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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, στο χώρο της
τεχνολογίας έχουν αναπτυχθεί δίαφορα ενσωματωμένα συστήματα
λήψης σημάτων φυσιολογίας, ικανά να καταγράφουν σύνθετα σήματα
για πάνω απο 48 ώρες. Η εξέλιξη αυτή βοήθησε ιδιαίτερα τον τομέα της
βιοϊατρικής. Τέτοια ενσωματωμένα συστήματα χρησιμοποιούνται στις
μελέτες ηλεκτροκαρδιογραφίας (ECG ή EKG) για τον εντοπισμό
σποραδικών αρρυθμιών ή ανωμαλιών στη καρδιακή λειτουργία.
Σήμερα τα καρδιακά σήματα καταγράφονται σε κάρτες μνήμης και
μπορούν εύκολα να μεταφερθούν για ανάλυση και επεξεργασία. Η
εξέλιξη της τεχνολογίας επιφέρει συνεχως αλλαγές και βελτιώσεις στις
συσκευές καταγραφής ΗΚΓ, περιορίζοντας συνεχώς το μέγεθός τους και
την κατανάλωσή τους σε ενέργεια. Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν
ενσωματωμένα συστήματα καταγραφής, αποθήκευσης και επεξεργασίας
ηλεκτροκαρδιογραφικών σημάτων.
Η εργασία αυτή χωρίζεται ουσιαστικά σε πέντε κομμάτια. Το
πρώτο τμήμα ασχολείται με τη φυσιολογία της καρδιάς, με τη δομή ενός
ηλεκτροκαρδιογράφου και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το
λάβουμε από τα διάφορα σημεία του ανθρώπινου σώματος.
Το επόμενο τμήμα αφορά τη χρήση και τις δυνατότητες των
ενσωματωμένων συστημάτων και μικροελεγκτών δίνοντας μεγαλύτερη
έμφαση στην παρουσίαση του μικροελεγκτή ADUC7026 και των
περιφερειακών του. Επιπλέον συνοψίζονται κάποιες βασικές λειτουργίες
προγραμματισμού και δυνατότητες που παρουσιάζει ο ADUC7026 της
Analog Devices και παρουσιάζονται κάποιες βασικές εφαρμογές του.
Το τρίτο τμήμα επικεντρώνεται στην ανάλυση κάποιων τεχνικών
κατασκευής ψηφιακών συσκευών παρακολούθησης καρδιακού παλμού
με τη χρήση πυκνωτικών ηλεκτροδίων. Η ανάλυση περιλαμβάνει, τα
υλικά από τα οποία αποτελούνται, τα χαρακτηριστικά τους, την
αποδοτικότητά τους στην αντιμετώπιση του θορύβου και μια γενικότερη
αξιολόγησή τους.

Το τέταρτο τμήμα ασχολείται με μια πιο προηγμένη τεχνική
καταγραφής σήματος που πραγματοποιείται ασύρματα. Αναλύεται τόσο
ο τρόπος κατασκεής ασύρματων συσκευών μέτρησης ΗΚΓ όσο και ο
τρόπος χρήσης τους. Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίο δίνεται βάση
στην ανάλυση του μικροελεγκτή MSP430FG439 της Olimex και στη
χρήση του στη μέτρηση ΗΚΓ
Στο τελευταίο τμήμα δίνεται ο κώδικας προγραμματισμού του
μικροελεγκτή MSP430 για την καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος
και μία σχετική επεξήγηση της λειτουργίας του.

Abstract
During the last two decades there have been developed embedded
systems, for the receive of physiology signals, that are able to record
composite signals for more than 48 hours. This evolution plays a very
important role in the field of biomedics. These embedded systems are
used at research on electrocardiography (ECG) for the locating of
sporadic cardiac arrhythmias, or abnormal heart function.
Nowadays, cardiac signals are recorded on memory cards and can
easily be transferred for analysis and processing. The technological
evolution brings a lot of changes and improvements on the recording
devices of ECG, reducing their size and the power they consume. At this
thesis, embedded systems for recording, saving and processing ECG
signals are presented.
The thesis is divided into five sections. The first part deals with the
physiology of the heart, the structure of the electrocardiograph and how
we can receive it from different parts of the human body.
The next section covers the use and potential of embedded systems
and microcontrollers emphasizing on presentation of the
microcontrollerADUC7026 and its peripherals. In addition, some basic
programming functions are summarized and three basic applications of
ADUC7026 of Analog Devices are presented.
The third section focuses on analyzing methods of constructing
digital devices for heartbeat monitoring with the use of capacitive
electrodes. Constructive materials, features, efficiency in dealing with
noise and a more general evaluation, are included in the analysis
The fourth section refers to a more advanced method of recording
signals that has wireless function. The method of constructing wireless
ECG recording devices and their usage are also analyzed here. In this
section, microcontroller MSP430FG439 of Olimex is presented and there
is a description about its use on ECG measurements.

