPG signals from healthy volunteers sampled at 1 kHz (master) were deci-
mated by a factor of 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, then cubic spline and parabola interpolated back to 1 ms 
resolution. The mean pulse rate, its standard deviation (SDNN), root mean square of successive RR-differences 
(RMSSD), Porta and Guzik indices (PI, GI) were calculated. Their relative accuracy error (RAE) was deter-
mined, RAE<5% was acceptable. Also, the processing times were measured. 
Results: 200ms sampling interval without interpolation is sufficient to calculate mean pulse rate with 
RAE<0.05%. SDNN and RMSSD require at least 20 ms sampling interval without interpolation (RAE: 
1.28±0.96% and 4.25±3.59%, respectively). By both interpolations, these sampling intervals can be increased to 
100 ms and 50 ms, respectively. Also, the accuracy of GI and PI can be improved by interpolation, here parabola 
approximation was better (GI: 20 ms versus 100 ms, PI: 50 ms versus 100 ms). Parabola approximation needs 
significantly less computation than cubic spline interpolation. 
Conclusions: For monitoring the average heart rate, 5 Hz sampling frequency can be sufficient without inter-
polation in healthy subjects. Correct HRV analysis requires higher sampling rates depending on the parameter. 
Interpolation can improve HRV accuracy from lower temporal resolution PPGs.   

1. Introduction 

Over the last decade the wearable technology attracts considerable 
interest worldwide. This technology is applied in arm- and wrist-worn 
devices like smartwatches, in smart phones, earwears, smart glasses, 
smart clothes etc. With the help of wearable devices, the healthcare 
professionals can assess people’s life condition, this phenomenon is 
called digital or mobile health (mHealth) [1]. The target population are 
people with chronic diseases, the elderly, high-risk personnel, the pro-
fessional sportsmen, and last but not least the general healthy popula-
tion. Monitoring heart rate is the most common function of these 
devices. [2]. 

Heart rate variability (HRV) analysis is an efficient, non-invasive 
assessment of the autonomic regulation of the heart rate by means of 
characterizing the beat-to-beat fluctuations of the interbeat (RR-) in-
tervals. Generally, electrocardiography (ECG) is used as a standard 

signal source, though in the last decade, photoplethysmography (PPG) 
became the preferred technology in wearable devices for monitoring the 
heart rate or rather pulse rate because of its simplicity: there is no need 
for patient cables or chest belt with wet or dry electrodes forming a 
closed circuit, but a single smart watch, smart bracelet or even a ring can 
give place for such PPG sensor. Several research studies demonstrated 
that PPG can be as reliable as ECG signal for heart rate monitoring or 
HRV analysis [3–7], so the pulse rate variability (PRV) analysis may be a 
surrogate for HRV measurement under certain conditions. However, a 
recent topical review turned attention to disagreement between the gold 
standard HRV and the PRV [8]. This metaanalysis discusses the inter-
changeability of the HRV and PRV parameters and gave a summary on 
the practical applications. The authors concluded, that in healthy, 
young, and resting subjects, PRV could be used as an alternative to HRV, 
but in elderly or in cardiovascular disease the parameters obtained from 
PRV may be different [8]. However, we think that the different sampling 
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rates of the PPG and ECG signal may be a reason for the discordance. 
The Task Force of the European Society of Cardiology and the North 

American Society of Pacing and Electrophysiology recommended a 
sampling rate of at least 250− 500 Hz without interpolation for accurate 
HRV analysis, a sampling rate as low as 100 Hz may behave satisfac-
torily to define the R-wave fiducial point only with proper interpolation 
methods [9]. Since then several researches investigated the effect of 
sampling frequency on the HRV parameters. Hejjel and Roth [10] rec-
ommended 1 ms sampling interval of the ECG signal without interpo-
lation in order to get accurate HRV time domain parameters even in 
patients with reduced variability. Ziemsen et al. [11] reported that they 
did not found statistically significant differences in 100 Hz- and 200 
Hz-sampled versus the 500 Hz-sampled ECG in spectral HRV parame-
ters, only pathologically decreased variability parameters could be 
influenced by lower sampling rates. Mahdiani et al. [12] used ECG 
signals for HRV analysis from Combined measurement of ECG, Breath-
ing and Seismocardiogram (CEBS) Database, which were originally 
sampled at 5 kHz. These CEBS signals were down-sampled by factor 10, 
20, 25, 32, 40, 50, 80, 100 and 125 (that means a sampling rate of 500, 
250, 200, 156.5, 125, 100, 62.5, 50 and 40 Hz, respectively), and were 
interpolated back to 5 kHz by cubic spline interpolation method, and the 
HRV time domain parameters (SDNN, RMSSD, SD1, SD2) were deter-
mined. They concluded that a sampling rate of 50 Hz with interpolation 
is sufficient for accurate HRV analysis in healthy subjects. 

