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Eισαγωγή 
 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασµός  η ανάπτυξη και η κατασκευή  ενός 

καρδιογράφου ελεγχόµενου από υπολογιστή. 

Ο ηλεκροκαρδιογράφος είναι µια συσκευή η οποία µπορεί να συλλέγει από το 

ανθρώπινο σώµα και να απεικονίζει σε κάποιο µέσο τα δυναµικά που προκαλούνται από 

την δραστηριότητα της καρδιάς. Τα σήµατα αυτά, έχουν συγκεκριµένη µορφή και η 

απεικόνισή τους στον χρόνο µπορεί να µας δώσει πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε την 

κατάσταση της καρδιάς , βοηθώντας µας να εξάγουµε συµπεράσµατα σχετικά µε αυτή.  

Ο συνηθισµένος τρόπος καταγραφής των καρδιακών σηµάτων είναι η καταγραφή 

τους πάνω σε βαθµονοµηµένες χαρτοταινίες µε την βοήθεια µιας ηλεκτρικά ελεγχόµενης 

και κινούµενης γραφίδας. Η πρόοδος όµως της τεχνολογίας και ειδικότερα των 

υπολογιστών έφερε και εδώ σηµαντικές αλλαγές. Η δοµή  ενός σύγχρονου 

ηλεκτροκαρδιογράφου, φαίνεται στο σχήµα 1. Τα σήµατα από το ανθρώπινο σώµα , αφού 

ενισχυθούν και συνδυαστούν για να σχηµατιστεί η κατάλληλη απαγωγή, µετατρέπονται 

σε ψηφιακά δεδοµένα τα οποία στην συνέχεια µεταδίδονται µε σειριακή µορφή σε έναν 
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προσωπικό υπολογιστή , ο οποίος αφού τα επεξεργαστεί, µπορεί να τα απεικονίσει στην 

οθόνη, να τα αποθηκεύσει ή να τα εκτυπώσει.    

Προενίσχυση
- αναλογική
επεξεργασία  

Μικροεπεξεργαστής

Μετατροπή
σε ψηφιακά
δεδοµένα

Σειριακή µετάδοση

Επιλογή 
Απαγωγής

Προσωπικός υπολογιστής

 
    Σχήµα 1: ∆οµή ενός σύγχρονου ηλεκτροκαρδιογράφου. 

 

 

Επιπλέον, ο χρήστης µπορεί να µετρήσει πάνω στην οθόνη του υπολογιστή τα διάφορα 

τµήµατα στο ηλεκτροκαρδιογράφηµα που τον ενδιαφέρουν. Σε µερικές περιπτώσεις, ο 

υπολογιστής µπορεί µε την βοήθεια του κατάλληλου λογισµικού να µετρήσει αυτόµατα 

τα διάφορα τµήµατα του ηλεκτροκαρδιογραφήµατος. 
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• Το καρδιακό σήµα 
 

Το ηλεκτροκαρδιογράφηµα (ECG , HKΓ) είναι η καταγραφή στην επιφάνεια του 

σώµατος της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς. Παρατηρήθηκε αρχικά από τον 

Waller το 1889 o οποίος χρησιµοποίησε το σκυλί του σαν πηγή σήµατος και σαν 

καταγραφική συσκευή ένα τριχοειδές ηλεκτρόµετρο. Το 1903 ο Eithoven ανέπτυξε 

περισσότερο την σχετική τεχνολογία , χρησιµοποιώντας ένα γαλβανόµετρο χορδής σαν 

καταγραφικό και χρησιµοποιώντας ανθρώπους µε µια ποικιλία από καρδιακές ανωµαλίες. 

Ο Εithoven είναι κυρίως υπεύθυνος για την εισαγωγή µερικών από τις βασικές έννοιες οι 

οποίες ακόµα και σήµερα χρησιµοποιούνται, όπως ο ονοµατισµός διαφόρων κοµµατιών 

του HKΓ o καθορισµός  συγκεκριµένων θέσεων για την λήψη απαγωγών ,όπως τα πόδια 

και τα χέρια , καθώς και για την ανάπτυξη της βασικής θεωρίας του ΗΚΓ όπου η καρδιά 

µοντελοποιείται  σαν ένα χρονοµεταβαλόµενο δίπολο. 

 Για να καταγράψει κανείς ένα HKΓ χρειάζεται µια διαφορική καταγραφή µεταξύ 

δύο σηµείων στο σώµα. Παραδοσιακά κάθε τέτοια διαφορική καταγραφή αναφέρεται ως 

απαγωγή (lead).  Ο Εithoven όρισε τρεις καταγραφές που αναφέρονται µε τους τρεις 

λατινικούς αριθµούς I , II , III. Αυτές ορίζονται ως  

 

   Ι = VLA - VRA  

    II = VLL - VRA

    III = VLL - VLA

    

όπου RA = right arm (δεξί χέρι) , LA=left arm (αριστερό χέρι)  και LL = left leg (δεξί 

πόδι). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι επειδή το σώµα στις συχνότητες του καρδιακού 

σήµατος θεωρείται καθαρά ωµικό τα τέσσερα άκρα µπορούν να θεωρηθούν σαν επιπλέον 

κοµµάτια των ηλεκτροδίων τα οποία συνδέονται στον κορµό του σώµατος. Έτσι η 

απαγωγή Ι µπορεί να παρθεί από τους αντίστοιχους ώµους χωρίς καµιά απολύτως 

απώλεια πληροφορίας. Πρέπει να σηµειώσουµε εδώ ότι οι τρεις απαγωγές αυτές δεν είναι 

ανεξάρτητες µεταξύ τους, αλλά συνδέονται µε την σχέση ΙΙ = Ι + ΙΙΙ. 
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 Η εξέλιξη του ΗΚΓ συνεχίστηκε για 30 χρόνια όταν ο F.N Wilson προσέθεσε την 

έννοια της «µονοπολικής» καταγραφής. Αυτός δηµιούργησε ένα σηµείο αναφοράς 

συνδέοντας τα τρία  άκρα µαζί και παίρνοντας τον µέσο όρο των τριών αντίστοιχων 

δυναµικών έτσι ώστε διάφορα σηµεία καταγραφής στα άκρα ή στην επιφάνεια του 

στήθους  να παίρνονται µε το ίδιο σηµείο αναφοράς. Ο Wilson επέκτεινε τα φυσιολογικά 

µοντέλα ώστε να συµπεριλαµβάνουν την έννοια της καρδιακής πηγής η οποία είναι 

κλεισµένη στον χωρικό αγωγό του κορµιού. Πίστευε δε λανθασµένα ότι ο κεντρικός 

ακροδέκτης είχε δυναµικό µηδέν. Πάντως από τα µέσα της δεκαετίας του 1930 µέχρι 

σήµερα, οι δώδεκα απαγωγές οι οποίες αποτελούνται από τις τρεις απαγωγές των άκρων, 

τις τρεις ενισχυµένες απαγωγές (Augmented leads) και τις έξι απαγωγές τοποθετηµένες 

κατά µήκος του στήθους και αναφέρονται ως προ το κεντρικό σηµείο µιας γέφυρας 

Wilson. Το Σχήµα 2 δείχνει το σύνολο των δώδεκα απαγωγών.   

 
Σχήµα 2 : Το σύνολο των δώδεκα απαγωγών 
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Στο Σχήµα 3 δείχνει µια τυπική καταγραφή της απαγωγής ΙΙ. Ο Eithoven διάλεξε 

γράµµατα από το P έως το U για να ονοµάσει τα διάφορα τµήµατα ενός HKΓ. Ένα 

καρδιακό σήµα καταλαµβάνει εύρος συχνοτήτων από 0.05 έως 150Ηz και έχει πλάτος      

-2mV έως 2mV.  

 
    Σχήµα 3: Μια τυπική καταγραφή της απαγωγής ΙΙ 
 

Υπήρξαν πάντως αρκετές προσπάθειες για αλλαγή στην προσέγγιση καταγραφής του 

HKΓ, όπως το διανυσµατοκαρδιογράφηµα (vectorcardiogram) και η επιφανειακή 

σωµατική χαρτογράφηση ( Body surface mapping ). Eπίσης άλλα υποσύνολα του ΗΚΓ των 

δώδεκα απαγωγών χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις περιορισµένης καταγραφής , όπως 

το φορητό ΗΚΓ µαγνητικής καταγραφής ( tape-recorded ambulatory ECG) µε καταγραφή 

συνήθως δύο απαγωγών, το ΗΚΓ εντατικής µονάδας (intesive care ECG) µε καταγραφή 

µιας ή δύο απαγωγών και άλλα. Τα ηλεκτρονικά για την καταγραφή των σηµάτων αυτών 

ακολούθησαν την πορεία της σύγχρονης οργανολογίας δηλαδή από τις λυχνίες καινού 

περάσαµε στα transistors , στα ολοκληρωµένα κυκλώµατα και τελικά στους 

µικροεπεξεργαστές. 

 Η εφαρµογή των υπολογιστών στο HKΓ είναι  µια από τις πιο πρόσφατες χρήσεις 

των υπολογιστών στην ιατρική. Μια σύγχρονη συσκευή για καταγραφή ΗΚΓ 

περιλαµβάνει ένα αναλογικό µέρος για την ανάδειξη του σήµατος, κατόπιν την µετατροπή 

του σε ψηφιακό µε  ακρίβεια 8-bit ή και παραπάνω και κατόπιν την διοχέτευσή τους σε 

ένα προσωπικό υπολογιστή (Personal Computer - PC) για την απεικόνιση αλλά και την 
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επεξεργασία τους. Εδώ θα πρέπει να πούµε ότι µε την θέσπιση και εξέταση 

συγκεκριµένων κανόνων µπορεί ο υπολογιστής να αναλάβει και την διαδικασία της 

διάγνωσης κάνοντας µέτρηση ορισµένων χρονικών διαστηµάτων και µεγεθών  των 

διαφόρων χαρακτηριστικών τµηµάτων του καρδιακού σήµατος. 

 

• Η φυσιολογία του καρδιακού σήµατος 
 

Η καρδιά έχει τέσσερις θαλάµους . Οι δύο πάνω λέγονται κόλποι (atria) ενώ οι δύο κάτω 

κοιλίες (ventricles). Oι κόλποι είναι δύο αντλίες χαµηλής πίεσης οι οποίες παίρνουν το 

αίµα από την φλεβική κυκλοφορία. Στο πάνω µέρος του δεξιού κόλπου , υπάρχει µια 

οµάδα κυττάρων η οποία δρα σαν ο κύριος βηµατοδότης της καρδιάς. Μέσα από µια 

πολύπλοκη αλλαγή της ιονικής συγκέντρωσης κατά µήκος των κυτταρικών µεµβρανών, 

αναπτύσσεται ένα εξωκυταρικό δυναµικό πεδίο το οποίο στην συνέχεια διεγείρει 

γειτονικά κύτταρα και έτσι αρχίζει µια διάδοση ηλεκτρικών γεγονότων από κύτταρο σε 

κύτταρο. Επειδή τώρα το ανθρώπινο σώµα συµπεριφέρεται σαν ωµική αντίσταση, αυτά 

τα δυναµικά απλώνονται στην επιφάνεια του σώµατος. Ο χαρακτήρας των επιφανειακών 

αυτών κυµάτων, εξαρτάται από το πόσο πολλοί ιστοί διεγείρονται κάθε στιγµή καθώς και 

από την σχετική ταχύτητα και την διεύθυνση των κυµάτων. Για τον λόγο αυτό το 

δυναµικό που γεννιέται από µια µικρή µάζα ιστών δεν φαίνεται στο ΗΚΓ. Καθώς τώρα η 

ενεργοποίηση συµπεριλαµβάνει όλο και περισσότερους ιστούς  του κολπικού µύα, το 

ξεκίνηµα της ηλεκτρικής δραστηριότητας παρατηρείται στην επιφάνεια του σώµατος και 

έτσι παρατηρείται το πρώτο κύµα του ΗΚΓ.  Αυτό είναι το P κύµα και αναπαριστά την 

ενεργοποίηση των κόλπων.  Η αγωγή της καρδιακής ώσης προχωρά από τον κόλπο µέσα 

από µια σειρά ειδικών καρδιακών κυττάρων ( τον κόµβο A-V και το σύστηµα His-

Purkinje) το οποίο έχει και πάλι πολύ µικρή µάζα για να δώσει ένα παρατηρήσιµο στο 

ΗΚΓ σήµα. Υπάρχει µετά το Ρ κύµα ένα µικρό ισοηλεκτρικό τµήµα. Καθώς τώρα ο 

µεγάλος όγκος των κοιλιών διεγείρεται, παρατηρείται µια απότοµη και δυνατή 

παρεκτροπή. Η διέγερση των κοιλιών τις κάνει να συστέλλονται και παρέχεται έτσι η 

κύρια δύναµη για την κυκλοφορία του αίµατος στο σώµα και στα ζωτικά όργανα. Αυτό το 

δυνατό κύµα εµφανίζεται να αποτελείται από πολλά  κοµµάτια. Η αρχική παρεκτροπή 
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προς τα κάτω είναι το κύµα Q, η επόµενη παρεκτροπή προς τα πάνω είναι το R κύµα και 

η τελευταία παρεκτροπή προς τα κάτω είναι το S κύµα. Η πολικότητα και η φυσική 

παρουσία αυτών των κυµάτων εξαρτάται από την θέση των ηλεκτροδίων στο σώµα καθώς 

και από ένα µεγάλο αριθµό τυχόν ανωµαλιών που µπορεί να υπάρχουν. Γενικά η 

κολποκοιλιακή κυµατοµορφή  λέγεται σύνδροµο QRS ( QRS complex). Mετά από το 

σύνδροµο QRS είναι ακόµα ένα σχετικά µικρό ισοηλεκτρικό τµήµα. Μετά από αυτό το 

µικρό τµήµα οι κοιλίες  επανέρχονται στην κατάσταση ηρεµίας µε αποτέλεσµα να 

παρατηρείται ένα κύµα επαναπόλωσης το οποίο είναι το κύµα T.      

 

Η Συσκευή µας: 
 

Η συσκευή που σχεδιάσαµε µπορούµε να πούµε ότι αποτελείται από δύο 

οντότητες: Την συσκευή αυτή καθεαυτή και απο το  πρόγραµµα παραθυρικού 

περιβάλλοντος CardioScope το οποίο ελέγχει το PC και το οποίο είναι υπεύθυνο αφενός 

µεν για την υλοποίηση της επικοινωνίας από την πλευρά του PC και αφετέρου για την 

επικοινωνία µε τον χρήστη της συσκευής (User Interface ). 

 Το πρόγραµµα  αυτό έχει της παρακάτω δυνατότητες. 

 

• Απεικόνιση έως και επτά καρδιακών απαγωγών , κάθε µια ξεχωριστά ή και όλες 

µαζί. 