At the last section there is the programming code of MSP430 for
ECG recording and a brief explanation of its function and purpose.
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1.1 Η φυσιολογία της καρδιάς
Η καρδιά, είναι το κεντρικό όργανο της κυκλοφορίας. Είναι ένα κοίλο μυώδες
όργανο, που δέχεται το αίμα πού προέρχεται από τις φλέβες και το ωθεί προς τις
αρτηρίες. Βρίσκεται μέσα στη θωρακική κοιλότητα ανάμεσα στους δύο πνεύμονες.
Περιβάλλεται από ένα υμένα από δύο φύλλα, το περικάρδιο, ενώ οι εσωτερικές της
κοιλότητες καλύπτονται από μια λεπτή μεμβράνη, το ενδοκάρδιο. Ανάμεσα στο
περικάρδιο και ενδοκάρδιο βρίσκεται το παχύτερο τοίχωμα της καρδιάς που
ονομάζεται μυοκάρδιο και αποτελείται από δυνατές μυϊκές ίνες. Εσωτερικά ή καρδιά
διαιρείται σε δύο τμήματα, ένα δεξιό και ένα αριστερό, τα οποία χωρίζονται μεταξύ
τους με ένα μυώδες διάφραγμα που ονομάζεται μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Καθένα
από τα τμήματα αυτά αποτελείται από δύο κοιλότητες: την επάνω, πού λέγεται
κόλπος και την κάτω, που λέγεται κοιλία. Ο κόλπος και η κοιλία συγκοινωνούν
μεταξύ τους με το λεγόμενο κολποκοιλιακό στόμιο. Η καρδιά λοιπόν χωρίζεται σε
τέσσερες κοιλότητες: τον αριστερό κόλπο και την αριστερά κοιλία, τον δεξιό κόλπο
και τη δεξιά κοιλία. Η καρδιά για να επιτέλεση τη λειτουργία της σαν αντλία, πρέπει
να διευρύνει τις κοιλότητές της, ώστε να γεμίσουν με αίμα και έπειτα να τις
συμπιέσει, ώστε το αίμα να διοχετευθεί στις αρτηρίες. Η σύσπαση της καρδιάς
ονομάζεται συστολή και η διεύρυνση διαστολή. Η χρονική περίοδος από το τέλος
μιας συστολής της καρδιάς μέχρι το τέλος της επόμενης συστολής ονομάζεται
καρδιακός παλμός. Ο κάθε καρδιακός παλμός αρχίζει με την αυτόματη γένεση ενός
δυναμικού ενέργειας στον φλεβόκομβο. Το δυναμικό ενέργειας επεκτείνεται με
ταχύτητα και στους δύο κόλπους και από εκεί μέσω του κολποκοιλιακού δεμάτιου
προς τις κοιλίες. Όμως εξαιτίας της ειδικής διαρρυθμισης του συστήματος αγωγής
από τους κόλπους στις κοιλίες, παρατηρείται καθυστέρηση κάπως μεγαλύτερη από
1/10 sec για τη δίοδο της διέγερσης από τους κόλπους στις κοιλίες. Με αυτό τον
τρόπο παρέχεται στους κόλπους η ευκαιρία να συστέλονται πριν από τις κοιλίες, με
αποτέλεσμα την άντληση αίματος προς τις κοιλίες πριν από την έντονη κοιλιακή
συστολή. Έτσι οι κόλποι λειτουργούν σαν εναυσματικές αντλίες για τις κοιλίες οι
οποίες με τη σειρά τους παρέχουν την κύρια πηγή δύναμης για την προώθηση του
αίματος μέσα από το αγγειακό σύστημα.
`
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1.2 Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
1.2.1 Φυσιολογικό Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Κατά την επέκταση του επάρματος της καρδιακής διέγερσης στα διάφορα τμήματα
αυτής, ηλεκτρικά ρεύματα διατρέχουν τους ιστούς γύρω από αυτή, ένα μικρό δε
μέρος από αυτά φτάνει μέχρι την επιφάνεια του σώματος. Εάν τοποθετηθούν
ηλεκτρόδια πάνω στο δέρμα από τη μια και την άλλη πλευρά της καρδιάς, καθίσταται
δυνατή η καταγραφή των ηλεκτρικών δυναμικών που παράγονται από αυτή. Η
καμπύλη που λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο ονομάζεται ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Φυσιολογικά το πρώτο ηλεκτρικό δυναμικό της καρδιάς παράγετα
παράγεται στον
φλεβόκομβο. Αυτό διαχέεται μετά στους κόλπους και γίνεται η συστολή αυτών. Μετά
περνά τον κολποκοιλιακό κόμβο και διαχέεται στις κοιλίες, μέσω του αριστερού και
δεξιού σκέλους του His, και γίνεται η συστολή των κοιλιών. Το
ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφει
καταγράφει τα ανωτέρω ηλεκτρικά δυναμικά, όπως φθάνουν
στην επιφάνεια του σώματος, καθώς ταξιδεύουν από τον φλεβόκομβο στις κοιλίες.
Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια απλή, γρήγορη, ανώδυνη εξέταση με αρκετά
καλή ειδικότητα και ευαισθησία. Ο Willem Einthoven ήταν αυτός που ανακάλυψε τις
αρχές καταγραφής και ερμηνείας του ΗΚΓ από το 1893 κερδίζοντας το Νομπέλ
ιατρικής το 1924.