Ellis et al. [13] found that an ECG signal sampled at 125 Hz without 
R-peak interpolation could be used to determine the HRV time- and 
frequency domain parameters without compromising the accuracy, with 
cubic spline interpolation 71 Hz sampling rate is sufficient for accurate 
HRV analysis; these results were statistically validated through the use 
of a Monte Carlo-based analysis of false positive rates (FPRs) associated 
with two-sample tests on independent sets of healthy subjects. Choi and 
Shin [14] showed no statistically significant differences in PRV param-
eters if sampling frequency was equal or higher than 25 Hz without 
interpolation. Baek et al. [15] investigated HRV parameters from 20 Hz 
sampled wrist PPG record interpolated by parabola approximation and 
cubic spline interpolation compared to 250 Hz sampled ECG signal, and 
they found that 20 Hz sampling rate with interpolation can be adequate 
for accurate HRV measurement. 

The PPG signal can be acquired by touching the integrated camera 
and flash of an ordinary smart phone with a fingertip: Peng et al. [16] 
compared PRV parameters determined from PPG, which was obtained 
from a smartphone camera with a sampling rate of 20–30 frames per 
second (fps), with HRV parameters derived from ECG sampled at 200 
Hz, and concluded that there is a good agreement between ECG and PPG 
when the average heart rate is calculated, but the HRV parameters were 
not accurate. Banhalmi et al. [17] developed an application for an 
iPhone 6 that used its flashlight and camera in high speed (240fps) mode 
in order to obtain the PPG signal and they computed time domain PRV 
parameters those were compared to HRV measurement from a simul-
taneous ECG record with 500 Hz sampling rate. They found that the 
parameters obtained from the PPG signal are as reliable as from the ECG 
record. Recently, also remote PPG (rPPG) is possible, for example a 
commercial webcam with proper software can extract the PPG signal 
and the heart rate from the face of the participant without skin contact 
[18,19]. Li et al. [20] used the Periodic Variance Maximization (PVM) 
method to extract the rPPG signal from RGB cameras with a frame rate of 
25 Hz and the Adaptive Two-Window algorithm to improve the peak 
detection for PRV measurement, but the results showed that the relative 
precision of PRV parameters is not higher than 90%, hence it is not 
interchangeable with HRV measures in medical applications. 

In the era of wearables, it is crucial to minimize the computation and, 
as a result, the power consumption in order to extend battery life. 
Decreased signal sampling rate can considerably save the battery life 
[21]. However, the low sampling rate deteriorates the accuracy of the 
fiducial point detection in the PPG or ECG signal and consequently de-
creases the reliability of HRV measures. Nevertheless, interpolation 

methods (eg.: cubic spline interpolation, parabola approximation) can 
be used to improve the temporal resolution and the accuracy of the 
fiducial point detection [22]. Cubic spline interpolation is a common 
method but needs powerful computation, hence higher energy con-
sumption compared to parabola algorithm. Baek and his colleagues [15] 
published that the parabola approximation can be recommended for 
PRV analysis in low-power wearable applications. 

In our previous study [22] PPG signals were simulated by a sinu-
soidally narrow-band frequency modulated sine wave with 1 ms tem-
poral resolution on a PC. We demonstrated that for time domain analysis 
100 Hz sampling rate is required for accurate PRV analysis without 
interpolation in normal variability series, for frequency domain analysis 
10 Hz can be sufficient with cubic spline interpolation and for heart rate 
asymmetry (HRA) parameters the sampling frequency must be at least 
100 Hz with interpolation. 

The appropriate sampling frequency for reliable PRV analysis is still 
indecisive, although many researches have been carried out. Present 
study aims to determine the adequate sampling rate for PRV analysis in 
real PPG signals from healthy subjects in resting conditions, with no or 
with cubic spline or parabola interpolation. Furthermore, we examine 
the processing times for peak detection and interpolation if applicable in 
order to compare the computation load of the individual techniques at 
the different temporal resolutions. 