• ∆υνατότητα real-time απεικόνισης µιας οποιασδήποτε απαγωγής. 

• Αποθήκευση των καρδιακών απαγωγών στον σκληρό δίσκο ή σε δισκέτα 

• Εκτύπωση των απαγωγών. 

• ∆υνατότητα  µέτρησης στην οθόνη διαφόρων τµηµάτων του 

ηλεκτροκαρδιογραφήµατος. 

• ∆υνατότητα απεικόνισης του φάσµατος  ( Μετ/σµος Fourier ) του 

ηλεκτροκαρδιογραφήµατος.  
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Aναλυτική περιγραφή της συσκευής 
 

Η συσκευή µας αποτελείται δοµικά από τέσσερα µέρη: Το αναλογικό µέρος , το ψηφιακό 

µέρος , το πρόγραµµα CardioScope και την µονάδα τροφοδοσίας. Η δοµή της συσκευής 

φαίνεται στο σχήµα 4.  

Το αναλογικό µέρος της συσκευής το οποίο σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε σε 

συνεργασία µε την δ. Ρετσίνα ∆ήµητρα, είναι επιφορτισµένο µε την επιλογή των 

απαγωγών και στην συνέχεια την ενίσχυσή   τους  έτσι  ώστε να φθάσουν στο απαραίτητο  

Buffering

Low pass filter
 DC blocking

Final Amplifier

ADCMicrocontroller

Instrumentation
Amplifier

 Lead Selector
Multiplexer

Serial Data

 
Σχήµα 4: Το δοµικό διάγραµµα της συσκευής 
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επίπεδο για να µπορούν στην συνέχεια να µετατραπούν σε ψηφιακά δεδοµένα.     

Το ψηφιακό µέρος , είναι επιφορτισµένο µε την µετατροπή των σηµάτων σε 

ψηφιακά δεδοµένα και την επικοινωνία µε τον προσωπικό υπολογιστή για την µετάδοσή 

τους σε αυτόν. Η επικοινωνία αυτή υλοποιείται µέσω της σειριακής RS-232 πόρτας του 

προσωπικού υπολογιστή βάση ενός πρωτοκόλλου που σχεδιάσαµε και το οποίο 

πραγµατοποιείται από το πρόγραµµα CarCom το οποίο άλλωστε ελέγχει όλο το σύστηµα. 

To πρόγραµµα CardioScope είναι όπως είπαµε επιφορτισµένο µε την υλοποίηση 

του πρωτοκόλλου επικοινωνίας από την µεριά του PC , καθώς και µε την επικοινωνία του 

PC µε τον χρήστη της συσκευής. To πρόγραµµα είναι παραθυρικό, τρέχει σε περιβάλλον 

Windows 95/NT και είναι γραµµένο σε γλώσσα Visual C++ 4.0. 

Τέλος η µονάδα τροφοδοσίας είναι επιφορτισµένη µε την παροχή τάσεων 

τροφοδοσίας -5 +5 , -12 και +12 Volts στα δύο προηγούµενα δοµικά µέρη της συσκευής. 

Στα επόµενα κεφάλαια θα παρουσιάσουµε αναλυτικά το κάθε µέρος της συσκευής   
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Kεφάλαιο I  

 

To αναλογικό µέρος 
 

Το αναλογικό µέρος της συσκευής είναι επιφορτισµένο µε την συλλογή των καρδιακών 

σηµάτων την ανάδειξη τους µέσα από τον θόρυβο, και τον  σχηµατισµό των απαγωγών 

σύµφωνα µε  την επιλογή  του χρήστη. 

 

1.1  Το κύκλωµα 

 
Το σχηµατικό διάγραµµα του αναλογικού µέρους της συσκευής φαίνεται στο σχήµα 1. Τα 

ηλεκτρόδια από τα τρία άκρα, αφού περάσουν από µια βαθµίδα αποµόνωσης  οδηγούνται 

σε µια γέφυρα Wilson και συνδέονται στις τρεις κορυφές της καθώς και µε τους 

ηλεκτρονικούς διακόπτες. Το δυναµικό στο µέσον κάθε πλευράς ισούται µε  το 

ηµιάθροισµα των δυναµικών των δύο αντίστοιχων κορυφών. Τα δυναµικά αυτά είναι 

ακριβώς αυτά που εµφανίζονται ως παράγοντες στον ορισµό των ενισχυµένων απαγωγών. 

Το δυναµικό στο κέντρο της γέφυρας είναι ίσο µε το ένα τρίτο του αθροίσµατος των 

δυναµικών και των τριών κορυφών και είναι ακριβώς αυτό  που εµφανίζεται ως 

παράγοντας στον ορισµό των προκάρδιων απαγωγών. Όλα τα παραπάνω δυναµικά 

οδηγούνται στους ηλεκτρονικούς διακόπτες. Το ηλεκτρόδιο από το στήθος , αφού 

περάσει από την βαθµίδα αποµόνωσης , οδηγείται και αυτό στους διακόπτες. 

Οι διακόπτες είναι οι ψηφιακά ελεγχόµενοι διακόπτες 4052 της RCA. Αυτοί είναι 

στην ουσία διπλοί αναλογικοί πολυπλέκτες/αποπλέκτες 4 σε 1. To λειτουργικό διάγραµµα 

ενός τέτοιου διακόπτη και ο πίνακας αλήθειας του φαίνονται στο σχήµα 2. 
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   Σχήµα 1 : Το σχηµατικό διάγραµµα του αναλογικού µέρους  της συσκευή
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 Σχήµα 2: Το λειτουργικό διάγραµµα και ο πίνακας αλήθειας των διακοπτών 4052 

 

Οι διακόπτες τώρα ελέγχονται ψηφιακά από το ψηφιακό κοµµάτι της συσκευής. 

Έτσι εάν οι ψηφιακές είσοδοι λάβουν την κατάλληλη τιµή, σχηµατίζονται µε την βοήθεια 

και του instrumentation amplifier που εδώ λειτουργεί ως ενισχυτής διαφορών όλες οι 

απαγωγές.  Ο συνδυασµός των διακοπτών για τον σχηµατισµό όλων των απαγωγών 

καθώς και οι αντίστοιχες ψηφιακές λέξεις ελέγχου των διακοπτών φαίνoνται στον  

Πίνακα 1. 

 

Απαγωγή ΙΝΗ0 ΙΝΗ1 Α0 Β0 Α1 Β1 

Ι=RA-LA 0 1 0 0 x x 

II=LF-RA 0 1 1 0 x x 

III=LF-LA 0 1 0 1 x x 

aV RA LA LFR = − +
1
2

( )  0 1 1 0 x x 

aV LA RA LFL = − +
1
2

( )  1 0 x x 0 0 

aV LF LA RAF = − +
1
2

( )  1 0 x x 1 0 

Vi Vi LA RA LF= − + +
1
3

( )  1 0 x x 0 1 

* H ψηφιακή λέξη ελέγχου είναι ΙΝΗ0 Α0 Β0 ΙΝΗ1 Α1 Β1 

 Πίνακας 1: Ο συνδυασµός των διακοπτών για τον σχηµατισµό όλων των απαγωγών 
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Ο instrumentation amplifier είναι ο INA110 της Burr-Braun. H χρησιµότητά του είναι 

βασική για την συσκευή γιατί αναδυκνύει  και ενισχύει τα σήµατα  τα οποία είναι θαµένα 

µέσα στον θόρυβο. To διάγραµµα ακροδεκτών και το λειτoυργικό διάγραµµά του 

φαίνονται στο σχήµα 3. 

 
       (a)                   (b) 
  Σχήµα 3: (α) Το διάγραµµα ακροδεκτών και (b) To δοµικό διάγραµµα του ΙΝΑ 110. 

 

Ο ενισχυτής αυτός έχει λόγο απόρριψης κοινού τρόπου (Common Mode Rejection Ratio) 

ίσο µε 110 dB στα 50 Ηz. Αυτό σηµαίνει ότι τα σήµατα κοινού τρόπου όπως είναι ο 

θόρυβος , εξασθενούν κατά περίπου 320000 φορές σε σχέση µε τα σήµατα διαφορικού 

τρόπου όπως είναι τα χρήσιµα καρδιακά σήµατα. Τα σήµατα αυτά ενισχύονται κατά την 

ενίσχυση διαφορικού τρόπου όπου εδώ καθορίζεται στα 800. Έτσι το σήµα είναι τελικά 

σε στάθµη περίπου 0.8 Volts.    

 Ένα άλλο σηµαντικό µέγεθος του instrumentation amplifier είναι η µεγάλη 

αντίσταση εισόδου που αυτός παρουσιάζει. H µεγάλη αντίσταση εισόδου είναι ένας 

κατασταλτικός παράγοντας ενός φαινοµένου γνωστού ώς φαινόµενο διαιρέτη τάσης ( 

potential devider effect [1] ). Σύµφωνα µε το φαινόµενο αυτό , τα σήµατα κοινού τρόπου 

µπορούν να µετατραπούν σε διαφορικά σήµατα λόγω της µη εξισορροπηµένης εµπέδησης 

(impedance imbalance) που βλέπουν οι δυο είσόδοι του ενισχυτή. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα να µειώνεται το CMRR και έτσι ο θόρυβος να περνά στην έξοδο του 

ενισχυτή. Στον συγκεκριµένο ενισχυτή η αντίσταση εισόδου είναι περίπου 2 GΩ και το 

CMRR πoυ αναφέρθηκε παραπάνω αναφέρεται σε διαφορά στις εµπεδήσεις στις εισόδους 

του ενισχυτή κατά 1 ΚΩ.     
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1.2 Kατασκευή της πλακέτας του αναλογικού κυκλώµατος  
 

Η κατασκευή του αναλογικού κυκλώµατος, έγινε από την ∆ήµητρα Ρετσίνα στα πλαίσια 

της διπλωµατικής της εργασίας. Οι δύο όψεις του τυπωµένου κυκλώµατος φαίνονται στο 

σχήµα 4.  

 
 

 
 

Σχήµα 4: Οι δύο όψεις του τυπωµένου κυκλώµατος  
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Η τοποθέτηση των εξαρτηµάτων στο τυπωµένο κύκλωµα φαίνεται στο σχήµα 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Σχήµα  5 :  Η Τοποθέτηση των εξαρτηµάτων  
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Κεφάλαιο ΙΙ 

Το Ψηφιακό µέρος της 

συσκευής 
 

 
Το ψηφιακό κοµµάτι της συσκευής είναι στην ουσία ένα µικρουπολογιστικό σύστηµα και 

έχει τους  εξής βασικούς στόχους : Την µετατροπή των κατάλληλα πλέον ενισχυµένων 

αναλογικών καρδιακών σηµάτων σε ψηφιακά δεδοµένα  µέσω δειγµατοληψίας και την 

µετάδοσή τους στον υπολογιστή σε κατάλληλη µορφή, αυτήν δηλαδή, που υπαγορεύει το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας.  

Ο πυρήνας του ψηφιακού κοµµατιού είναι ο µικροελεγκτής 80C31 της Intel. Τα 

καθήκοντα του µικροελεγκτή είναι ο έλεγχος των ολοκληρωµένων που υλοποιούν τις 

απαιτούµενες λειτουργίες, οι οποίες συνοπτικά είναι: 
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• Επιλογή της απαγωγής που θα µεταδοθεί.  

• Μετατροπή από αναλογικό σε ψηφιακό σε συνεργασία µε τον µετατροπέα A/D 

ADC0804 της National. 

• Επικοινωνία µε τον υπολογιστή βάση συγκεκριµένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας. 

 

Οι λειτουργίες αυτές πραγµατοποιούνται και προγραµµατίζονται µέσω του λογισµικού 

CarCom που αναπτύχθηκε από τον γράφοντα για τον σκοπό αυτό, σε γλώσσα Assembly 

για τον 8031.  

Η σύνδεση του ψηφιακού µέρους µε το αναλογικό δεν περιορίζεται στην 

τροφοδοσία από το αναλογικό στο ψηφιακού του κατάλληλα διαµορφωµένου και 

ενισχυµένου καρδιακού σήµατος, αλλά και στην παροχή από το ψηφιακό κοµµάτι στο 

αναλογικό των κατάλληλων ψηφιακών λέξεων των 5-bits για τον έλεγχο των διακοπτών 

τα οποία σε συνεργασία µε την γέφυρα Wilson που υπάρχει στο αναλογικό κοµµάτι µας 

δίνουν την καρδιακή απαγωγή που κάθε φορά επιθυµούµε.  

 

2.1  Σχεδιασµός του κυκλώµατος.  

 

Το κυκλωµατικό διάγραµµα του κυκλώµατος φαίνεται στο σχήµα 1. Καρδιά του 

κυκλώµατος είναι ο µικροελεγκτής 80C31BH της Intel. Αυτός είναι στην ουσία ένας 

µικροεπεξεργαστής των 8-bits οποίος ενσωµατώνει και µια σειρά από άλλα περιφερειακά 

όπως παράλληλες πόρτες , σειριακό ασύγχρονο interface , µετρητές-χρονιστές και µνήµη 

RAM και ROM. έχει πολυπλεγµένο δίαυλο διευθύνσεων και δεδοµένων, ενώ µπορεί να 

«δει» έως και 64Κ µνήµης προγράµµατος και 64Κ µνήµης δεδοµένων σε ξεχωριστούς 

χώρους µνήµης. Η απόπλεξη των οκτώ χαµηλότερων bits του δίαυλου διευθύνσεων 

γίνεται µέσω του ολοκληρωµένου 74HCT573 το οποίο ελέγχεται από το σήµα ALE 

(Αddress Latch Enable ) το οποίο διαθέτει ο µικροελεγκτής ειδικά για τον σκοπό αυτό. Η 

έκδοση 8031 δεν διαθέτει εσωτερική µνήµη προγράµµατος. Για τον σκοπό αυτό 

χρησιµοποιείται η µνήµη EPROM 2716 των 2Κ bytes , η οποία αποτελεί την µνήµη 

προγράµµατος και περιέχει το πρόγραµµα CarCom.  
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Σχήµα 1: Το κυκλωµατικό ∆ιάγραµµα του ψηφιακού µέρους 
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Η δειγµατοληψία των σηµάτων γίνεται µέσω του ολοκληρωµένου µετατροπέα ΑDC0804 

της National. Πρόκειται για έναν µετατροπέα αναλογικού σήµατος σε ψηφιακό των 8-bits 

ο οποίος λειτουργεί µε την τεχνική των διαδοχικών προσεγγίσεων  ( successive 

approximation ). O χρόνος µετατροπής (Conversion Time ) είναι µεταβλητός και 

εξαρτάται από την συχνότητα  του ρολογιού το οποίο υπάρχει ενσωµατωµένο στον 

µετατροπέα και του οποίου η συχνότητα ρυθµίζεται µέσω της αντίστασης R33 και του 

πυκνωτή C33 του σχήµατος 1 και δίνεται από την σχέση : 

 

    f
R CCLK =

1

33 33
       

 

Η συχνότητα  ρολογιού µπορεί να κυµαίνεται από 100KHz  έως 1460 ΚΗz και duty cycle 

από 40% έως 60% , δίνοντας χρόνο µετατροπής .  Στον σχεδιασµό µας το ρολόι 

ρυθµίζεται στα 640 kHz µε τιµή για την R33=10 KΩ και για τον C33=150 pF , δίνοντας 

χρόνο µετατροπής από 103 µsec έως 114 µsec.   