Σχήμα 1.1
.1: Το φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα
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1.2.2 Χαρακτηριστικά του φυσιολογικού ΗΚΓ
Το φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα αποτελείται από ένα έπαρμα (κύμα) Ρ, ένα
«σύμπλεγμα QRS» και ένα έπαρμα Σ. Το σύμπλεγμα QRS συνήθως αποτελείται από
τρία διαφορετικά επάρματα, το έπαρμα Q, το έπαρμα R και το έπαρμα S. Το
έπαρμα Ρ προκαλείται από ηλεκτρικά ρεύματα τα οποία παράγονται κατά την
εκπόλωση των κόλπων πριν από τη συστολή τους, ενώ το σύμπλεγμα QRS
προκαλείται από ηλεκτρικά ρεύματα τα οποία παράγονται κατά την εκπόλωση των
κοιλιών πριν από τη συστολή τους, δηλαδή, κατά την επέκταση της εκπόλωσης στο
μυοκάρδιο των κοιλιών. Κατά συνέπεια, τόσο το έπαρμα Ρ, όσο και τα επάρματα που
αποτελούν το σύμπλεγμα QRS, είναι επάρματα εκπόλωσης. Το έπαρμα Σ
προκαλείται από ηλεκτρικά ρεύματα τα οποία παράγονται κατά την ανάνηψη των
κοιλιών από την κατάσταση της εκπόλωσης. Η διεργασία αυτή επιτελείται στο
μυοκάρδιο των κοιλιών 0,25 ως 0,35 sec μετά την εκπόλωση, αυτό δε το έπαρμα
χαρακτηρίζεται ως έπαρμα επαναπόλωσης. Δηλαδή, το ηλεκτροκαρδιογράφημα
αποτελείται τόσο από επάρματα εκπόλωσης, όσο και από επάρματα επαναπόλωσης.