2. Materials and methods 

2.1. Study population and protocol 

The experiment was approved by the Regional Research Ethics 
Committee (approval number: 7535-PTE 2019) and was conducted in 
accordance with the Declaration of Helsinki and its later amendments. 
In the study n = 31 young, healthy and physically active volunteers (18 
female, 13 male) aged 24.8 ± 2.6 years (ranging 21–34 years) were 
enrolled. Written informed consent was obtained from all subjects. 

The investigation was carried out at our Institution in a quiet room 
during the late afternoons in view of diurnal changes in HRV. Subjects 
were asked not to consume caffeine-containing drinks, alcohol and not 
to smoke 4 -hs before the study. The volunteers were in supine position 
with 30◦ raised head. During the 15 min of orthostatic adaptation period 
the participants were informed again about the principles of the study, 
were equipped with the sensors, and were educated for the metronome- 
controlled breathing. During the data acquisition, talking and move-
ments were prohibited, since these can influence the HRV parameters 
[23] and can disturb the volunteer in adhering to the 
metronome-controlled breathing. Four 5-minute-long records were ob-
tained sequentially from each participant with four breathing patterns: 
spontaneous breathing, inspiration triggered at 4500 ms period, 
inspiration-expiration triggered at 1:1 ratio and 1:2 ratio at 4500 ms 
cycle length, resulting in altogether 124 files. All the 124 records were 
stored in our database for further off-line analysis. 

2.2. Instrumentation, data analysis 

The BioSign HRV-Scanner plus Study version 3.05 (BioSign GmbH, 
Ottenhofen, Germany) was used for data acquisition. PPG and respira-
tory signals were recorded simultaneously, the 16-bit raw files without 
any software processing were used in our investigation. The infrared 
PPG-sensor clip was attached to the right earlobe, and the respiratory 
signal was recorded by a thoracic belt around the lower chest. The 
analog bandwidths for the PPG were 0.3− 22 Hz. The sampling rates 
were 500 Hz of the PPG and 50 Hz of the respiratory signal; both PPG 
and respiratory signals were interpolated to 1000 Hz by cubic 
spline method after 20 ms window moving average filtering in 
HRVScan_Merge special software developed in Delphi by the last author 
(LH). This 1000 Hz PPG signal was considered as master. Also, a simple 
metronome software was developed in order to control breathing rate 
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and inspiration-expiration ratio by means of two different frequency 
beeps. 

After a careful visual assessment, n = 57 high-quality master PPG 
records with less than or equal to two missed beats in the associated 
decimated and interpolated series from 2 ms up to 200 ms decimation 
were selected for further analysis. The included records are from 21 
participants (4 × 8, 3 × 3, 2 × 6, 1 × 4), the rejection was mainly due to 
erroneous peak detection>2 at motion artefacts in any of the master, the 
7 decimated (2− 200 ms) or the 14 corresponding interpolated series. No 
record was excluded due to serious arrhythmia. To evaluate the effect of 
low sampling rate on PRV parameters, the master PPG signal was 
decimated (down-sampled) by a factor of 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 and 
500 which means 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 and 2 Hz sampling fre-

quency, respectively. The signals were then interpolated back to 1 ms 
resolution with two methods: cubic spline interpolation and parabola 
interpolation or rather approximation technique by HRVScan_Merge. 
The tachograms were created from the 5-minute PPG signals by simple 
positive peak detection. The same special software computed also the 
HRV parameters and the relative accuracy error (RAE) of the individual 
values from the decimated and interpolated signals compared to the 
corresponding parameters of the master PPG. The RAE was calculated 
as: 

RAE% =
XD/IP − XMASTER

XMASTER
× 100%  

where XD/IP is the value of the actual parameter of the decimated/ 

Fig. 1. The peak region of the photoplethysmograms (PPG, a-c-e) with different temporal resolutions and the corresponding tachograms (b-d-f). The decimation 
interval (D) is 20 ms (a, b), 50 ms (c, d), and 100 ms (e, f). The PPGs are interpolated (I) by cubic spline method and parabola approximation (P), the latter one is 
missing from graphs a-c-e, since the peak location is just calculated from three consecutive decimated points by this method so there is no real curve. Vertical (left 
graphs) and horizontal (right graphs) grids correspond to the actual temporal resolution determining the jitter (uncertainty) of the instantaneous PP-interval without 
interpolation. 
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interpolated series, XMASTER is the value of the actual parameter of the 
Master (reference) series. 