 H  δυναµική περιοχή για την είσοδο του µετατροπέα είναι από 0 έως 5V. Όµως τα 

καρδιακά σήµατα παίρνουν και αρνητικές τιµές. Για τον λόγο αυτό , στην είσοδο του 

µετατροπέα  A/D τοποθετείται το δικτύωµα R50 και R50b  µε τιµή 10ΚΩ το οποίο 

µετατρέπει τα σήµατα από την περιοχή -5 έως +5 Volts , στην περιοχή 0 έως 5 Volts.  

 Ο µετατροπέας Α/D συνδέεται µε τον µικροελεγκτή σαν memory mapped I/O και 

συγκεκριµένα στον χώρο µνήµης δεδοµένων (data memory space). H µετατροπή αρχίζει 

µε την εγγραφή µιας λέξης στον µετατροπέα . Στην συνέχεια και µετά το τέλος της 

µετατροπής , γίνεται ανάγνωση του byte που αποτελεί την τιµή του αναλογικού 

δειγµατολειπτειµένου σήµατος  και γράφεται και πάλι µια λέξη στον µετατροπέα 

προκειµένου να αρχίσει µια καινούρια µετατροπή. Το σήµα επιλογής CS (chip Select) του 

µετατροπέα συνδέεται µόνιµα στην γη και έτσι ο µετατροπέας είναι συνέχεια επιλεγµένος. 

 Η συχνότητα δειγµατοληψίας η οποία ορίζεται ως ο αριθµός των δειγµάτων που 

επεξεργάζονται στην µονάδα του χρόνου, καθορίζεται στα 300 Ηz. Aυτό σηµαίνει ότι 

σύµφωνα µε το θεώρηµα Nyquist η µέγιστη συχνότητα του δειγµατολειπτειµένου 

σήµατος πρέπει να είναι η µισή της συχνότητας δειγµατοληψίας , δηλαδή 150Ηz , 

προκειµένου αυτό να µπορεί να αναπαραχθεί επιτυχώς από µια αντίστροφη διαδικασία 
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µετατροπής ψηφιακού σε αναλογικό. Για τον λόγο αυτό και για την περίπτωση που στο 

φάσµα του σήµατος υπάρχει συνιστώσα µεγαλύτερη από την συχνότητα Nyquitst , στην 

είσοδο του µετατροπέα είναι σύνηθες να τοποθετείται ένα βαθυπερατό ( low - pass ) 

φίλτρο το οποίο λέγεται antializing φίλτρο το οποίο εξασθενεί τα σήµατα µε συχνότητα 

µεγαλύτερη από την συχνότητα Nyquist ( στην περίπτωση µας 150 Hz ). Στην περίπτωση 

µας το φίλτρο αυτό έχει συχνότητα αποκοπής τα 100 Hz , ενώ στα 150 Hz έχει 

εξασθένηση 15 dB. To φίλτρο είναι τέταρτης τάξης τύπου Butterworth και υλοποιείται µε 

δοµή Shalen & Key σε δύο βαθµίδες δεύτερης τάξης. Επιλέχτηκε φίλτρο τύπου 

Butterworth γιατί αυτό παρουσιάζει επίπεδη  απόκριση στην περιοχή διέλευσης ( 

maximally flat ) µε αποτέλεσµα να έχουµε την µικρότερη δυνατή παραµόρφωση στο 

σήµα. Για την υλοποίηση των δύο βαθµίδων Shalen & Key χρειάζονται δύο τελεστικοί 

ενισχυτές οι οποίοι υπάρχουν στον τετραπλό τελεστικό ενισχυτή TL064 της Texas 

Instruments.  

Ένα από τα βασικά προβλήµατα είναι η παρουσία  συνεχούς συνιστώσας (DC offset ) στο 

σήµα µας. H συνιστώσα αυτή , εάν παραµείνει ως έχει θα µας δηµιουργήσει πρόβληµα 

στην περίπτωση που µας ενδιαφέρει να προσδιορίσουµε την στάθµη του µηδενός. Για τον 

λόγο αυτόν και επειδή η συνιστώσα αυτή µεταβάλλεται µε την επιλογή των διαφόρων 

απαγωγών, κρίναµε φρόνιµο να την αποκόψουµε (DC blocking). Έτσι στην είσοδο του 

φίλτρου τοποθετείται ένα υψηπερατό RC φίλτρο µε συχνότητα αποκοπής 0.02 Hz το 

οποίο συνδυάζεται µε έναν τελεστικό ενισχυτή ( έναν από τους δύο εναποµείναντες 

διαθέσιµους στο TL064 ) συνδεδεµένου σαν αποµονωτή, για να µην έχουµε 

αλληλεπίδραση του RC δικτυώµατος µε το ενεργό βαθυπερατό φίλτρο. Τέλος στην έξοδο 

του φίλτρου τοποθετείται ένας ενισχυτής µεταβλητού κέρδους , ο οποίος αποτελείται από 

τον τέταρτο εναποµείναντα τελεστικό ενισχυτή του TL064 , ( συνδεδεµένου µε τοπολογία 

µη αναστρέφοντα ενισχυτή ) για την τελική ενίσχυση του σήµατος. 

 Η επικοινωνία µε τον υπολογιστή γίνεται µέσω της σειριακής του πόρτας. Για να 

γίνει αυτό τα σήµατα που αναπαριστούν τα σειριακά δεδοµένα θα πρέπει να είναι σε 

στάθµη RS-232. Όµως τα σήµατα από το pin TxD και προς το pin RxD του µικροελεγτή 

είναι σε στάθµη ΤΤL. Την µετατροπή από TTL σε RS-232 αναλαµβάνει το 

ολοκληρωµένο MAX32 της Maxim ( ή το αντίστοιχο pin to pin ισοδύναµο AD232 της 
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Analog Devices ) µε την βοήθεια των πέντε εξωτερικών ηλεκτρολυτικών πυκνωτών C5, 

C11,C12,C13 και C17. 

 

2.2 Το Λογισµικό του µικροελεγκτή - Πρόγραµµα CarCom 
 

Το λογισµικό που υποστηρίζει και ελέγχει την λειτουργία του ψηφιακού συστήµατος , 

είναι το πρόγραµµα CarCom , το οποίο είναι γραµµένο σε κώδικα assembly για τους 

µικροελεγκτές µέλη της οικογένειας MCS-51 της Ιntel. 

 Το Πρόγραµµα αρχικά εκτελεί την αρχικοποίηση των διαφόρων καταχωρητών οι 

οποίοι ελέγχουν την λειτουργία διαφόρων περιφερειακών του µικροελεγκτή  καθώς και 

άλλων που είναι χρήσιµοι για την λειτουργία του. Έτσι αρχικά γίνεται µέσω του 

καταχωρητή PSW ( Program Status Word - Λέξη κατάστασης προγράµµατος ) η επιλογή 

της τράπεζας καταχωρητών ( Register Bank ) δηλαδή της θέσης στην εσωτερική µνήµη 

δεδοµένων όπου θα βρίσκονται τα περιεχόµενα του πρώτου καταχωρητή από την οµάδα 

των γενικής χρήσης καταχωρητών R0 - R7. Οι υπόλοιποι καταχωρητές θα παίρνουν 

θέσεις σε διαδοχικές θέσεις µνήµης.  

 Στην συνέχεια γίνεται αρχικοποίηση και ο προγραµµατισµός του σειριακού 

interface µέσω των καταχωρητών TCON , PCON και SMOD και καθορίζονται οι 

παράµετροι της σειριακής επικοινωνίας. Έτσι επιλέγεται  το Baud Rate στα 28800 bps , 

ασύγχρονη full - duplex επικοινωνία ενώ για την λειτουργία της πόρτας επιλέγεται η 

µέθοδος του polling.  

 Mετά και από αυτό , ακολουθεί η το κύριο πρόγραµµα το οποίο υλοποιεί το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας και τον έλεγχο της συσκευής. Το πρωτόκολλο θα επεξηγηθεί 

σε ξεχωριστό κοµµάτι της εργασίας. 
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2.2.1 Το πρωτόκολλο επικοινωνίας 
 

Για την επικοινωνία του PC µε την συσκευή , χρειάζεται ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας. 

Αυτό κρίνεται απαραίτητο για την συνεννόηση του PC µε την συσκευή έτσι ώστε να µήν 

µπλοκάρεται η λειτουργία καµίας από τις δύο. 

 Το λογικό διάγραµµα του πρωτοκόλλου επικοινωνίας φαίνεται στο σχήµα 2. Η 

συσκευή ελέγχει την σειριακή είσοδο για τυχόν εντολή από το PC. Εάν δεν υπάρχει 

εντολή τότε η συσκευή στέλνει τον χαρακτήρα FFH. Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι η 

συσκευή δεν εκτελεί καµία λειτουργία και ότι περιµένει από το PC κάποια από τις εννέα 

διαθέσιµες  

Σταλθηκε 
χαρακτήρας από το 

PC ;

Στείλε τον
χαρακτήρα FFH

ΑΡΧΗ

Αναγνώρισε 
την εντολή

Κάλεσε
 και εκτέλεσε 
την αντίσοιχη
υπορουτίνα

Nαί

 

APXH

Υπάρχει ο  
χαρακτήρας

FFH ;

Πάρε την εντολή
από τον χρήστη

∆ιάβασε
την πόρτα 

∆ιάβασε τα δεδοµένα
από την πόρτα 

Οχι

Ναί

 
        

     (α)        (β)  

Σχήµα 2:  Το λογικό διάγραµα του  προτοκόλλου (α) Aπό την µεριά του PC (β) Aπό την µεριά  

της συσκευής  

 24



Nίκος Φραγκούλης : Ανάπτυξη - κατασκευή , συσκευής ηλεκτροκαρδιογράφου. 
 

 

εντολές για να την εκτελέσει. Το σύνολο των εννέα αυτών εντολών αποτελείται από τις 

επτά εντολές για την αποστολή κάποιας από τις επτά διαθέσιµες απαγωγές , µια για την 

αποστολή όλων των απαγωγών διαδοχικά και µία για την αποστολή της στάθµης DC που 

υπάρχει στην είσοδο του µετατροπέα A/D. Eάν τώρα η συσκευή αναγνωρίσει κάποια 

εντολή σταµατά την µετάδοση του χαρακτήρα FFH και αρχίζει την µετάδοση των 

δεδοµένων εκείνων που έχουν ζητηθεί από το PC. 

Aπο την πλευρά του τώρα το PC κάθε φορά που παίρνει εντολή από τον χρήστη, κοιτάζει 

την σειριακή πόρτα για να δει εάν υπάρχει ο χαρακτήρας FFΗ που θα δηλώνει ότι η 

συσκευή δεν εκτελεί καµία άλλη διεργασία. Εάν δεν υπάρχει ο FFH τότε ο υπολογιστής 

περιµένει µέχρι να τον λάβει. Κατόπιν προχωρά στην εκτέλεση της εντολής του χρήστη , 

στέλνοντας στην συσκευή τον χαρακτήρα εκείνο που αντιστοιχεί στην εντολή αυτή και 

τον οποίο µπορεί να αναγνωρίσει η συσκευή. Η συσκευή κατόπιν ανταποκρίνεται 

στέλνοντας τα δεδοµένα που έχει ζητήσει ο χρήστης.    

 

2.3 Υλοποίηση του πρωτοκόλλου.  
 

Το πρωτόκολλο που προαναφέραµε υλοποιείται µε συγκεκριµένα κοµµάτια κώδικα 

Assembly. Tην λειτουργία των κοµµατιών αυτών θα εξηγήσουµε παρακάτω διεξοδικά. 

 

 

2.3.1  Ρουτίνα αναγνώρισης της εντολής.   
 

Αρχικά θα πρέπει να αναγνωρισθεί ο χαρακτήρας που στέλνεται από το PC και που 

αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη εντολή. Για τον λόγο αυτό γίνεται διαρκές polling της 

σειριακής πόρτας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει καµία εντολή , στέλνεται ο 

χαρακτήρας αδράνειας FFH.  Mόλις τώρα ανιχνευθεί ένας χαρακτήρες , τότε το 

πρόγραµµα προχωρά στην διαδικασία αναγνώρισης της εντολής που αυτός 

αντιπροσωπεύει. Μόλις  αναγνωρισθεί η εντολή καλείται η αντίστοιχη υπορουτίνα που 

την εκτελεί. To κοµµάτι του κώδικα το οποίο αντιστοιχεί στην ρουτίνα αναγνώρισης 
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φαίνεται παρακάτω ενώ το λογικό διάγραµµα που αντιστοιχεί σε αυτόν φαίνεται στο 

σχήµα 3: 

  
 
INBYTE:         MOV A,#0FFH 

                 CALL OUTCHAR 

                 JNB RI,INBYTE 

                 CLR RI 

                 MOV A,SBUF 

 

CHK_ZERO_OFFS: CJNE A,#010D,CHK_ALL_CHAN 

           CALL ZERO_OFFS  

          JMP INBYTE 

 

  

CHK_ALL_CHAN:  CJNE A,#020D,CHK_LEAD_I 

                 CALL ALL_CHAN 

                 JMP INBYTE 

 

CHK_LEAD_I:     CJNE A,#030D,CHK_LEAD_II 

                 CALL SLEAD_I 

                 JMP INBYTE 

 

CHK_LEAD_II:    CJNE A,#040D,CHK_LEAD_III 

                 CALL SLEAD_II 

                 JMP INBYTE 

 

CHK_LEAD_III:    CJNE A,#050D,CHK_LEAD_AVR 

                 CALL SLEAD_III 

                 JMP INBYTE 
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CHK_LEAD_AVR:  CJNE A,#060D,CHK_LEAD_AVL 

                 CALL SLEAD_AVR 

                 JMP INBYTE 

 

CHK_LEAD_AVL:  CJNE A,#070D,CHK_LEAD_AVF 

                 CALL SLEAD_AVL 

                 JMP INBYTE 

 

CHK_LEAD_AVF:  CJNE A,#080D,CHK_LEAD_VI 

                   

CALL SLEAD_AVF 

 

                 JMP INBYTE 

 

CHK_LEAD_VI:     CALL SLEAD_VI 

                JMP INBYTE 

 

 Υπάρχουν εννέα υπορουτίνες οι οποίες αντιστοιχούν  στις εννέα διαθέσιµες 

εντολές. Από αυτές οι επτά είναι παρόµοιες και πραγµατοποιούν την µετάδοση των 

δειγµάτων  από δειγµατοληψίας κάποιας από τις επτά καρδιακές απαγωγές , µια αφορά 

την µετάδοση όλων των απαγωγών διαδοχικά και τέλος µια για την µετάδοση της 

στάθµης DC. 