Σχήμα 1.2: Καταγραφή του επάρματος εκπόλωσης και του επάρματος επαναπόλωσης από μια
μυϊκή ίνα μυοκαρδίου
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1.3 Η σχέση ηλεκτροκαρδιογραφήματος και καρδιακού κύκλου
Το ηλεκτροκαρδιογράφημα του σχήματος 1.3 καταγράφονται τα επάρματα (κύματα)
P, QRS και T. Το έπαρμα P προκαλείται από την επέκταση της εκπόλωσης στο
μυοκάρδιο των κόλπων, η οποία ακολουθείται από τη συστολή των κόλπων, με
αποτέλεσμα την ελαφρά ανύψωση της καμπύλης της ενδοκολπικής πίεσης, αμέσως
μετά το έπαρμα P. Μετά από 0,16 sec περίπου από την έναρξη του επάρματος P,
εμφανίζονται τα επάρματα QRS τα οποία οφείλονται στην εκπόλωση των κοιλιών, η
οποία προκαλεί την έναρξη της συστολής των κοιλιών και την ανιούσα φορά της
ενδοκοιλιακής πίεσης, όπως απεικονίζεται στο σχήμα 1.3. Κατά συνέπεια, το
σύμπλεγμα QRS αρχίζει ελάχιστο χρόνο πριν από τη συστολή των κοιλιών. Τέλος,
παρατηρείται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα το κοιλιακό έπαρμα
T. Αυτό
αντιπροσωπεύει την περίοδο επαναπόλωσης των κοιλιών, κατά τη διάρκεια της
οποίας οι μυϊκές ίνες του μυοκαρδίου των κοιλιών αρχίζουν να χαλαρώνουν. Γι’ αυτό
και το έπαρμα Τ εμφανίζεται ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν από το τέλος της
συστολής των κοιλιών.

Σχήμα 1.3: Τα φαινόμενα του καρδιακού κύκλου, με τις μεταβολές της πίεσης στον αριστερό
κόλπο, την αριστερή κοιλία και την αορτή, τις μεταβολές του όγκου των κοιλιών, το
ηλεκτροκαρδιογράφημα και το φωνοκαρδιογράφημα
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1.4 Πως γίνεται το ηλεκτροκαρδιογράφημα;
Το ηλεκτροκαρδιογράφημα γίνεται με ένα ειδικό μηχάνημα
μηχάνημα που ονομάζεται
ηλεκτροκαρδιογράφος. Ο ηλεκτροκαρδιογράφος είναι ένα ευαίσθητο βολτόμετρο που
καταγράφει μέσω ηλεκτροδίων τις διαφορές δυναμικού στην επιφάνεια του σώματος
που προκύπτουν κατά την λειτουργία της καρδιάς. Αποτελείται από μια κεντρική
μονάδα και ένα καλώδιο με 10 ηλεκτρόδια τα οποία συνδέονται στο σώμα του
εξεταζόμενου. Τα 4 πρώτα συνδέονται από ένα στα χέρια και στα ποδιά και τα
υπόλοιπα 6 μπροστά στο θώρακα

Σχήμα 1.4: Ηλεκτροκαρδιογράφος

1.4.1 Ηλεκτροκαρδιογραφικό χαρτί
Ο ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφεται από την ακίδα του ηλεκτροκαρδιογράφου
πάνω σε ένα μιλιμετρέ χαρτί με ταχύτητα καταγραφής συνήθως 25mm/sec. Μερικές
φορές η καταγραφή μπορεί να γίνει με μεγαλύτερες ή μικρότερες ταχύτητες.

*Οριζόντια το ηλεκτροκαρδιογραφικό χαρτί αντιστοιχεί σε χρόνο, ενώ κάθετα σε δυναμικό.
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1.4.2 Τι καταγράφεται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα
Το ΗΚΓ καταγράφεται σε ειδικό χαρτί. Αποτελείται από 12 απαγωγές. Οι πρώτες 6
ονομάζονται απαγωγές των ακρών (ή κλασικές) διότι καταγράφουν
καταγράφουν τα ηλεκτρικά
δυναμικά που φθάνουν στα άκρα. Συμβολίζονται κατά σειρά με I, II, III, aVR,
aVR aVL,
aVF.. Οι υπόλοιπες 6 καταγράφουν τα ηλεκτρικά δυναμικά από την πρόσθια
επιφάνεια του θώρακος και ονομάζονται προκάρδιες απαγωγές. Συμβολίζονται δε ως
V1, V2, V3, V4, V5, V6.

Σχήμα 1.5:
1.5 Οι θέσεις των προκάρδιων επαγωγών

1. Όταν το κύμα εκπόλωσης οδεύει από το αρνητικό προς το θετικό ηλεκτρόδιο του
ηλεκτροκαρδιογράφου, η γραφίδα κινείται προς τα πάνω και καταγράφει θετική
απόκλιση.

2. Όταν το κύμα της εκπόλωσης οδεύει από το θετικό προς το αρνητικό ηλεκτρόδιο, η
κίνηση της γραφίδας είναι προς τα κάτω.