The mean PP-interval (MeanNN), the standard deviation (SD) of PP- 
intervals (SDNN) and the root mean square of successive PP-differences 
(RMSSD) were calculated as usual time-domain parameters. The 
Poincaré-plot parameters were compared: the standard deviation along 
the short axis (SD1) representing short-term variability, standard devi-
ation along the long axis (SD2) representing long-term variability, 
however, these are in fact time domain parameters. Porta- and Guzik- 
indices were also calculated as Poincaré-plot derived heart rate asym-
metry (HRA) parameters. RAE below 5% is considered tolerable. 
Poincaré-plots were prepared by Varian v2.3 developed earlier by LH. 
Regarding the analysis of expected computation power requirements of 
the different methods, also the processing times of the interpolation and 
the peak-detection of master, decimated and interpolated series were 
assessed on a desktop computer: QuadCore Intel Core i7− 7700, 4100 
MHz microprocessor and 8064 MB DDR4 SDRAM @1066MHz with MS 
Windows 10 Enterprise. 

3. Results 

3.1. Time domain analysis 

Fig. 1 demonstrates the actions of decimation and cubic spline 
interpolation on the peak region of a PPG signal and the corresponding 
tachograms with the resultant temporal resolution. 

The mean and SD of time domain parameters of the master PPG 
signal and the RAE of the same parameters at different sampling in-
tervals and subsequent interpolations are shown in Table 1. On an 
average, near 370 beats/record were detected in the 57 selected master 
signals. The RAE of the number of detected beats was below 1% at each 
record except at 500 ms sampling interval and its interpolations in 
accordance with the inclusion criteria of less than 2 missed beats pro 
record up to the 200 ms decimation. The mean normal-to-normal PP- 
intervals (MeanNN) had similar fashion, the RAE was well below 5% 
even with 200 ms sampling (5 Hz). The SDNN was accurate down to 20 

ms (50 Hz) decimation, which could be shifted to 100 ms (10 Hz) by 
both cubic spline interpolation and parabola approximation resulting 
still in <5% RAE. The RMSSD remained accurate down to 20 ms (50 Hz) 
in the decimated series, however, interpolation improved accuracy with 
<5% RAE up to 50 ms (20 Hz) sampling. 

3.2. Poincaré-plot parameters 

The Poincaré-plot derived parameters of the master series and their 
RAE at different sampling intervals and interpolation can be seen in 
Table 2. The short-range variability parameter SD1 is more sensitive to 
the low sampling interval than SD2 parameter: SD1 is accurate down to 
20 ms (50 Hz) while SD2 remained within 5% RAE down to 50 ms (20 
Hz) resolution. Both interpolation methods improved the accuracy of the 
SD1 and SD2 to 50 ms (20 Hz) and 100 ms (10 Hz), respectively. 
Amongst the heart rate asymmetry parameters, the Porta index showed 
slightly lower sensitivity to the sampling rate compared to Guzik index. 
Without interpolation, the RAE was within 5% at 20 ms and 50 ms 
sampling interval of Guzik and Porta indices, respectively. Parabola 
interpolation method improved accuracy down to 100 ms (10 Hz) at 
both parameters, whereas cubic spline interpolation resulted in 50 ms 
sampling rate at Guzik index and 100 ms at Porta index that maintains 
the RAE below 5%. 

The above results represented visually on Fig. 2 are in accordance 
with the improper restitution of the short-term variability parameters 
like SD1 or RMSSD at 100 ms temporal resolution. 

3.3. Processing times 

The mean processing times (Fig. 3 and Table 3) are just for com-
parison of each method on the same computer since it strongly depends 
on its configuration. The mean processing time in master (1 ms resolu-
tion) signal peak detection was 0.39 ± 0.017 ms. Lower sampling rates 
in the decimated series correspond to faster peak detection as expected 
by the lesser number of points to be scanned with the sliding window. 
Parabola approximation requires about two times longer period at each 

Table 1 
The mean of relative accuracy error in % (MeanRAE) and its standard deviation (SD) of the time domain parameters in regards to the sampling interval of the 
decimated (Dec at 2, 5, 10…500 ms), spline interpolated (IPspl), and parabola interpolated (IPpar) series. At the 1 ms SI the master PPGs’(M1) parameters are given in 
ms. The number (n) of detected peaks, the mean PP intervals (MeanNN), the standard deviation of PP-intervals (SDNN), the root mean square of the successive PP 
differences (RMSSD). Highlighted with bold italics when RAE > 5%.  