 Oι επτά  υπορουτίνες που πραγµατοποιούν την αποστολή των δεδοµένων από µια 

από τις επτά απαγωγές , είναι όπως είπαµε παρόµοιες και έτσι αρκεί να εξηγήσουµε µία 

από αυτές.. 
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∆ιάβασε την
σειριακή

Έχει τιµη
10 

Έχει τιµη
20 ;

Έχει τιµη
30 ;

Έχει τιµη
40 ;

Έχει τιµη
50 ;

Έχει τιµη
60 ;

Έχει τιµη
70 ;

Έχει τιµη
80 ;

Εκτέλεσε την 
SLEAD_AVF

Εκτέλεσε την 
SLEAD_AVL

Εκτέλεσε την 
SLEAD_AVR

Εκτέλεσε την 
SLEAD_III

Εκτέλεσε την 
SLEAD_ΙΙ

Εκτέλεσε την 
SLEAD_I

Εκτέλεσε την 
ALL_CHAN

Εκτέλεσε την 
SLEAD_Vi

AΡΧΗ

ΤΕΛΟΣ

Mετέδωσε το
zero-offset

 
 
  Σχήµα 3: Το λογικό διάγραµµα της ρουτίνας αναγνώρισης των εντολών 
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2.3.2  Υπορουτίνα SLEAD_I . 
 

Ο κώδικας που υλοποιεί την ρουτίνα SLEAD_I φαίνεται παρακάτω ενώ το λογικό 

διάγραµµα  του φαίνεται στο σχήµα 4: 

 

;****************************************************** 

;             Routine SLEAD_I 

;             Transmit Lead I 

;****************************************************** 

 

SLEAD_I:   MOV DPH,#10D 

          MOV DPL,#120D 

            MOV P1,#LEAD_I 

            CPL P3.3 

 

            MOV R7,#30D 

DEL_L1:     CALL L_DELAY 

            DJNZ R7,DEL_L1 

 

T_LEAD1:   CPL P3.2 

                     MOVX A,@R0 

                     MOVX @R0,A 

   CPL P3.2 

 

            CALL OUTCHAR 

            CALL DELAY 

 

             MOV R4,#145D 

LOC_DEL1:   DJNZ R4,LOC_DEL1 

 

 29



Nίκος Φραγκούλης : Ανάπτυξη - κατασκευή , συσκευής ηλεκτροκαρδιογράφου. 
 

 

            DJNZ DPL,T_LEAD1 

            MOV DPL,#120D 

            DJNZ DPH,T_LEAD1 

            CPL P3.3 

            RET 

 

Στην αρχή της ρουτίνας φορτώνεται στον DPTR ο αριθµός των bytes που θα µεταδώσει η 

ρουτίνα στον υπολογιστή και ο οποίος είναι 1200. Το γιατί επιλέχτηκε αυτός ο αριθµός 

µπορεί να το καταλάβει κανείς αν σκεφθεί ότι η µέγιστη οριζόντια ανάλυση της οθόνης 

είναι 1024. Έτσι αφού κάθε byte που στέλνεται θα αντιστοιχηθεί  σε ένα σηµείο της 

οθόνης θα πρέπει να στείλουµε τουλάχιστον 1024 bytes ώστε να γεµίσουµε την οθόνη. 

Μετά από αυτό ,  φορτώνεται στην πόρτα Ρ1 του µικροελεγκτή η λέξη η οποία θα 

κατέβει στους διακόπτες για να σχηµατιστεί η ζητούµενη απαγωγή. Mε τον τρόπο αυτό 

επιλέγεται η επιθυµητή απαγωγή. 

 Αµέσως µετά ,  υπάρχει µια καθυστέρηση η οποία χρησιµοποιείται για να 

αποκοπούν  οι τάσεις DC από την είσοδο του instrumentation amplifier λόγω της 

µετάβασης των διακοπτών. Λόγω της µετάβασης αυτής , οι τάσεις DC που κανονικά θα 

έπρεπε να µπλοκάρονται από το DC blocking circuit που υπάρχει µπροστά από τον 

µετατροπέα A/D, µέσα στον A/D αφού πλέον εµφανίζονται ως παλµοί. Έτσι , µε την 

καθυστέρηση αυτή επιτυγχάνουµε να µην απεικονιστούν αυτές οι µεταβάσεις στην οθόνη 

του υπολογιστή.  

 Έπειτα από όλα αυτά , αρχίζει η διαδικασία δειγµατοληψίας. Ο τρόπος που έχει 

επιλεγεί είναι η δειγµατοληψία και άµεση µετάδοση του byte που αντιστοιχεί 

δειγµατοληπτειµένη τιµή. Όπως φαίνεται από τις σχετικές εντολές , γίνεται ανάγνωση από 

τον A/D µε  τον τρόπο που γίνεται ανάγνωση από µια θέση της εξωτερικής µνήµης. 

Κατόπιν γράφεται πάλι µια λέξη στον A/D για να αρχίσει µε τον τρόπο αυτό µια 

καινούρια µετατροπή. Αµέσως µετά το byte που έχει διαβαστεί αποστέλλεται στην 

σειριακή µέσω της ρουτίνας OUTCHAR. Mε τον τρόπο αυτό , ο µέγιστος αριθµός bytes 

που µπορεί να αποσταλεί για αυτό το baud-rate είναι 28800/8=3600 bytes/sec. Έτσι η 

µέγιστη συχνότητα δειγµατοληψίας θα είναι 3.6 ΚΗz. Όµως για τις ανάγκες του 
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καρδιακού σήµατος , η συχνότητα δειγµατοληψίας δεν χρειάζεται να υπερβαίνει τα 300 

Hz. Για τον λόγο αυτό  υπάρχει και µια δεύτερη καθυστέρηση η οποία µας ρίχνει  την 

συχνότητα δειγµατοληψίας στα 300 Ηz. Tα παραπάνω συνεχίζονται µέχρι να αποσταλούν 

1200 bytes. 

 

Κάνε µια καθυστέρηση

AΡΧΗ

Επέλεξε την απαγωγή

∆ιάβασε από τον AD
Γράψε κάτι στον AD 

Έστειλες 1200 
bytes ;

Στείλε την τιµή στην
σειριακή

ΤΕΛΟΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Σχήµα 4: To λογικό διάγραµµα της ρουτίνας SLEAD_I 
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Eδώ θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι στην αρχή  και στο τέλος της δειγµατοληψίας  

υπάρχει η εντολή CPL P3.3 ,η οποία χρησιµεύει για να ανοιγοκλείνει το ενδεικτικό LED 

«ΤRANSMITING» το οποίο είναι συνδεδεµένο στον ακροδέκτη 13 του µικροελεγκτή και 

δείχνει ότι η συσκευή στέλνει δεδοµένα στο PC.   

 

2.3.3  Υπορουτίνα ALL_CHAN. 
 

Η υπορουτίνα αυτή, είναι σχεδιασµένη για την µετάδοση  όλων των απαγωγών διαδοχικά 

, µε σκοπό την απεικόνιση όλων µαζί στην οθόνη. Ο κώδικας που αντιστοιχεί στην 

υπορουτίνα αυτή φαίνεται παρακάτω. 

 

;****************************************************** 

;             Routine ALL_CHAN 

;             Transmite all Leads 

;****************************************************** 

 

ALL_CHAN:     MOV DPH,#NOSH 

               MOV DPL,#NOSL 

 

               CPL P3.3 

 

           MOV P1,#LEAD_I 

 

              MOV R7,#20D 

del0:          CALL L_DELAY 

               DJNZ R7,del0 

 

CH1:        MOV A,#00H 

             CALL OUTCHAR 

             CALL DELAY 
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            cpl P3.2 

            MOVX A,@R0 

             MOVX @R0,A 

             CPL P3.2 

             CALL OUTCHAR 

             DJNZ DPL,CH1 

            MOV DPL,#NOSL 

            DJNZ DPH,CH1 

           

            MOV DPH,#NOSH 

            MOV DPL,#NOSL 

 

            MOV P1,#LEAD_II 

 

            MOV R7,#20D 

del1:       CALL L_DELAY 

            DJNZ R7,del1 

 

CH2:       MOV A,#01H 

            CALL OUTCHAR 

            CALL DELAY 

            cpl P3.2 

            MOVX A,@R0 

            MOVX @R0,A 

            CPL P3.2 

            call outchar 

            DJNZ DPL,CH2 

            MOV DPL,#NOSL 

            DJNZ DPH,CH2 
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            MOV DPH,#NOSH 

            MOV DPL,#NOSL 

 

            MOV P1,#LEAD_III 

 

            MOV R7,#20D 

del2:       CALL L_DELAY 

            DJNZ R7,del2 

 

CH3:       MOV A,#02H 

            CALL OUTCHAR 

            CALL DELAY 

            cpl P3.2 

            MOVX A,@R0 

            MOVX @R0,A 

            CPL P3.2 

            call outchar 

            DJNZ DPL,CH3 

            MOV DPL,#NOSL 

            DJNZ DPH,CH3 

 

            MOV DPH,#NOSH 

            MOV DPL,#NOSL 

 

            MOV P1,#LEAD_AVR 

 

              MOV R7,#20D 

del3:         CALL L_DELAY 

              DJNZ R7,del3 
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CH4:       MOV A,#03H 

            CALL OUTCHAR 

            CALL DELAY 

            cpl P3.2 

            MOVX A,@R0 

            MOVX @R0,A 

            CPL P3.2 

            CALL OUTCHAR 

            DJNZ DPL,CH4 

            MOV DPL,#NOSL 

            DJNZ DPH,CH4 

           

            MOV DPH,#NOSH 

            MOV DPL,#NOSL 

 

           MOV P1,#LEAD_AVL 

 

              MOV R7,#20D 

del4:         CALL L_DELAY 

              DJNZ R7,del4 

 

CH5:       MOV A,#04H 

            CALL OUTCHAR 

            CALL DELAY 

            cpl P3.2 

            MOVX A,@R0 

            MOVX @R0,A 

            CPL P3.2 

            CALL OUTCHAR 

            DJNZ DPL,CH5 
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            MOV DPL,#NOSL 

            DJNZ DPH,CH5 

           

            MOV DPH,#NOSH 

            MOV DPL,#NOSL 

 

            MOV P1,#LEAD_AVF 

 

              MOV R7,#20D 

del5:         CALL L_DELAY 

              DJNZ R7,del5 

 

CH6:       MOV A,#05H 

            CALL OUTCHAR 

            CALL DELAY 

            cpl P3.2 

            MOVX A,@R0 

            MOVX @R0,A 

            CPL P3.2 

            CALL OUTCHAR 

            DJNZ DPL,CH6 

            MOV DPL,#NOSL 

            DJNZ DPH,CH6 

           

            MOV DPH,#NOSH 

            MOV DPL,#NOSL 

 

            MOV P1,#LEAD_VI 

 

              MOV R7,#20D 
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del6:         CALL L_DELAY 

              DJNZ R7,del6 

 

CH7:       MOV A,#06H 

            CALL OUTCHAR 

            CALL DELAY 

            cpl P3.2 

            MOVX A,@R0 

            MOVX @R0,A 

            CPL P3.2 

            CALL OUTCHAR 

            DJNZ DPL,CH7 

            MOV DPL,#NOSL 

            DJNZ DPH,CH7 

           

            MOV DPH,#NOSH 

            MOV DPL,#NOSL 

 

            CPL P3.3 

 

            RET 

 

Όπως µπορεί να παρατηρήσει κανείς , η ρουτίνα αυτή αποτελεί τον συνδιασµό όλων των 

ρουτινών που µεταδίδουν µια µόνο απαγωγή. Η βασική διαφορά  εδώ είναι και οι 

µετάδοση µαζί µε κάθε τιµή δειγµατοληψίας και ενός κωδικού χαρακτήρα µε τιµές από το 

0 εώς το 6 που αντιστοιχεί στις επτά  διαθέσιµες απαγωγές.. Αυτό συµβαίνει  για να 

µπορεί να  αναγνωρίζεται από το PC  η  απαγωγή που µεταδίδεται κάθε στιγµή.   
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2.3.4  Yπορουτίνα ZERO_OFFS 
 

To zero-offset δεν είναι τίποτε άλλο από την στάθµη DC που υπάρχει στην είσοδο του 

µετατροπέα A/D. Αποτέλεσµα της τάσης αυτής είναι η µετατόπιση όλων των σηµάτων 

προς τα πάνω ή προς τα κάτω κατά την τάση αυτή. Το πρόβληµα στην περίπτωσή µας 

είναι ότι θα πρέπει να ξέρουµε που ακριβώς βρίσκεται το µηδέν της τάσης για να 

γνωρίζουµε έτσι την λεγόµενη ισοηλεκτρική γραµµή , δηλαδή το δυναµικό που υπάρχει 

όταν δεν υπάρχει δραστηριότητα της καρδιάς. Μολονότι στο σύστηµα υπάρχει κύκλωµα 

DC blocking , µπορεί να υπάρχει DC τάση στην είσοδο του µετατροπέα διαφορετική από 

µηδέν λόγω του DC offset της εξόδου του OP-AMP. Έτσι  προβλέπεται ένας τρόπος από 

το σύστηµα για την µέτρηση του DC - offset. O κώδικας σε assembly για την υπορουτίνα 

ZERO_OFFS φαίνεται στην επόµενη σελίδα. Στην αρχή της υπορουτίνας, µε την εντολή 

MOV κατεβαίνει στους διακόπτες η λέξη FFH. Με την λέξη αυτή όλοι οι διακόπτες 

κλείνουν. Αυτό γίνεται για να µην υπάρχει κανένα σήµα στην είσοδο του µετατροπέα 

A/D, παρά µόνο το DC offset. Κατόπιν αυτού γίνεται δειγµατοληψία της τάσης και η 

ψηφιακή λέξη που αντιστοιχεί αποστέλλεται στο PC. 

 

         ;****************************************************** 

          ;             Routine ZERO_OFFS 

          ;             Transmit all Leads 

          ;****************************************************** 

 

 

ZERO_OFFS:      MOV P1,#0FFH 

          MOVX A,@R0 

                 MOVX @R0,A 

                    CALL OUTCHAR 

          RET 
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2.4      H κατασκευή του κυκλώµατος 

 
Για την  κατασκευή του κυκλώµατος, σχεδιάστηκε τυπωµένο κύκλωµα διπλής όψης. Οι 

δύο όψεις του τυπωµένου κυκλώµατος φαίνονται στις δύο επόµενες σελίδες στο σχήµα 5  

, ενώ η τοποθέτηση των εξαρτηµάτων πάνω στο τυπωµένο φαίνεται στο σχήµα 6.   