3. Όταν το κύμα εκπόλωσης επεκτείνεται κάθετα προς μια απαγωγή θα καταγραφεί
διφασική απόκλιση.
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1.4.3 Πως ερμηνεύεται ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα
Η διέγερση των κυττάρων της καρδιάς καλείται εκπόλωση και η επαναφορά τους σε
κατάσταση ηρεμίας επαναπόλωση. Το πολωμένο (διεγερμένο) κύτταρο είναι
φορτισμένο θετικά στο εξωτερικό του και αρνητικά στο εσωτερικό του. Το
εκπολωμένο κύτταρο είναι φορτισμένο αρνητικά στο εξωτερικό του και θετικά στο
εσωτερικό του. Η πρώτη διέγερση του καρδιακού κύκλου, όπως αναφέρθηκε,
παράγεται στον φλεβόκομβο. Από εκεί διαχέεται στους δύο κόλπους, που
παριστάνεται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα σαν κύμα Ρ και μετά φθάνει στο δεμάτιο
του His.

Ακολούθως απλώνεται ταχέως, σε όλη την υπενδοκάρδια στοιβάδα και από εκεί στην
υπεπικάρδια στοιβάδα των κοιλιών. Η πορεία της διέγερσης στις κοιλίες παριστάνεται σαν
σύμπλεγμα QRS. Η πορεία της αναπόλωσης στις κοιλίες αντιστοιχεί στο κύμα Τ. Όταν έχει
συμπληρωθεί η διέγερση των κοιλιών, αλλά δεν έχει αρχίσει η αναπόλωσή τους, εγγράφεται
ισοηλεκτρική γραμμή, το τμήμα ST.
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1.5 Οι φυσιολογικές ηλεκτρικές τάσεις και η συχνότητα
λειτουργιάς στο ηλεκτροκαρδιογράφημα
Η ηλεκτρική τάση των κυμάτων στο φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα εξαρτάται
από τον τρόπο με τον οποίο τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται στην επιφάνεια του
σώματος. Όταν το ένα ηλεκτρόδιο τοποθετείται αμέσως πάνω από την καρδιά, και το
δεύτερο ηλεκτρόδιο τοποθετείται σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος, η ηλεκτρική
τάση του συμπλέγματος QRS μπορεί να φτάνει τα 3 ή 4 mV. Αλλά ακόμη και αυτή η
τάση είναι πολύ μικρή, σε σύγκριση με το μονοφασικό δυναμικό ενέργειας των 110
mV, όπως καταγράφεται, με άμεσο τρόπο, από την κυτταρική μεμβράνη μυϊκής ίνας
του μυοκαρδίου. Όταν το ηλεκτροκαρδιογράφημα καταγράφεται με ηλεκτρόδια
τοποθετημένα στα δυο άνω άκρα, είτε σε ένα άνω και σε ένα κάτω άκρο, η ηλεκτρική
τάση του συμπλέγματος QRS είναι συνήθως 1 mV από την κορυφή του επάρματος R
μέχρι το κάτω μέρος του επάρματος S. Εξάλλου η ηλεκτρική τάση του επάρματος Ρ
είναι 0,1 ως 0,3 mV και του επάρματος Τ από 0,2 ως 0,3 mV.
Το διάστημα P-Q ι P-R. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του επάρματος
Ρ και της αρχής του συμπλέγματος QRS είναι ο χρόνος που παρέρχεται από την
έναρξη της συστολής των κόλπων, μέχρι την έναρξη της συστολής των κοιλιών. Το
χρονικό αυτό διάστημα ονομάζεται διάστημα P-Q. Σο φυσιολογικό διάστημα P-Q
είναι περίπου 0,16 sec. Αυτό το διάστημα σε μερικές περιπτώσεις ονομάζεται
διάστημα P-R γιατί το Q συχνά απουσιάζει.
Το διάστημα Q-T. Η συστολή των κοιλιών πρακτικά διαρκεί από την αρχή του
επάρματος Q μέχρι το τέλος του επάρματος Τ. Το χρονικό αυτό διάστημα ονομάζεται
διάστημα Q-T και η φυσιολογική του διάρκεια είναι 0,35 sec
Η συχνότητα της καρδιακής λειτουργίας μπορεί να καθοριστεί εύκολα από το
ηλεκτροκαρδιογράφημα, γιατί το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ δυο
διαδοχικών καρδιακών παλμών είναι το αντίστροφο της καρδιακής συχνότητας. Εάν
το χρονικό διάστημα που παρεμβάλλεται μεταξύ δυο διαδοχικών καρδιακών παλμών,
όπως καθορίζεται με τις γραμμές βαθμονόμησης, είναι 1 sec, η καρδιακή συχνότητα
είναι 60 καρδιακοί παλμοί το λεπτό. Το φυσιολογικό χρονικό διάστημα που
παρεμβάλλεται μεταξύ δυο συμπλεγμάτων QRS είναι περίπου 0,83 sec. Αυτό
σημαίνει ότι η καρδιακή συχνότητα σ’ αυτή την περίπτωση, είναι 72 καρδιακοί
παλμοί το λεπτό.