Parameter/ n MeanNN SDNN RMSSD 

Sampling MeanRAE SD MeanRAE SD MeanRAE SD MeanRAE SD 

M1 369.3 34.53 817.8 76.17 55.36 14.62 53.78 22.29 
Dec2 0.00 0.03 0.00 0.03 0.17 0.20 0.50 0.53 
Dec5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.25 0.57 0.56 
Dec10 0.01 0.05 0.01 0.04 0.41 0.28 1.38 0.98 
Dec20 0.01 0.06 0.00 0.01 1.28 0.96 4.25 3.58 
Dec50 0.02 0.07 0.01 0.04 6.61 3.25 24.2 17.3 
Dec100 0.07 0.13 0.03 0.06 27.8 11.6 81.9 44.0 
Dec200 0.09 0.14 0.05 0.09 87.7 35.4 219.8 110.0 
Dec500 37.0 14.7 66.5 43.0 404.5 160.8 779.9 380.1 
IPspl2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11 0.26 0.27 
IPspl5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.27 0.30 
IPspl10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.20 0.26 0.23 
IPspl20 0.02 0.09 0.02 0.09 1.18 5.20 1.71 6.29 
IPspl50 0.01 0.06 0.00 0.01 1.58 1.67 4.17 3.90 
IPspl100 0.04 0.10 0.02 0.05 4.45 5.14 12.4 12.3 
IPspl200 0.08 0.13 0.06 0.12 45.3 31.3 118.8 84.6 
IPspl500 37.7 14.7 68.4 43.3 357.0 259.3 619.0 473.2 
IPpar2 0.03 0.09 0.02 0.06 1.56 4.68 3.33 10.23 
IPpar5 0.04 0.10 0.01 0.04 1.31 3.17 2.69 7.80 
IPpar10 0.02 0.07 0.01 0.04 1.25 2.99 2.68 6.97 
IPpar20 0.04 0.10 0.01 0.04 1.18 2.54 3.04 5.58 
IPpar50 0.10 0.13 0.02 0.04 1.67 1.95 4.75 4.53 
IPpar100 0.07 0.13 0.02 0.06 3.95 4.96 9.09 9.1 
IPpar200 0.09 0.14 0.04 0.09 37.4 24.5 98.4 68.8 
IPpar500 37.0 14.7 66.6 43.0 318.3 141.8 583.0 291.0  
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related sampling interval. The cubic spline interpolation with the 
highest computation requirements needs considerably longer processing 
time of 146− 45 ms at 2− 500 ms decimation intervals, respectively. 

4. Discussion 

Present investigation aimed to define the appropriate sampling rate 
of the PPG signal by decimation at different factors and subsequent 
restoration by interpolation for HRV (PRV) analysis in healthy volun-
teers with normal variability. HRV analysis means the quantification of 
delicate changes in the heart rate due to physiological actions, which 
requires precise and reliable beat detection with appropriate temporal 
resolution. In our previous study [22] we proved on simulated PPG 
signals with predefined variability that the accuracy of HRV parameters 
strongly depends on the real variability of the signal, the sampling fre-
quency, the interpolation algorithm if used, the pulse rate detection 
method, and the inherent sensitivity of the measured parameter. For 
example, the mean heart rate tolerates extremely low sampling fre-
quencies due to the zero mean of the sampling error: it compensates 
itself. The results of present study are in accordance with above cited 
publication, however the <5% RAE cut-off values are slightly different. 
Values from the simulated series (fmod = 0.23 Hz, span = 0.05 Hz) of 
[22] are added in round brackets for immediate comparison: MeanNN 
decimated 200 ms (303 ms), cubic spline interpolated 200 ms (400 ms); 
SDNN decimated 20 ms (20 ms), interpolated 100 ms (303 ms); and 
RMSSD decimated 20 ms (10 ms); interpolated 50 ms (303 ms). Without 
interpolation, the higher sampling frequency requirements of decimated 
RMSSD in the simulated series can be related to its lower value of 36.126 
ms versus 53.7830 ± 22.2874 ms in present study group since RMSSD is 
inherently the most sensitive parameter to the low sampling frequency. 
The inferior recovery of decimated series by cubic spline interpolation in 
the real PPG signal can be explained by its irregular shape and asym-
metry compared to the particularly regular frequency-modulated sine 
wave, as on the latter of that the interpolation and the peak detection 
works more precisely. On Fig. 4 the spectral composition by Fast Fourier 
Transformation of the simulated and the real PPG signal can be 