 
      

 
   Σχήµα 5 : Οι δύο όψεις του τυπωµένου κυκλώµατος  
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  Σχήµα 6 : Η τοποθέτηση των εξαρτηµάτων στο τυπωµένο 
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Kεφάλαιο ΙΙΙ 
 
To λογισµικό του PC. 
Πρόγραµµα CardioScope. 
 
 
To σηµαντικότερο ίσως κοµµάτι όλης της συσκευής , είναι το λογισµικό το οποίο έχει 

γραφτεί για το PC το οποίο θα συνεργάζεται µε την συσκευή. Στο λογισµικό αυτό εκτός 

από την λειτουργικότητά του , έχει δοθεί και ιδιαίτερη προσοχή στο user interface για να 

µπορεί να χειριστεί κανείς την συσκευή µε περισσότερη ευκολία. To πρόγραµµα 

CardioScope είναι γραµµένο σε γλώσσα Visual C++ και έχει την δυνατότητα απεικόνισης 

όλων των απαγωγών µαζί ή της κάθε µιας χωριστά , την αποθήκευσή τους σε 

οποιοδήποτε µέσο αποθήκευσης δεδοµένων καθώς και την ανάκτησή τους από αυτό. 

Επίσης παρέχει την δυνατότητα εκτύπωσης όλων των απαγωγών σε οποιονδήποτε 

εκτυπωτή. Το πρόγραµµα  παρέχει την δυνατότητα µέτρησης τµηµάτων των καρδιακών 

σηµάτων µε την βοήθεια ενός σταυρονήµατος και του ποντικιού, ενώ έχει την δυνατότητα 

ανάλυσης χρήση ενός σταυρονήµατος το οποίο µετακινείται µε την βοήθεια του ποντικιού 

, καθώς και της απεικόνισης  του φάσµατος του καρδιακού σήµατος. Το πρόγραµµα 

παρέχει την δυνατότητα του φιλτραρίσµατος των δεδοµένων µε φίλτρο που επιλέγεται 

από µια γκάµα ψηφιακών φίλτρων και τέλος έχει την δυνατότητα µέτρησης του 

καρδιακού ρυθµού. 

 

 42



Νίκος Φραγκούλης   :     Ανάπτυξη  -  κατασκευή  συσκευής ηλεκτροκαρδιογράφου  

3.1 Συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων. 
 

Η συλλογή  των δεδοµένων γίνεται στα πλαίσια του πρωτοκόλλου το οποίο έχει 

σχεδιαστεί και έχει αναλυθεί  στο κεφάλαιο ΙΙΙ. Το πρωτόκολλο αυτό είναι απαραίτητο 

για την συνεργασία του µικρουπολογιστικού συστήµατος και του προσωπικού 

υπολογιστή. Έτσι ο υπολογιστής µόλις δεχθεί την εντολή από τον χρήστη, περιµένει την 

έλευση του χαρακτήρα FF από την συσκευή και τότε µεταδίδει έναν κωδικό 

χαρακτηριστικό της εντολής την οποία έχει πάρει από  τον χρήστη. Η εντολή αυτή δίνεται 

από το menu Lead Selection. Aπό εκεί ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την απεικόνιση της 

απαγωγής που θέλει. Στο σχήµα 2  φαίνεται η απεικόνιση της απαγωγής Ι .  

 

 
   Σχήµα 2: Η απεικόνιση της απαγωγής Ι 
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Κατόπιν  αρχίζει να παραλαµβάνει τα δεδοµένα που του στέλνει η συσκευή µέχρι να 

γεµίσει ο buffer ο οποίος έχει µήκος ίσο µε την οριζόντια ανάλυση της οθόνης , έτσι ώστε 

κάθε pixel της οθόνης να αντιστοιχεί σε ένα δεδοµένο. Τα δεδοµένα αυτά κατόπιν 

φιλτράρονται για την αποκοπή τυχόν θορύβου από ένα  FIR φίλτρο. O σκοπός του 

φίλτρου αυτού είναι η αποκοπή της συχνότητας των 50 Ηz η οποία είναι δυνατόν να 

εξακολουθεί να υπάρχει στο σήµα , καθώς και η αποκοπή τυχόν άλλων ανεπιθύµητων 

σηµάτων όπως τα σήµατα από την τριβή των  ηλεκτροδίων πάνω στο σώµα. Η διαδικασία 

συλλογής εξακολουθεί έως ότου γεµίσει ο buffer. Κατόπιν τα δεδοµένα απεικονίζονται 

στην οθόνη. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε ότι στην διαδικασία συνεχούς απεικόνισης , 

χρησιµοποιείται η τεχνική multithreading η οποία επιτρέπει να γεµίζει ο buffer ενώ τα 

δεδοµένα απεικονίζονται ούτως ώστε να κερδίζουµε χρόνο όσον αφορά την συνεχή 

απεικόνιση των δεδοµένων.   

Η τεχνική multithreading είναι µια τεχνική κατά την οποία ο υπολογιστής καλείται 

να εκτελέσει ταυτόχρονα δύο διαφορετικά καθήκοντα  , για παράδειγµα δύο συναρτήσεις. 

Έτσι σε αυτήν την περίπτωση, µια διαδικασία είναι της απεικόνισης και η άλλη της 

συλλογής τών δεδοµένων.  Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να συγχρονιστούν µε διάφορους 

τρόπους  έτσι ώστε να συνεργάζονται αρµονικά. 
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3.2  ∆ιαδικασίες µετρήσεων 
Το πρόγραµµα CardioScope έχει την δυνατότητα µετρήσεως µεγέθους διάφορων 

κοµµατιών πάνω στην οθόνη , όπως και την δυνατότητα της απεικόνισης του φάσµατος 

του σήµατος που απεικονίζεται.. 

 

3.2.1 ∆ιαδικασία Μέτρησης Μεγεθών 

 
Το πρόγραµµα CardioScope έχει την δυνατότητα µέτρησης αποστάσεων µέτρου και 

χρόνου. Αυτό γίνεται µε την µετακίνηση ενός σταυρονήµατος πάνω στην οθόνη µε την 

βοήθεια του ποντικιού. O χρήστης αφού επιλέξει την εντολή Measure Distances από το 

menu Measures, χαράζει µια γραµµή ανάµεσα στα δύο σηµεία στα οποία θέλει να κάνει 

την µέτρηση. Τότε ο υπολογιστής αναλαµβάνει να κάνει την µέτρηση της οριζόντιας και 

της κάθετης απόστασης αυτών των σηµείων και να απεικονίσει δίπλα από την γραµµή 

αυτή τις µετρήσεις. Η διαδικασία αυτή φαίνεται στο σχήµα 3. 

 
Σχήµα 3: Η διαδικασία µέτρησης  
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3.2.2   Aπεικόνιση του φάσµατος. 
 

Μια άλλη δυνατότητα µέτρησης που έχει το πρόγραµµα είναι αυτή της ανάλυσης 

φάσµατος του καρδιακού σήµατος.. Ο χρήστης επιλέγει την εντολή ECG Spectrum από το 

menu Measures. Τότε εµφανίζεται στην οθόνη ένα παράθυρο το οποίο απεικονίζει το 

φάσµα από την απαγωγή την οποία απεικονίζεται εκείνη την στιγµή στην οθόνη. Στην 

περίπτωση που απεικονίζονται όλες οι απαγωγές  µαζί η εντολή είναι ανενεργή. 

 Η µετακίνηση του ποντικιού πάνω στο παράθυρο έχει σαν αποτέλεσµα την 

µεταβολή των ενδείξεων «Frequency» και «Amplitude» στο κάτω δεξιό τµήµα του 

παραθύρου. Οι ενδείξεις αυτές είναι ενδείξεις συχνότητας και µέτρου και αναφέρονται ως 

προς ηµίτονο πλάτους 2 mV.  Η οθόνη απεικόνισης του φάσµατος φαίνεται στο σχήµα 4. 

 

    Σχήµα 4: Η απεικόνιση του φάσµατος.  
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3.2.3  Μετρήσεις του καρδιακού ρυθµού. 
 

To πρόγραµµα CardioScope , παρέχει την δυνατότητα µέτρησης του καρδιακού ρυθµού 

(Heart Rate). O καρδιακός ρυθµός απεικονίζεται στο κάτω δεξιό µέρος της οθόνης ή και 

πάνω στην οθόνη στην περίπτωση µέτρησης µιας απαγωγής.   

 

 Αλγόριθµος. 

 

Ο αλγόριθµος µέτρησης του καρδιακού ρυθµού βασίζεται στην ουσία σε έναν αλγόριθµο 

µέτρησης συµπλεγµάτων QRS.   Mετρώντας τα συµπλέγµατα QRS και διαιρώντας τον 

αριθµό τους µε τον χρόνο για τον οποίο έχουν µετρηθεί , παίρνουµε τον καρδιακό ρυθµό.  

 Ο τρόπος µε τον οποίο µετρούνται τα συµπλέγµατα είναι ο εξής : 

Αρχικά ορίζεται ένα κατώφλι (threshold). Ο αλγόριθµος πρέπει να ανιχνεύσει την άνοδο 

και την κάθοδο του σήµατος πάνω και κάτω από το κατώφλι αυτό. Εάν αυτό συµβεί τότε 

λέµε ότι έχει ανιχνευθεί ένα σύµπλεγµα QRS. Μεταξύ τώρα δύο συµπλεγµάτων , 

µετριέται ο χρόνος ο οποίος µεσολαβεί. Έτσι διαιρώντας τα 60 sec µε τον χρόνο αυτό 

βρίσκουµε τον αριθµό των συµπλεγµάτων ανά λεπτό και άρα τον καρδιακό ρυθµό.  

To λογικό διάγραµµα του αλγόριθµου  φαίνεται στο σχήµα  5.    

Ο χρόνος µεταξύ δύο συµπλεγµάτων µετριέται έµµεσα , εάν σκεφτεί  κανείς ότι 

κάθε δείγµα από το επόµενο απέχει χρονικό διάστηµα όσο η περίοδος δειγµατοληψίας. 

Έτσι µετρώντας κανείς απλώς δείγµατα και πολλαπλασιάζοντας µε την συχνότητα 

δειγµατοληψίας µετρά  έµµεσα χρόνο.  
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AΡΧΗ

Αρχικοποίηση

∆ίαβασε δείγµα

Είναι το δείγµα 
µεγαλύτερο απο
το κατώφλι ;

Είναι το προηγούµενο δείγµα 
µικρότερο από το 

κατώφλι ;

Άυξησε τον µετρητή
συµπλεγµάτων QRS

Ναι

Οχι

Όχι

Nαί

 
            

              Σχήµα 5: Το λογικό διάγραµµα του αλγόριθµου. 
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3.3  Οι επιλογές αποθήκευσης - ανάγνωσης  

 
Το πρόγραµµα CardioScope έχει την δυνατότητα αποθήκευσης όλων των απαγωγών µαζί 

ή κάθε µιας χωριστά. Οι επιλογές αποθήκευσης γίνονται από το menu File µε την επιλογή 

Record ECG εάν πρόκειται για την καταγραφή και αποθήκευση όλων των απαγωγών , ή 

την επιλογή  Save Lead αν πρόκειται για την αποθήκευση της απαγωγής που φαίνεται 

εκείνη την στιγµή. 

 Στην επιλογή Record ECG , ο υπολογιστής αρχίζει την καταγραφή και την 

ταυτόχρονη αποθήκευση όλων των διαθέσιµων απαγωγών , ενώ ταυτόχρονα στην οθόνη 

φαίνεται µια µπάρα προόδου η οποία δείχνει την πρόοδο της εργασίας. 

 Στην επιλογή Save Lead , ο υπολογιστής   αποθηκεύει στον δίσκο την απαγωγή 

που φαίνεται στην οθόνη. Και στις δύο προηγούµενες εργασίες , ο υπολογιστής ζητά 

πρώτα να του δώσουµε το όνοµα του αρχείου στο οποίο πρόκειται να αποθηκεύσουµε. 

 Η ανάγνωση από αρχείο στον δίσκο γίνεται µε την επιλογή Play Record του menu 

File. Tότε ο υπολογιστής  αφού ζητήσει το όνοµα του αρχείου το οποίο πρόκειται να 

διαβάσουµε προχωρά στην απεικόνιση των δεδοµένων.  

   

3.4     Η επιλογή εκτύπωσης 

 
Το πρόγραµµα CardioScope ,παρέχει την δυνατότητα εκτύπωσης σε οποιονδήποτε 

εκτυπωτή  , καθώς και την προεπισκόπηση αυτών που πρόκειται να εκτυπωθούν. Η 

εκτύπωση και η προεπισκόπηση της εκτύπωσης γίνεται µέσω των επιλογών Print και 

Print Preview του menu File. H εκτύπωση περιορίζεται σε µια απαγωγή , και είναι 

ενεργοποιηµένη µόνο όταν στην οθόνη απεικονίζεται µια οποιαδήποτε απαγωγή. 
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3.5   Το menu Settings 
 

Από το menu Settings ο χρήστης µπορεί να κάνει διάφορες ρυθµίσεις οι οποίες αφορούν 

την λειτουργία του προγράµµατος. 

 

3.5.1    Η επιλογή Filter Selection. 
 

Με την επιλογή αυτήν , ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα στα διαθέσιµα ψηφιακά 

φίλτρα τα οποία χρησιµοποιούνται για το φιλτράρισµα του σήµατος.    
Το πρόγραµµα δίνει την δυνατότητα επιλογής ανάµεσα σε τέσσερα φίλτρα 

διαθέσιµα φίλτρα. Αυτά  είναι : Τρία βαθυπερατά µε συχνότητα αποκοπής τα 20 Hz , τα 

30 Ηz και τα 45 Ηz ,  και ένα αποκοπής ζώνης µε ζώνη αποκοπής από 45 εώς 55 Hz. Oι 

αποκρίσεις µέτρου και φάσης των φίλτρων αυτών φαίνονται στο σχήµα 6. Τέλος , το 

πρόγραµµα δίνει την δυνατότητα της µη χρησιµοποίησης φίλτρου.  

 Tα φίλτρα είναι υλοποιηµένα σε transversal µορφή µε 200 taps. H µεγάλη τάξη του 

φίλτρου εξασφαλίζει και αρκετά απότοµη πτώση από την ζώνη διέλευσης στην ζώνη 

απόκοπής.  