1.6 Ηλεκτροκαρδιογραφικές απαγωγές
Η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων γίνεται σε διάφορες σταθερές (τυπικές) θέσεις. Η
πολικότητα της εγγραφής κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου (θετική ή αρνητική)
καθορίζεται από τον προσανατολισμό των ηλεκτροδίων σε σχέση με την κατεύθυνση του
ρεύματος στην καρδιά.
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1.6.1 Οι τρεις βασικές απαγωγές των άκρων
Με τον όρο «διπολικές» εννοείται ότι το ΗΚΓ καταγράφεται από δύο ειδικά
ηλεκτρόδια, τοποθετημένα στο σώμα, και σ’ αυτή την περίπτωση σε άκρα. Η
«απαγωγή» δεν συνίσταται από ένα απλό καλώδιο, με το οποίο συνδέεται το σώμα με
το καταγραφικό όργανο, αλλά από δύο καλώδια και από τα ηλεκτρόδιά τους, για να
σχηματίζεται ένα πλήρες ηλεκτρικό κύκλωμα με τον ηλεκτροκαρδιογράφο. Αν και ο
πραγματικός ηλεκτροκαρδιογράφος είναι ηλεκτρονικό όργανο καταγραφής υψηλής
ταχύτητας, στο σχήμα 1.6 παριστάνεται ως απλό μηχανικό όργανο καταγραφής.

Σχήμα 1.6: Συμβατική τοποθέτηση των ηλεκτροδίων για την καταγραφή των βασικών
ηλεκτροκαρδιογραφικών απαγωγών. στο θώρακα είναι σχεδιασμένο το τρίγωνο του Einthoven.

 Απαγωγή I
Κατά την καταγραφή με την απαγωγή Ι, το αρνητικό ηλεκτρόδιο του
ηλεκτροκαρδιογράφου τοποθετείται στο δεξιό άνω άκρο(RA) και το θετικό
ηλεκτρόδιο στο αριστερό άνω άκρο(LA). Κατά συνέπεια, όταν το σημείο στον
θώρακα όπου το δεξιό άνω άκρο συνδέεται με το σώμα είναι ηλεκτραρνητικό σε
σχέση με το σημείο στο οποίο το αριστερό άνω άκρο συνδέεται με τον θώρακα, ο
ηλεκτροκαρδιογράφος καταγράφει θετικό έπαρμα - δηλαδή έπαρμα πάνω από την
ισοηλεκτρική γραμμή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Εξάλλου, όταν η πολικότητα
μεταβάλλεται, το καταγραφόμενο έπαρμα είναι αρνητικό, δηλαδή κάτω από την
ισοηλεκτρική γραμμή.
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Απαγωγή Ι = VLA-VRA

 Απαγωγή II
Κατά την καταγραφή με την απαγωγή ΙΙ, το αρνητικό ηλεκτρόδιο του
ηλεκτροκαρδιογράφου τοποθετείται στο δεξιό άνω άκρο(RA) και το θετικό
ηλεκτρόδιο στο αριστερό κάτω άκρο(LL). Κατά συνέπεια, όταν το δεξιό άνω άκρο
είναι ηλεκτραρνητικό σε σχέση με το αριστερό κάτω άκρο, ο ηλεκτροκαρδιογράφος
καταγράφει θετικό έπαρμα.
Απαγωγή ΙΙ = VLL-VRA