compared: the two harmonics at around 2 Hz and 3 Hz in the real PPG 
are due to its asymmetric shape, the hairy and slurred silhouette reflects 
its irregularity, and the distance of the small sidebands around the 
fundamental frequency corresponds to the metronome-controlled 
breathing frequency. The simulated signal (a) has a constant ampli-
tude, whereas the real signal has respiratory amplitude modulation as 
well, the latter one is demonstrated by the tiny peak at 0.22 Hz on part 
(b). In consequence, we can state that cubic spline interpolation and 
parabola approximation improves the reliability of HRV analysis from 
low-resolution PPG signal within certain limits. 

Choi and Shin considered [14] that a sampling frequency of the PPG 
signal as low as 25 Hz without interpolation is as reliable as simulta-
neous ECG-based HRV measurement. However, this study treated the 
given sampling frequency series in group, and not according to the in-
dividual, so the high inter-individual variance could have smudged the 
difference related to the sampling error [24]. Our present findings show 
that for normal variability signals without interpolation the sampling 
rate must be at least 50 Hz for an accurate RMSSD or SDNN parameter in 
healthy young volunteers with normal variability. Both the cubic spline 
and parabola interpolation enhance the accuracy of these parameters 
(Table 1): the RAE is within 5% even at 100 ms (10 Hz) and 50 ms (20 
Hz) sampling of SDNN and RMSSD, respectively. 

Liu and co-workers [25] investigated the smartphone PPG signal 
quality index (SPQI) that is able to sort out low-quality data, thereby the 
HRV measurement can be more reliable. They recorded the pulse waves 
with a smartphone camera with 30 Hz sampling rate (30fps) and the 
ECG signal at a sampling rate of 1 kHz with a chest belt for HRV analysis. 
Parameters from PPG were filtered with SPQI. They showed that RMSSD 
and pNN50 did not reach an acceptable agreement between the smart-
phone PPG and the ECG. These results support our findings that the 
RMSSD is a particularly sensitive parameter to sampling, and the 
minimally necessary sampling rate for accurate measurement must be 
50 Hz in a normal variability heart signal. 

Peng et al. [16] investigated PPG-based HRV measurement off-line 
from a HTC S510e smartphone with an unfixed sampling rate of 
20–30 frames per seconds (fps) with subsequent cubic spline 

Table 2 
The mean of relative accuracy errors in % (MeanRAE) and its standard deviation (SD) of the Poincaré-plot parameters in regards to the sampling interval of the 
decimated (Dec at 2, 5, 10…500 ms), spline interpolated (IPspl), and parabola interpolated (IPpar) series. At the 1 ms SI the master PPGs’(M1) parameters are given in 
ms. The number (n) of detected peaks, the mean PP intervals (MeanNN), the standard deviation of PP intervals (SDNN), the root mean square of the successive PP 
differences (RMSSD). Highlighted with bold italics when RAE > 5%.  