   
   (α)       (β) 
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   (γ)               (δ) 

 
Σχήµα 6: Η απόκριση µέτρου και φάσης τών φίλτρων (α)   Βαθυπερατό 20 Hz  (β) Βαθυπερατό 

30 Hz  (γ)  Βαθυπερατό 30 Hz  (δ)  ∆ιέλευσης ζώνης µε συχνότητες αποκοπής διέλευσης ζώνης 

45 Hz και 55 Ηz. 

 

3.5.2    Η επιλογή Serial Port Settings 

 

Με την επιλογή αυτήν , ο χρήστης µπορεί να επιλέξει από πια σειριακή πόρτα του 

υπολογιστή θα γίνεται η επικοινωνία του υπολογιστή µε την συσκευή. Πέρα από την 

επιλογή της πόρτας, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αλλάξει τις παραµέτρους 

επικοινωνίας του υπολογιστή µε την συσκευή. Η επιλογή αυτή έχει ενσωµατωθεί για 

τεχνικούς λόγους για τυχόν µελλοντικές αλλαγές της συσκευής. 
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Παράρτηµα Α 

Η µονάδα τροφοδοσίας 
 

 

 

Για την λειτουργία της συσκευής χρειάζεται τροφοδοσία +5 , -5 και +12 , -12 volts, 

προκειµένου να τροφοδοτηθούν τόσο το ψηφιακό , όσο και το αναλογικό τµήµα της 

συσκευής.. Για τον λόγο αυτόν έχει σχεδιασθεί η κατάλληλη µονάδα τροφοδοσίας, η 

οποία  παρέχει τις απαραίτητες τάσεις.  

Α.1     Λειτουργία του κυκλώµατος 
 

Το σχηµατικό διάγραµµα της µονάδας τροφοδοσίας φαίνεται στο σχήµα 1. 
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    Σχήµα 1: Το σχηµατικό διάγραµµα της µονάδας τροφοδοσίας.  

 

 

Το τροφοδοτικό χρησιµοποιεί έναν µετασχηµατιστή τάσης 220 σε 2x15 Volts για την 

παροχή της ισχύος.  Οι πυκνωτές C1 και C2 , χρησιµοποιούνται για εξοµάλυνση. Για την 

σταθεροποίηση της τάσης χρησιµοποιούνται οι ολοκληρωµένοι σταθεροποιητές τάσης 

7812 και 7912 για την παροχή των +12 Volts και των -12 Volts , ενώ για τις τάσεις +5 και 

-5 Volts χρησιµοποιούνται τα ολοκληρωµένα 7805 και 7905. 
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Α.2 Κατασκευή του κυκλώµατος  

 
Για την κατασκευή του κυκλώµατος σχεδιάστηκε τυπωµένο κύκλωµα διπλής όψης. Το 

κύκλωµα αυτό φαίνεται στο σχήµα 2.   

 

 
 

 
  Σχήµα 2: Οι δύο όψεις του τυπωµένου κυκλώµατος 

 

 

 

 

Η τοποθέτηση των εξαρτηµάτων φαίνεται στο σχήµα 3 της  επόµενης σελίδας. 
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   Σχήµα 3: Η τοποθέτηση των εξαρτηµάτων. 
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Παράρτηµα  Β 
∆οµή και κώδικας του 

προγράµµατος CardioScope. 
 

 

 

 

 

 

 

 Το πρόγραµµα CardioScope , αποτελείται από ένα πλήθος ρουτινών και 

αρχείων πράγµα το οποίο είναι χαρακτηριστικό της δοµής MFC (Microsoft 

Foundation Class) της Visual C++ 4.0. Στο παράρτηµα αυτό γίνεται µια 

προσπάθεια να εξηγηθεί η δοµή του προγράµµατος και παρατίθεται και ένα 

κοµµάτι του κώδικα το οποίο αντιστοιχεί στο αρχείο  CardioView.cpp το οποίο 

πραγµατοποιεί την κλάση CardioView του προγράµµατος. Επίσης παρατίθεται 

το αρχείο CardioDoc.cpp το οποίο πραγµατοποιεί την κλάση CardioDoc και 

στο οποίο γίνεται η αρχικοποίηση της σειριακής πόρτας , µε το άνοιγµα και 

τον καθορισµό των παραµέτρων.  
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Β.1 Τα αρχεία και οι κλάσεις του προγράµµατος. 
 

Το πρόγραµµα CardioScope είναι ένα πρόγραµµα που ανήκει στην κατηγορία 

των προγραµµάτων SDI (Single Document Interface). Αυτό σηµαίνει ότι µόνο 

ένα document απεικονίζεται κάθε φορά. Όταν   ο AppWizard ( o οποίος είναι 

ένα πρόγραµµα που αρχικά κτίζει µια οποιαδήποτε εφαρµογή φτιάχνοντας τον 

βασικό σκελετό της ) δηµιουργεί µια εφαρµογή SDI , παράγει τέσσερις κύριες 

κλάσεις : 

 

• Την κλάση Document ( Document Class). 

• Την κλάση View (View Class) 

• Tην κλάση MainFrame ( MainFrame Class) 

• Tην κλάση εφαρµογής. ( Application Class) 

 

Tα κύρια καθήκοντα του προγράµµατος , κατανέµονται ανάµεσα σε αυτές τις 

τέσσερις κλάσεις και ο AppWizard  δηµιουργεί ξεχωριστό πηγαίο κώδικα για 

το κάθε αρχείο. 

 Η κλάση Document είναι η CCardioDoc  και προέρχεται από την κλάση 

MFC ( Microsoft Foundation Class) CDocument. To αρχείο του κώδικα που 

την πραγµατοποιεί είναι το CardioDoc.cpp και το αντίστοιχο header είναι το 

CardioDoc.h. H κλάση Document , είναι  υπεύθυνη  για την αποθήκευση των 

δεδοµένων , όπως και για την ανάγνωση και την εγγραφή των δεδοµένων 

αυτών στον δίσκο.  

 Η κλάση View είναι η CCardioView , και προέρχεται από την κλάση 

MFC CView. To αρχείο του κώδικα που την πραγµατοποιεί είναι το 

CardioView.cpp και το αντίστοιχο header είναι το CardioView.h.  H κλαση 

View είναι υπεύθυνη για την απεικόνιση των δεδοµένων του προγράµµατος  

στην οθόνη , στον εκτυπωτή ή σε άλλη συσκευή απεικόνισης. Επίσης είναι 

υπεύθυνη για την επεξεργασία της εισόδου από τον χρήστη.  
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 Η κλάση Main Frame είναι η κλάση CMainFrame και προέρχεται από 

την MFC κλάση CFrameWnd. To αρχείο του κώδικα που την πραγµατοποιεί 

είναι το MainFrame.cpp και το αντίστοιχο header είναι το MainFrame.h.  H 

κλάση αυτή διαχειρίζεται το κυρίως παράθυρο του προγράµµατος το οποίο 

είναι στην ουσία ένα πλαίσιο ( Frame ) το οποίο περιλαµβάνει, µια µπάρα 

τίτλου ( title bar ), µια µπάρα menu ( menu bar)  και ένα menu συστήµατος 

(system menu). Επίσης περιέχει τις επιλογές maximize , minimize και close 

box και άλλες επιλογές τις οποίες µπορεί να έχει προσθέσει ο χρήστης. 

 Τέλος η κλάση εφαρµογής ονοµάζεται CCardioApp και πρέρχεται από 

την MFC κλάση CWinApp. To αρχείο του κώδικα που την πραγµατοποιεί 

είναι το Cardio.cpp και το αντίστοιχο header είναι το Cardio.h. H κλάση αυτή 

διαχειρίζεται το πρόγραµµα σαν σύνολο. ∆ηλαδή πραγµατοποιεί γενικά 

καθήκοντα τα οποία δεν πραγµατοποιούν οι άλλες κλάσεις.  

 Οι τέσσερις αυτές κλάσεις επικοινωνούν µεταξύ τους καλώντας η µια 

τις public συναρτήσεις της  άλλης  και στέλνοντας µηνύµατα. 
 

Β.2 Το αρχείο CardioDoc.cpp 
 
Εδώ παρατίθεται το αρχείο CardioDoc.cpp 
 
// CardioDoc.cpp : implementation of the CCardioDoc class 
// 
 
 
#include "stdafx.h" 
#include "Cardio.h" 
#include "CardioDoc.h" 
#include "SetDlg.h" 
#include "fstream.h" 
 
 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[] = __FILE__; 
#endif 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// CCardioDoc 
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IMPLEMENT_DYNCREATE(CCardioDoc, CDocument) 
 
BEGIN_MESSAGE_MAP(CCardioDoc, CDocument) 
 //{{AFX_MSG_MAP(CCardioDoc) 
 ON_COMMAND(ID_SETTINGS_SERIALPORTSETTINGS, 
OnSettingsSerialportsettings) 
 //}}AFX_MSG_MAP 
END_MESSAGE_MAP() 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// CCardioDoc construction/destruction 
 
CCardioDoc::CCardioDoc() 
{ 
 
} 
 
CCardioDoc::~CCardioDoc() 
{ 
} 
 
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// CCardioDoc serialization 
 
void CCardioDoc::Serialize(CArchive& ar) 
{ 
 if (ar.IsStoring()) 
 { 
  // TODO: add storing code here 
 }else 
 { 
  // TODO: add loading code here 
 } 
} 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// CCardioDoc diagnostics 
 
#ifdef _DEBUG 
void CCardioDoc::AssertValid() const 
{ 
 CDocument::AssertValid(); 
} 
 
void CCardioDoc::Dump(CDumpContext& dc) const 
{ 
 CDocument::Dump(dc); 
} 
#endif //_DEBUG 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// CCardioDoc commands 
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void CCardioDoc::OnSettingsSerialportsettings()  
{ 
 
if (setflag==1) CloseHandle(idcom); 
setflag=1; 
 
CSetDlg SetDlg; 
char* Port; 
if (SetDlg.DoModal()==IDOK) 
{ 
   if (SetDlg.m_COM1) 
  Port="COM1"; 
  else if (SetDlg.m_COM2) 
  Port="COM2"; 
  else if (SetDlg.m_COM3) 
  Port="COM3"; 
 
 if (!SetDlg.dcb_available) 
   {  
  char* set="baud=28800 parity=N data=8 stop=1";  
  OpenSerialPort(Port,set); 
   } 
 else 
  OpenSerialPort(Port,SetDlg.GetSettings()); 
 } 
 
} 
 
 
void  CCardioDoc::OpenSerialPort(char* Port,char* set) 
 
{ 
 DCB dcb; 
 FillMemory(&dcb,sizeof(DCB),0); 
 dcb.DCBlength=sizeof(DCB); 
 
 COMMTIMEOUTS comt; 
 
 comt.ReadIntervalTimeout=MAXDWORD; 
 comt.ReadTotalTimeoutMultiplier=0; 
 comt.ReadTotalTimeoutConstant=0; 
 comt.WriteTotalTimeoutMultiplier=0; 
 comt.WriteTotalTimeoutConstant=0; 
 
 
 
 idcom=CreateFile( Port, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,0,0,         
                  OPEN_EXISTING, 
     0,  
     0 ); 
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 if (idcom==INVALID_HANDLE_VALUE) 
 { 
  AfxMessageBox("This port is not functional"); 
 } 
 else 
 { 
    
  BOOL gres1=BuildCommDCB(set,&dcb);  
  BOOL gres2=SetCommState( idcom, &dcb ); 
  BOOL gres3=SetupComm(idcom,6200,40); 
  BOOL gres4=SetCommTimeouts(idcom,&comt); 
  BOOL gres5=SetCommMask(idcom,EV_RXCHAR|EV_TXEMPTY); 
  
  if (!(gres1&&gres2&&gres3&&gres4&&gres5)) 
   { 
    AfxMessageBox("Error in Initialization of serial port"); 
  
    } 
 
  else 
   { 
//    MessageBox(NULL,Port,"You Have Chosen the Port 
:",NULL); 
   } 
   } 
 
} 
 
 
void  CCardioDoc::OpenSerialPort(char* Port,DCB dcb) 
 
{ 
 
 COMMTIMEOUTS comt; 
 
 comt.ReadIntervalTimeout=MAXDWORD; 
 comt.ReadTotalTimeoutMultiplier=0; 
 comt.ReadTotalTimeoutConstant=0; 
 comt.WriteTotalTimeoutMultiplier=0; 
 comt.WriteTotalTimeoutConstant=0; 
 
 
 
 idcom=CreateFile( Port, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,0,0,         
                  OPEN_EXISTING, 
     0,  
     0 ); 
 
  
 if (idcom==INVALID_HANDLE_VALUE) 
 { 
  AfxMessageBox("This port is not functional"); 
 } 
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 else 
 { 
    
  BOOL gres2=SetCommState( idcom, &dcb ); 
  BOOL gres3=SetupComm(idcom,6200,40); 
  BOOL gres4=SetCommTimeouts(idcom,&comt); 
  BOOL gres5=SetCommMask(idcom,EV_RXCHAR|EV_TXEMPTY); 
 
  if (!(gres2&&gres3&&gres4&&gres5)) 
   { 
    AfxMessageBox("Error in Initialization of serial port"); 
  
    } 
 
  else 
   { 
    MessageBox(NULL,Port,"You Have Chosen the Port 
:",NULL); 
   } 
   } 
 
} 
 
 
 
BOOL CCardioDoc::InitializeCom() 
{ 
if (setflag) 
 return 0; 
else 
  { 
 char* Port; 
  ifstream ifs("cardioscope.ini"); 
 
if (!ifs) AfxMessageBox("CardioScope.ini file is missing"); 
 
int iniPort; 
ifs>>iniPort; 
 
ifs.close(); 
 
if (iniPort==1) 
{   
Port="COM1"; 
}  
else if (iniPort==2) 
{   
Port="COM2"; 
}  
else if (iniPort==3) 
{   
Port="COM3"; 
}  
char* set="baud=28800 parity=N data=8 stop=1";  
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 OpenSerialPort(Port,set); 
 setflag=1;  
 return 1; 
  } 
}     
 
 
To βασικό καθήκον της κλάσης CCardioDoc είναι η επιλογή και η 

αρχικοποίηση της σειριακής πόρτας από την  οποία θα γίνει η επικοινωνία µε 

την συσκευή. Για τον σκοπό αυτό έχουν δηµιουργηθεί δύο συναρτήσεις , µε 

δύο διαφορετικά ορίσµατα ( overloaded  functions ) µε όνοµα  OpenSerialPort. 

H µία από αυτές , χρησιµοποιείται για το άνοιγµα και την αρχικοποίηση της 

σειριακής   πόρτας όταν δεν επιθυµούµε να αλλάξουµε τις παραµέτρους 

επικοινωνίας , ενώ η άλλη σε αντίθετη περίπτωση. Η επιλογή για την αλλαγή 

των παραµέτρων καλό είναι να µην  χρησιµοποιείται και έχει ενσωµατωθεί για 

τυχόν µελλοντική αναβάθµιση του προγράµµατος.  