Parameter/ SD1 SD2 Guzik index Porta index 

Sampling MeanRAE SD MeanRAE SD MeanRAE SD MeanRAE SD 

M1 37.95 15.68 67.39 16.42 50.34 6.97 49.76 4.21 
Dec2 0.50 0.53 0.11 0.15 0.42 0.49 0.94 0.77 
Dec5 0.57 0.56 0.16 0.19 0.56 0.50 1.36 1.16 
Dec10 1.38 0.98 0.31 0.33 1.05 1.47 1.74 1.59 
Dec20 4.23 3.60 0.59 0.69 2.56 2.25 2.61 2.29 
Dec50 24.2 17.3 2.27 1.38 5.90 6.95 4.68 3.63 
Dec100 82.0 44.0 11.0 5.85 8.40 10.6 5.28 3.95 
Dec200 219.7 109.8 37.0 16.4 10.0 12.1 6.02 4.97 
Dec500 779.3 379.2 254.1 122.2 11.7 13.5 6.77 5.65 
IPspl2 0.27 0.27 0.08 0.10 0.33 0.34 0.90 0.81 
IPspl5 0.27 0.30 0.11 0.11 0.45 0.42 1.33 0.96 
IPspl10 0.27 0.23 0.14 0.27 0.47 0.61 1.13 0.71 
IPspl20 1.72 6.29 0.96 4.58 0.71 1.30 1.42 1.41 
IPspl50 4.17 3.90 0.91 1.09 2.39 2.52 2.53 2.15 
IPspl100 12.4 12.3 2.93 3.00 5.01 5.31 3.92 3.45 
IPspl200 118.8 84.4 20.4 16.0 7.74 5.82 5.07 4.66 
IPspl500 618.6 472.7 264.7 208.6 13.4 13.8 10.4 8.72 
IPpar2 3.33 10.2 1.07 3.18 1.56 3.23 1.13 1.24 
IPpar5 2.69 7.81 0.85 2.22 1.33 2.38 1.27 1.15 
IPpar10 2.69 6.98 0.76 2.06 1.60 3.35 1.38 1.25 
IPpar20 3.04 5.59 0.67 1.89 1.93 3.28 1.60 1.58 
IPpar50 4.76 4.53 0.98 1.12 2.83 2.83 2.45 2.06 
IPpar100 9.11 9.10 3.23 4.33 3.94 4.11 3.74 2.53 
IPpar200 98.4 68.6 17.4 12.3 7.71 6.62 5.13 4.45 
IPpar500 582.6 290.4 214.5 120.5 13.2 13.4 9.57 7.90  
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interpolation to 800 Hz. They compared these measures to the gold 
standard ECG-based values, where the original sampling rate was 200 
Hz that was increased to 800 Hz by cubic spline interpolation. By 
Bland-Altman analysis, the average heart rate showed excellent agree-
ment, while the other time domain parameters displayed insufficient 
agreement, in frequency domain parameters the total power and low 
frequency power showed good agreement, similarly to the Poin-
caré-based long-range variability parameter SD2. The errors from un-
even sampling cannot be corrected by interpolation, which results in 
incorrect HRV parameters, just the robust mean and low-frequency 
variability parameters were resistant to this jitter. 

We also compared the processing times of decimated, cubic spline 
interpolated and parabola approximated series. Baek and co-workers 
[15] demonstrated that parabolic interpolation was four times faster 

than cubic spline interpolation, and 20 Hz sampling frequency was 
sufficient to “assess trends” of HRV parameters with interpolation. In our 
investigation (see Fig. 3 and Table 3) the computation time for peak 
detection and interpolation is more than 200x longer at cubic spline 
interpolation than at parabola approximation, however it strongly de-
pends on the hardware and the algorithm. These considerations are 
important in minimizing the power consumption in mobile or wearable 
devices in order to extend battery life and availability with one charge. 
Parabola approximation seems to be a reliable and promising alternative 
for cubic spline interpolation with significantly less computation time. 
The optimal sampling frequency and interpolation should be adapted to 
the actual hardware and software in order to find the balance between 
power consumption versus reliability. 

The bandwidth of the PPG channel and the necessary sampling 

Fig. 2. The Poincaré-plots from the tachograms of the master, the decimated and the cubic spline interpolated PPG signals of an individual. The coarse-grained 
pattern proportional to the temporal resolution and its restoration by interpolation is clearly demonstrated. The original scatter plot cannot be recovered at 200 
ms decimation. Note: the plots are saved from Varian v2.3 with its fixed resolution. The 334 is the number of pulse intervals and the ‘diff.: 1′ stands for the lag of the 
Poincaré plot at each graph. 
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frequency, as well as antialiasing filtering before decimation are 
important questions. Due to the inborn spectral composition of the PPG 
signal and appropriate low-pass filtering both in the hardware and 
software side limited our bandwidth below 3.5− 4 Hz (see Fig. 4) 
requiring as low as 7− 8 Hz sampling frequency according to the 
Nyquist-Shannon theorem. However, considering our present human 
and previous simulated data [22], it seems to be not applicable here: the 
minimally required sampling rate depends rather on the magnitude of 
the actual pulse rate variability and the inherent sensitivity of the given 
HRV parameter, moreover significantly higher sampling frequency is 
needed without interpolation than expected from the PPG-bandwidth. 
The Nyquist-Shannon law is of course true: it is on the theoretical 
reproducibility of the “chopped” signal, and not equivalency of the analog 
signal and its digitized counterpart. The reconstruction needs a recon-
struction (low pass) filter in order to “fill the gaps” between the discrete 
points in the analog world. This “filter” is the interpolation process in 
silico; of course this results in a higher resolution discrete signal and not 
a real analog signal. The interpolated or parabola approximated SDNN 

and SD2 results are in accordance with this in Tables 1 and 2 considering 
the 10 Hz (100 ms) but not the 5 Hz (200 ms) sampling limits. The more 
sensitive beat-to-beat variability parameters RMSSD or SD1 just 
approximate this value (20 Hz i.e. 50 ms), possibly due to some 
peak-detection inaccuracy additional to the sampling error. 