Το αρχικό άνοιγµα της πόρτας γίνεται µε την συνάρτηση ΙnitializeCom . 

Στην περίπτωση που επιλέξουµε κάποια πόρτα , η επιλογή µας σώνεται στο 

αρχείο Cardioscope.ini το  οποίο θα πρέπει πάντα να υπάρχει στο directory του 

προγράµµατος και το οποίο διαβάζεται από την συνάρτηση InitializeCom στην 

έναρξη του προγράµµατος. 
  
 
.
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Β.3 Το αρχείο CardioView.cpp 
 
Εδώ παρατίθεται µέρος του αρχείου CardioView.cpp. Συγκεκριµένα 

παρατίθονται οι συναρτήσεις οι οποίες πραγµατοποιούν  την συνεχή 

απεικόνιση µιας οποιασδήποτε απαγωγής , καθώς και το κοµµάτι του κώδικα 

που την καλεί όταν παίρνει εντολή από τον χρήστη. 

 
//////////////////////////////////////////////////////// 
// This Function plot the data on screen 
// 
// 
// CopyRight Nikos Fragoulis 1997 
///////////////////////////////////////////////////////// 
 
UINT DrawCardio(LPVOID PHWndView) 
{ 
 CClientDC ClientDC(CWnd::FromHandle(*(HWND*)PHWndView)); 
 
 
 int m,OldPointx,x; 
 int y1; 
 int Lasty,OldPointy,y; 
 int pos=m_maxb/2; 
   
 int head1=0,head2=0; 
 CWaitDlg dlg; 
 CString ch; 
  
  OldPen=ClientDC.SelectObject(&Pen3); 
 
  CFont font; 
font.CreateFont(24,0,0,0, 
    400, 
    FALSE, 
    FALSE, 
    0, 
    ANSI_CHARSET, 
    OUT_DEFAULT_PRECIS, 
    CLIP_DEFAULT_PRECIS, 
    DEFAULT_QUALITY, 
    DEFAULT_PITCH|FF_SWISS, 
    "Arial"); 
 
CFont *OldFont=ClientDC.SelectObject(&font); 
ClientDC.SetTextColor(RGB(255,255,255)); 
ClientDC.SetBkColor(RGB(0,0,0)); 
  
 m=0; 
 y=0; 

 64



Νίκος Φραγκούλης :  Ανάπτυξη  -  κατασκευή συσκευής ηλεκτροκαρδιογράφου 

 OldPointx=0; 
 OldPointy=0; 
 Lasty=0; 
  
int l=0; 
  
x=0; 
ClientDC.SelectObject(&Pen); 
 
while(!StopDraw)  
{//1 
 while(PauseDraw); 
    W_Buf1Full=1; 
 WaitForSingleObject(Buf1Full,INFINITE); 
    W_Buf1Full=0; 
 ResetEvent(Buf1Full); 
 MessageBeep(MB_OK);  
 for( int i=0;i<100;i++) 
  { 
   filter51(*(buff_csla+i),flt_choise); 
  } 
  
 head2=100;  
 while (!StopDraw) 
 {//2 
  while (PauseDraw); 
    
   
   y=zero_point-(int)(filter51(*(buff_csla+head1),flt_choise)); 
   
   head1=(head1+1) % (BUFSIZE+100); 
   count1--; 
   
  hRate=Qrsdet(zero_point-y); 
  ch.Format("%d",hRate); 
  ClientDC.TextOut(370,50,"Heart Rate :"); 
  ClientDC.TextOut(380,75,ch); 
  ClientDC.TextOut(75,75,Lead_str); 
  ClientDC.TextOut(590,50,"y-axis : 0.25 mV/div"); 
  ClientDC.TextOut(590,25,"x-axis : 0.05 sec/div"); 
 
  x=x+1;  
  m=(m+1) % 16; 
   
  if (x>m_maxr) 
    {//3 
   OldPointx=0; 
   x=0; 
   } 
 
  ClientDC.SelectObject(&Pen2); 
  ClientDC.MoveTo(x+1,0); 
  ClientDC.LineTo(x+1,m_maxb); 
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  ClientDC.SelectObject(&Pen3); 
  //ClientDC.MoveTo(x,pos+zero_point); 
  //ClientDC.LineTo(x+2,pos+zero_point); 
   
   for (int ind=0;ind<m_maxb;ind=ind+40) 
    { 
    ClientDC.MoveTo(x,ind); 
    ClientDC.LineTo(x+2,ind); 
    } 
   
   if (m==15) 
     { 
    ClientDC.MoveTo(x,0); 
    ClientDC.LineTo(x,m_maxb); 
      }  
 
    ClientDC.SelectObject(&Pen1); 
     
    ClientDC.MoveTo(OldPointx,OldPointy+pos); 
    ClientDC.LineTo(x,y+pos); 
    OldPointy=y; 
    OldPointx=x; 
   
   
   
  if (count1<=0) 
 
  {//3 
   count1=0; 
   m=1; 
   SetEvent(Buf1Emp); 
   W_Buf2Full=1; 
   WaitForSingleObject(Buf2Full,INFINITE); 
   W_Buf2Full=0; 
   ResetEvent(Buf2Full); 
   
  for(i=1;i<100;i++) 
  { 
   filter51(*(buff_cslb+i),flt_choise); 
  } 
  head2=100; 
   while (!StopDraw) 
   {//4 
    while (PauseDraw); 
     
   
    y=zero_point-(int)(filter51(*(buff_cslb+head2),flt_choise)); 
    
    head2=(head2+1) % (BUFSIZE+100); 
    count2--; 
    //display info 
    hRate=Qrsdet(zero_point-y); 
    ch.Format("%d",ch); 
    ClientDC.TextOut(370,50,"Heart Rate :"); 
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    ClientDC.TextOut(380,75,ch); 
    ClientDC.TextOut(75,75,Lead_str); 
    ClientDC.TextOut(590,50,"y-axis : 0.25 mV/div"); 
    ClientDC.TextOut(590,25,"x-axis : 0.05 sec/div"); 
 
        
    x=x+1;  
    m=(m+1)% 16; 
    
    if (x>m_maxr) 
      {//3 
    OldPointx=0; 
    x=0; 
    } 
  
    ClientDC.SelectObject(&Pen2); 
    ClientDC.MoveTo(x+1,0); 
    ClientDC.LineTo(x+1,m_maxb); 
 
    ClientDC.SelectObject(&Pen3); 
    //ClientDC.MoveTo(x,pos+zero_point); 
    //ClientDC.LineTo(x+2,pos+zero_point); 
     
    for (int ind=0;ind<m_maxb;ind=ind+40) 
    { 
    ClientDC.MoveTo(x,ind); 
    ClientDC.LineTo(x+2,ind); 
    } 
 
    if (m==15) 
      { 
     ClientDC.MoveTo(x,0); 
     ClientDC.LineTo(x,m_maxb); 
       }  
     
    ClientDC.SelectObject(&Pen1); 
    ClientDC.MoveTo(OldPointx,OldPointy+pos); 
    ClientDC.LineTo(x,y+pos); 
    OldPointy=y; 
  
   
   
    OldPointx=x; 
    if (count2<=0) 
     { 
     count2=0; 
     SetEvent(Buf2Emp); 
     break; 
     }    
    }//4 
    break;    
  }//3 
 }//2 
}//1  
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 ClientDC.SelectObject(&OldPen); 
 return (0); 
 
} 
 
//////////////////////////////////////////////////////// 
// This Function fills the two available buffers 
// 
// with data from serial port  
// 
// Used for Continious Display of Data 
// 
// CopyRight Nikos Fragoulis 1997 
///////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
UINT Fill_Buffer(LPVOID Param) 
{ 
 int tail1=0,tail2=0,tail3=0,tail4=0,tail5=0,tail6=0,tail7=0; 
 DWORD dwlength=1,dwRead,dwEvtMask; 
 COMSTAT coms; 
 DWORD dwError; 
 unsigned __int8* chRead=new unsigned __int8[18000]; 
 int p=0,nofs; 
 unsigned int i=0; 
 unsigned char con_read; 
 int WhenToStop; 
 
  WhenToStop=BUFSIZE; 
  nofs=BUFSIZE+130; 
 
////////////////////////////////////////////////////////// 
 /* 
 Request and receive zero offset 
 
 */ 
/////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 PurgeComm(hCom,PURGE_RXCLEAR); 
  
 do{ 
 TransmitCommChar(hCom,10); 
 WaitCommEvent(hCom,&dwEvtMask,NULL); 
  
 WaitCommEvent(hCom,&dwEvtMask,NULL); 
 ClearCommError(hCom,&dwError,&coms); 
 i=0; 
 do{ 
 i++; 
 ReadFile(hCom,&zero_point,1,&dwRead,NULL); 
 }while(i<(coms.cbInQue+1) && (zero_point==255 || zero_point==0)  
       && !StopBuffer); 
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 }while(zero_point==255 || zero_point==0 && !StopBuffer); 
  
while (!StopBuffer) 
{//1 
  W_Buf1Emp=1; 
  WaitForSingleObject(Buf1Emp,INFINITE); 
  W_Buf1Emp=0; 
  ResetEvent(Buf1Emp); 
  p=0; 
  int no_res=0; 
 
  /// Wait for responce  
  do{ 
  WaitCommEvent(hCom,&dwEvtMask,NULL); 
  ReadFile(hCom,&con_read,1,&dwRead,NULL); 
  no_res++; 
  }while (con_read!=255 && !StopBuffer && no_res<200); 
 
  if (no_res==199) AfxMessageBox("The Device is not responding"); 
 
  PurgeComm(hCom,PURGE_RXCLEAR); 
  
  TransmitCommChar(hCom,Lead_id); 
  WaitCommEvent(hCom,&dwEvtMask,NULL); 
 
  while (p<=nofs) 
  {  
       WaitCommEvent(hCom,&dwEvtMask,NULL); 
    ClearCommError(hCom,&dwError,&coms); 
    if (dwError&CE_OVERRUN ||dwError&CE_FRAME) 
continue; 
    ReadFile(hCom,chRead+p,coms.cbInQue,&dwRead,NULL); 
    p=p+coms.cbInQue; 
  }//while  
  
      
int y; 
i=0; 
do{ 
i++; 
*(buff_csla+tail1)=*(chRead+i); 
tail1++; 
count1++; 
}while(count1<nofs); 
 
  count1=BUFSIZE;   
  SetEvent(Buf1Full); 
  W_Buf2Emp=1; 
  WaitForSingleObject(Buf2Emp,INFINITE); 
  W_Buf2Emp=0; 
  ResetEvent(Buf2Emp); 
  tail1=0; 
   
  no_res=0; 
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  /// Wait for responce  
  do{ 
  WaitCommEvent(hCom,&dwEvtMask,NULL); 
  ReadFile(hCom,&con_read,1,&dwRead,NULL); 
  no_res++; 
  }while (con_read!=255 && !StopBuffer && no_res<200); 
  
  if (no_res==199) AfxMessageBox("The Device is not responding"); 
 
  PurgeComm(hCom,PURGE_RXCLEAR); 
   
  TransmitCommChar(hCom,Lead_id); 
   WaitCommEvent(hCom,&dwEvtMask,NULL); 
  p=0; 
   
  while (p<=nofs) 
  {  
       WaitCommEvent(hCom,&dwEvtMask,NULL); 
    ClearCommError(hCom,&dwError,&coms); 
    if (dwError&CE_OVERRUN ||dwError&CE_FRAME) 
continue; 
    ReadFile(hCom,chRead+p,coms.cbInQue,&dwRead,NULL); 
    p=p+coms.cbInQue; 
  }//while  
  
      
i=0; 
do{ 
i++; 
*(buff_cslb+tail2)=*(chRead+i); 
tail2++; 
count2++; 
}while(count2<nofs); 
   count2=BUFSIZE; 
   p=0; 
   SetEvent(Buf2Full); 
      tail2=0; 
}//1  
 
  return (0); 
 
} 
 
 

void CCardioView::OnLeadselectionContiniousecgLeadavf()  

{ 
Lead_id=80;  
Lead_str="Lead AVF"; 
Cont_Play=1; 
Slead=0; 
m_Leads=0; 
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if (StopDraw) 
{ 
 SetEvent(Buf2Emp); 
  
 m_PDrawThread=AfxBeginThread(DrawCardio, 
     &m_hWnd, 
     THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL, 
     0, 
     CREATE_SUSPENDED); 
  
 
  
 m_PBufferThread=AfxBeginThread(Fill_Buffer, 
     0, 
     THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL, 
     0, 
     CREATE_SUSPENDED); 
  
 
StopDraw=0; 
m_PDrawThread->ResumeThread(); 
StopBuffer=0; 
m_PBufferThread->ResumeThread(); 
 
 } 

 

} 

 

 

 

 

 

 

Η συνάρτηση  DrawCardio είναι η συνάρτηση που διαβάζει τα δεδοµένα από 

δύο buffers και τα απεικονίζει στην οθόνη. Η συνάρτηση είναι έτσι φτιαγµένη 

ώστε να διαβάζεται και να απεικονίζεται κάθε φορά  ο buffer ο οποίος είναι 

γεµάτος. Για την πλήρωση των buffers χρησιµοποιείται η συνάρτηση 

FillBuffer η οποία διαβάζει δεδοµένα από την συσκευή υλοποιώντας το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας. Οι δύο συναρτήσεις υλοποιούν δύο διαφορετικές 

threads οι οποίες τρέχουν ταυτόχρονα και οι οποίες συνεργάζονται µεταξύ τους 

µε ειδικές τεχνικές συγχρονισµού ( Thread Synchronization ). 
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Η συνάρτηση OnLeadselectionContiniousecgLeadavf είναι η 

συνάρτηση που καλείται όταν επιλέγεται η εντολή Lead AVF του menu 

Continious ECG. Η συνάρτηση αυτή είναι υπεύθυνη για την έναρξη των δύο 

threads που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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Παράρτηµα Γ 
Το Λογισµικό CarCom της 
συσκευής 
 
 
 
 
 
 
Στο παράρτηµα αυτό παρουσιάζεται ολοκληρωµένος ο κώδικας ο οποίος 

χρησιµοποιείται για τον προγραµµατισµό της συσκευής και αποτελεί  το 

πρόγραµµα CarCom. 