Before decimations there were no additional digital band-limiting 
used in our present study: considering the bandwidth of the PPG 
signal (Fig. 4b), just the 200 ms and 500 ms sampling interval would 
have justified antialiasing filtering at 2.5 and 1 Hz, respectively. How-
ever, the third harmonic centred around 3.15 Hz is negligible in power 
compared to the 1.05 and 2.1 Hz peaks; regarding low pass at 1 Hz at the 
500 ms decimation, it would have totally eliminated the signal. 

4.1. Study limitations 

The research was done on healthy young volunteers with normal 
variability in resting conditions, so these cut-off values can be applied 
just on this population. The sampling error proportional to the sampling 
rate can become significant in patients with reduced variability. The 
high ratio of deselected records of those who did not meet to our in-
clusion criteria can raise authenticity problems, however, real-life PPG 
records even at steady state conditions usually have artefacts or erro-
neous beats diminishing the accuracy of HRV analysis, which interferes 
with our original aims of investigating purely the effects of the sampling 
frequency without any correction method. 

5. Conclusion 

Dissemination of mobile health monitors with capabilities of moni-
toring heart rate and HRV (PRV), calls for minimizing the power con-
sumption, data transmission and storage needs by optimization of the 
digitization frequency that still gives accurate measures. Our study 
defined the minimal sampling rate for reliable PRV analysis in normal 
variability subjects in resting conditions. The mean pulse rate interval is 
extremely resistant, as low as 5 Hz sampling frequency can be sufficient 
without interpolation. Both SDNN and RMSSD require 50 Hz sampling 

Fig. 3. The processing times (ms) for peak detection in master and down- 
sampled 5-minute series (MDec) at 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 and 500 ms 
sampling intervals, as well as in cubic spline interpolation method (Spl) and in 
parabola approximation series (Par). Note the log-log scale of the plot and the 
configuration of the computer. 

Table 3 
The average processing times and standard deviations of the peak detection and 
interpolation (if applicable) in the Master, decimated (Dec at 2, 5, 10…500 ms), 
cubic spline interpolated (IPspl), and parabola interpolated (IPpar) series.  

Sampling Average time (ms) Standard deviation (ms) 

M1 0.3922 0.0167 
Dec2 0.2808 0.0144 
Dec5 0.1165 0.0050 
Dec10 0.0623 0.0035 
Dec20 0.0345 0.0029 
Dec50 0.0163 0.0009 
Dec100 0.0064 0.0003 
Dec200 0.0039 0.0003 
Dec500 0.0019 0.0003 
IPspl2 145.5304 1.4309 
IPspl5 91.8431 0.3158 
IPspl10 72.9745 0.2359 
IPspl20 62.3770 0.2206 
IPspl50 54.8843 0.2462 
IPspl100 51.1405 0.2566 
IPspl200 48.0894 0.3771 
IPspl500 44.5906 0.1758 
IPpar2 0.6285 0.0246 
IPpar5 0.2615 0.0113 
IPpar10 0.1377 0.0069 
IPpar20 0.0738 0.0025 
IPpar50 0.0353 0.0011 
IPpar100 0.0104 0.0004 
IPpar200 0.0074 0.0005 
IPpar500 0.0041 0.0003  

Fig. 4. The frequency spectra of a 1.066 Hz sinus signal frequency modulated 
at 0.23 Hz representing respiratory arrhythmia in a 938 ms average interval 
photoplethysmogram (a) and a real photoplethysmogram with a mean 951 ms 
interval (b). On the real photoplethysmogram there are two harmonics as well 
due to its not exactly sinus shape. The respiratory frequency modulation side-
bands at ±0.22 Hz correspond to the 4500 ms paced breathing of the volunteer. 
Note the different frequency scale of the two spectra. 
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without interpolation, which can be decreased by interpolation to 10 Hz 
and 20 Hz, respectively. Parabola approximation needs significantly less 
processing time compared to cubic spline interpolation, assuring the 
same or better accuracy. We emphasize that the PPG signals were 
recorded in healthy, young subjects with normal variability, in people 
with reduced variability the necessary sampling rate may be higher for 
accurate HRV parameters. 
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