 
 
LEAD_I    EQU  00000111B 
LEAD_II   EQU  00010111B 
LEAD_III  EQU  00001111B 
LEAD_AVR  EQU  00011111B 
LEAD_AVL  EQU  00100000B 
LEAD_AVF  EQU  00100010B 
LEAD_VI   EQU  00100001B 
NOSL      EQU  110D 
NOSH      EQU  010D 
 
         ORG 10H 
        mov psw,00011000B 
        mov sp,#00h 
      ; ********************************************* 
      ;  INITIALIZE POWER CONTROL REGISTER 
      ; ********************************************* 
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        mov PCON,#10000000B ;Double Baud Rate 
                 ;^ 
                 ;| 
                 ;SMOD bit 
          
        ;********************************************* 
        ;INITIALIZATION OF SERIAL PORT 
        ;********************************************* 
         MOV SCON,#01110010B    ;Mode 1 , REN=1 , SM2=1 (That is to avoid  
                               ;                        framing errors )                   
 
         
        ;************************************************************** 
        ;  INITIALIZATION OF TIMER TO WORK AS BAUD RATE  
        ;              GENERATOR 
        ;For a Baud Rate at 9600 baud , the reload value for TH1 using 
        ; a 11.059 MHz crystall is FDH with SMOD=0 
        ;*************************************************************** 
         
        MOV TMOD,#00100010B 
        MOV TCON,#01010000B ; Falling edge triggered external interupt 
 
    ;    MOV TH1,#0F4H         ;For 2400 
    ;    MOV TL1,#0F4H         ;For 2400 
 
 
        ;MOV TH1,#0FFH       ;For 57200 (SMOD=1) 
        ;MOV TL1,#0FFH       ;For 57200 (SMOD=1) 
 
        ;MOV TH1,#0FDH       ;For 19200 (SMOD=1) 
        ;MOV TL1,#0FDH       ;For 19200 (SMOD=1) 
 
        MOV TH1,#0FEH       ;For 28800 (SMOD=1) 
        MOV TL1,#0FEH       ;For 28800 (SMOD=1) 
 
          MOV R4,#80H       ;Dummy Address     
          MOVX A,@R0 
          MOVX @R0,A 
 
          MOV DPH,#NOSH 
          MOV DPL,#NOSL 
 
 
 
INBYTE:        MOV A,#0FFH 
               CALL OUTCHAR 
               JNB RI,INBYTE 
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               CLR RI 
               MOV A,SBUF 
               CJNE A,#010D,CHK_ALL_CHAN 
               MOV P1,#0FFH 
 
               MOVX A,@R0 
               MOVX @R0,A 
               CALL OUTCHAR 
 
               JMP INBYTE 
 
  
CHK_ALL_CHAN:  CJNE A,#020D,CHK_LEAD_I 
               CALL ALL_CHAN 
               JMP INBYTE 
 
CHK_LEAD_I:    CJNE A,#030D,CHK_LEAD_II 
               CALL SLEAD_I 
               JMP INBYTE 
 
CHK_LEAD_II:    CJNE A,#040D,CHK_LEAD_III 
               CALL SLEAD_II 
               JMP INBYTE 
 
CHK_LEAD_III:    CJNE A,#050D,CHK_LEAD_AVR 
               CALL SLEAD_III 
               JMP INBYTE 
 
CHK_LEAD_AVR:  CJNE A,#060D,CHK_LEAD_AVL 
               CALL SLEAD_AVR 
               JMP INBYTE 
 
CHK_LEAD_AVL:  CJNE A,#070D,CHK_LEAD_AVF 
               CALL SLEAD_AVL 
               JMP INBYTE 
 
CHK_LEAD_AVF:  CJNE A,#080D,CHK_LEAD_VI 
               CALL SLEAD_AVF 
               JMP INBYTE 
 
CHK_LEAD_VI:   CALL SLEAD_VI 
               JMP INBYTE  
 
          ;****************************************************** 
          ;             Routine ALL_CHAN 
          ;             Transmite all Leads 
          ;****************************************************** 
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ALL_CHAN:    MOV DPH,#NOSH 
             MOV DPL,#NOSL 
 
             CPL P3.3 
 
             MOV P1,#LEAD_I 
 
             MOV R7,#20D 
del0:        CALL L_DELAY 
             DJNZ R7,del0 
 
CH1:      MOV A,#00H 
          CALL OUTCHAR 
          CALL DELAY 
          cpl P3.2 
          MOVX A,@R0 
          MOVX @R0,A 
          CPL P3.2 
          CALL OUTCHAR 
          DJNZ DPL,CH1 
          MOV DPL,#NOSL 
          DJNZ DPH,CH1 
           
          MOV DPH,#NOSH 
          MOV DPL,#NOSL 
 
          MOV P1,#LEAD_II 
 
          MOV R7,#20D 
del1:      CALL L_DELAY 
          DJNZ R7,del1 
 
CH2:      MOV A,#01H 
          CALL OUTCHAR 
          CALL DELAY 
          cpl P3.2 
          MOVX A,@R0 
          MOVX @R0,A 
          CPL P3.2 
          call outchar 
          DJNZ DPL,CH2 
          MOV DPL,#NOSL 
          DJNZ DPH,CH2 
 
          MOV DPH,#NOSH 
          MOV DPL,#NOSL 
 
          MOV P1,#LEAD_III 
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           MOV R7,#20D 
del2:      CALL L_DELAY 
           DJNZ R7,del2 
 
CH3:      MOV A,#02H 
          CALL OUTCHAR 
          CALL DELAY 
          cpl P3.2 
          MOVX A,@R0 
          MOVX @R0,A 
          CPL P3.2 
          call outchar 
          DJNZ DPL,CH3 
          MOV DPL,#NOSL 
          DJNZ DPH,CH3 
 
          MOV DPH,#NOSH 
          MOV DPL,#NOSL 
 
          MOV P1,#LEAD_AVR 
 
             MOV R7,#20D 
del3:        CALL L_DELAY 
             DJNZ R7,del3 
 
CH4:      MOV A,#03H 
          CALL OUTCHAR 
          CALL DELAY 
          cpl P3.2 
          MOVX A,@R0 
          MOVX @R0,A 
          CPL P3.2 
          CALL OUTCHAR 
          DJNZ DPL,CH4 
          MOV DPL,#NOSL 
          DJNZ DPH,CH4 
           
          MOV DPH,#NOSH 
          MOV DPL,#NOSL 
 
         MOV P1,#LEAD_AVL 
 
             MOV R7,#20D 
del4:        CALL L_DELAY 
             DJNZ R7,del4 
 
CH5:      MOV A,#04H 

 77



Νίκος Φραγκούλης : Ανάπτυξη - κατασκευή συσκευής ηλεκτροκαρδιογράφου 

          CALL OUTCHAR 
          CALL DELAY 
          cpl P3.2 
          MOVX A,@R0 
          MOVX @R0,A 
          CPL P3.2 
          CALL OUTCHAR 
          DJNZ DPL,CH5 
          MOV DPL,#NOSL 
          DJNZ DPH,CH5 
           
          MOV DPH,#NOSH 
          MOV DPL,#NOSL 
 
           MOV P1,#LEAD_AVF 
 
             MOV R7,#20D 
del5:        CALL L_DELAY 
             DJNZ R7,del5 
 
CH6:      MOV A,#05H 
          CALL OUTCHAR 
          CALL DELAY 
          cpl P3.2 
          MOVX A,@R0 
          MOVX @R0,A 
          CPL P3.2 
          CALL OUTCHAR 
          DJNZ DPL,CH6 
          MOV DPL,#NOSL 
          DJNZ DPH,CH6 
           
          MOV DPH,#NOSH 
          MOV DPL,#NOSL 
 
           MOV P1,#LEAD_VI 
 
             MOV R7,#20D 
del6:        CALL L_DELAY 
             DJNZ R7,del6 
 
CH7:      MOV A,#06H 
          CALL OUTCHAR 
          CALL DELAY 
          cpl P3.2 
          MOVX A,@R0 
          MOVX @R0,A 
          CPL P3.2 
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          CALL OUTCHAR 
          DJNZ DPL,CH7 
          MOV DPL,#NOSL 
          DJNZ DPH,CH7 
           
          MOV DPH,#NOSH 
          MOV DPL,#NOSL 
 
          CPL P3.3 
 
          RET 
 
          ;****************************************************** 
          ;             Routine SLEAD_I 
          ;             Transmite Lead I 
          ;****************************************************** 
 
SLEAD_I:  MOV DPH,#10D 
          MOV DPL,#120D 
          MOV P1,#LEAD_I 
          CPL P3.3 
 
           MOV R7,#30D 
DEL_L1:    CALL L_DELAY 
          DJNZ R7,DEL_L1 
 
T_LEAD1:   cpl p3.2 
           MOVX A,@R0 
           MOVX @R0,A 
           cpl p3.2 
           CALL OUTCHAR 
           CALL DELAY 
 
           MOV R4,#145D 
LOC_DEL1:   DJNZ R4,LOC_DEL1 
 
           DJNZ DPL,T_LEAD1 
           MOV DPL,#120D 
           DJNZ DPH,T_LEAD1 
           CPL P3.3 
           RET 
 
          ;****************************************************** 
          ;             Routine SLEAD_II 
          ;             Transmite Lead II 
          ;****************************************************** 
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SLEAD_II:  MOV DPH,#10D 
          MOV DPL,#120D 
          MOV P1,#LEAD_II 
          CPL P3.3 
 
           MOV R7,#30D 
DEL_L2:    CALL L_DELAY 
          DJNZ R7,DEL_L2 
 
T_LEAD2:   cpl p3.2 
           MOVX A,@R0 
           MOVX @R0,A 
           cpl p3.2 
           CALL OUTCHAR 
           CALL DELAY 
 
           MOV R4,#145D 
LOC_DEL2:   DJNZ R4,LOC_DEL2 
 
           DJNZ DPL,T_LEAD2 
           MOV DPL,#120D 
           DJNZ DPH,T_LEAD2 
           CPL P3.3 
 
           RET 
 
          ;****************************************************** 
          ;             Routine SLEAD_III 
          ;             Transmite Lead III 
          ;****************************************************** 
 
 
SLEAD_III:  MOV DPH,#10D 
            MOV DPL,#120D 
            MOV P1,#LEAD_III 
            CPL P3.3 
 
           MOV R7,#30D 
DEL_L3:    CALL L_DELAY 
          DJNZ R7,DEL_L3 
 
T_LEAD3:   cpl p3.2 
           MOVX A,@R0 
           MOVX @R0,A 
           cpl p3.2 
           CALL OUTCHAR 
           CALL DELAY 
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           MOV R4,#145D 
LOC_DEL3:   DJNZ R4,LOC_DEL3 
 
           DJNZ DPL,T_LEAD3 
           MOV DPL,#120D 
           DJNZ DPH,T_LEAD3 
           CPL P3.3 
           RET 
 
 
          ;****************************************************** 
          ;             Routine SLEAD_AVR 
          ;             Transmite Lead AVR 
          ;****************************************************** 
 
 
 
 
SLEAD_AVR:  MOV DPH,#10D 
            MOV DPL,#120D 
            MOV P1,#LEAD_AVR 
 
            CPL P3.3 
 
           MOV R7,#30D 
DEL_L4:    CALL L_DELAY 
          DJNZ R7,DEL_L4 
 
T_LEAD4:   cpl p3.2 
           MOVX A,@R0 
           MOVX @R0,A 
           cpl p3.2 
           CALL OUTCHAR 
           CALL DELAY 
 
           MOV R4,#145D 
LOC_DEL4:   DJNZ R4,LOC_DEL4 
 
           DJNZ DPL,T_LEAD4 
           MOV DPL,#120D 
           DJNZ DPH,T_LEAD4 
 
           CPL P3.3 
           RET 
 
          ;****************************************************** 
          ;             Routine SLEAD_AVL 
          ;             Transmite Lead AVL 
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          ;****************************************************** 
 
SLEAD_AVL:  MOV DPH,#10D 
            MOV DPL,#120D 
            MOV P1,#LEAD_AVL 
 
            CPL P3.3 
 
           MOV R7,#30D 
DEL_L5:    CALL L_DELAY 
          DJNZ R7,DEL_L5 
 
T_LEAD5:   cpl p3.2 
           MOVX A,@R0 
           MOVX @R0,A 
           cpl p3.2 
           CALL OUTCHAR 
           CALL DELAY 
 
           MOV R4,#145D 
LOC_DEL5:   DJNZ R4,LOC_DEL5 
 
           DJNZ DPL,T_LEAD5 
           MOV DPL,#120D 
           DJNZ DPH,T_LEAD5 
           CPL P3.3 
 
           RET 
 
          ;****************************************************** 
          ;             Routine SLEAD_AVF 
          ;             Transmite Lead AVF 
          ;****************************************************** 
 
 
SLEAD_AVF:  MOV DPH,#10D 
            MOV DPL,#120D 
            MOV P1,#LEAD_AVF 
 
            CPL P3.3 
 
           MOV R7,#30D 
DEL_L6:    CALL L_DELAY 
          DJNZ R7,DEL_L6 
 
T_LEAD6:   cpl p3.2 
           MOVX A,@R0 
           MOVX @R0,A 
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           cpl p3.2 
           CALL OUTCHAR 
           CALL DELAY 
 
           MOV R4,#145D 
LOC_DEL6:   DJNZ R4,LOC_DEL6 
 
           DJNZ DPL,T_LEAD6 
           MOV DPL,#120D 
           DJNZ DPH,T_LEAD6 
 
           CPL P3.3 
 
           RET 
 
          ;****************************************************** 
          ;             Routine SLEAD_VI 
          ;             Transmite Lead VI 
          ;****************************************************** 
 
SLEAD_VI:  MOV DPH,#10D 
            MOV DPL,#120D 
            MOV P1,#LEAD_VI 
 
            CPL P3.3 
 
           MOV R7,#30D 
DEL_L7:    CALL L_DELAY 
          DJNZ R7,DEL_L7 
 
T_LEAD7:   cpl p3.2 
           MOVX A,@R0 
           MOVX @R0,A 
           cpl p3.2 
           CALL OUTCHAR 
           CALL DELAY 
 
           MOV R4,#145D 
LOC_DEL7:   DJNZ R4,LOC_DEL7 
 
           DJNZ DPL,T_LEAD7 
           MOV DPL,#120D 
           DJNZ DPH,T_LEAD7 
 
           CPL P3.3 
 
           RET 
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        ;  ***************** OUTCHAR ***************************** 
        ;   This routine transmits a character through the serial  
        ;                     port 
        ;  ******************************************************* 
 
OUTCHAR:   JNB SCON.1,OUTCHAR   ;Is the TI=0 ?         
           CLR SCON.1  
           MOV SBUF,A 
           RET 
 
              ;************************************************** 
               ;            Long Delay Routine 
               ;************************************************** 
 
L_DELAY:         MOV R6,#0FFH 
                 MOV R5,#0195D 
 
SL_DELAY:        DJNZ R5,SL_DELAY 
                 MOV R5,#0195D 
                 DJNZ R6,SL_DELAY 
                 RET 
 
               ;************************************************** 
               ;                Delay Routine 
               ;************************************************** 
 
 
DELAY:          MOV R6,#07H 
                MOV R5,#0195D         
 
SDELAY:         DJNZ R5,SDELAY 
                MOV R5,#0195D 
                DJNZ R6,SDELAY 
                RET 
 
        end 
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