 Απαγωγή ΙΙΙ
Κατά την καταγραφή με την απαγωγή ΙΙΙ, το αρνητικό ηλεκτρόδιο του
ηλεκτροκαρδιογράφου τοποθετείται στο αριστερό άνω άκρο(LA), και το θετικό
ηλεκτρόδιο στο αριστερό κάτω άκρο(LL). Αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτροκαρδιογράφος
καταγράφει θετικό έπαρμα όταν το αριστερό άνω άκρο είναι ηλεκτραρνητικό σε
σχέση με το αριστερό κάτω άκρο
Απαγωγή ΙIΙ = VLL-VLA
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Επειδή τα ηλεκτροκαρδιογράφημα που λαμβάνονται με όλες τις διπολικές απαγωγές
είναι όμοια μεταξύ τους, δεν έχει μεγάλη σημασία ποια απαγωγή χρησιμοποιείται,
όταν επιδιώκεται η διάγνωση των διάφορων αρρυθμιών της καρδιάς, γιατί η
διάγνωση των αρρυθμιών εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από τις χρονικές
αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων κυμάτων του καρδιακού παλμού. Από την
άλλη μεριά, όταν απαιτείται η διάγνωση βλάβης στο μυοκάρδιο των κοιλιών ή των
κόλπων, είτε στο σύστημα αγωγής των διεγέρσεων, ενδιαφέρει πάρα πολύ η απαγωγή
που χρησιμοποιείται, γιατί οι ανωμαλίες που εμφανίζονται στο μυοκάρδιο
μεταβάλλουν τη μορφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος κατά τρόπο σημαντικό σε
ορισμένες απαγωγές, χωρίς να επηρεάζονται άλλες απαγωγές.

1.6.2 Ο νόμος του Einthoven
Το ισόπλευρο τρίγωνο γύρω από την περιοχή της καρδιάς στο σχήμα 1.6 ονομάζεται
τρίγωνο του Einthoven. Αποτελεί ένα σχεδιαγραμματικό τρόπο για να καταδειχθεί ότι
τα δύο άνω άκρα και το αριστερό κάτω άκρο αποτελούν τις τρεις γωνίες τριγώνου
που περιβάλει την καρδιά. Οι δύο γωνίες στο άνω άκρο του τριγώνου παριστάνουν τα
σημεία στα οποία τα δύο άνω άκρα πραγματοποιούν ηλεκτρική σύνδεση με τα υγρά
που περιβάλουν την καρδιά, η δε κάτω γωνία αποτελεί το σημείο στο οποίο το
αριστερό κάτω άκρο συνδέεται με αυτά τα υγρά. Κατά το νόμο του Einthoven: αν τα
ηλεκτρικά δυναμικά δύο οποιωνδήποτε από τις τρεις ηλεκτροκαρδιογραφικές
απαγωγές είναι γνωστά για δεδομένη χρονική στιγμή, το δυναμικό της τρίτης
απαγωγής μπορεί να υπολογιστεί μαθηματικά, από τις δύο πρώτες, με την απλή
άθροισή τους :
Απαγωγή Ι + Απαγωγή ΙΙΙ = Απαγωγή ΙΙ
(* τα θετικά και τα αρνητικά σημεία των διαφόρων απαγωγών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτέλεση
αυτής της άθροισης).

12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

1.6.3 Θωρακικές απαγωγές
Συχνά, λαμβάνονται ΗΚΓ με το ένα ηλεκτρόδιο τοποθετημένο σε ένα από τα έξι
ξεχωριστά σημεία του θώρακα στο σχήμα. Αυτό το ηλεκτρόδιο συνδέεται με το (+)
του ηλεκτροκαρδιογράφου, ενώ το (-), που ονομάζεται αδιάφορο ηλεκτρόδιο,
συνδέεται συνήθως, με την παρεμβολή ηλεκτρικών αντιστάσεων, με το δεξιό και
αριστερό άνω άκρο, καθώς και με το αριστερό κάτω άκρο, όπως απεικονίζεται στο
σχήμα 1.7. Συνήθως λαμβάνονται έξι διαφορετικές πρότυπες απαγωγές από το
πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, με τη διαδοχική τοποθέτηση του θωρακικού ηλεκτροδίου
στα έξι σημεία που σημειώνονται στο διάγραμμα. Τα ΗΚΓ που λαμβάνονται με τη
μέθοδο που απεικονίζεται στο σχήμα, φέρονται ως απαγωγές V1,V2,V3,V4,V5 και
V6. Στο σχήμα 1.7 απεικονίζονται τα ηλεκτροκαρδιογράφημα φυσιολογικής καρδιάς,
όπως καταγράφονται από τις έξι προκάρδιες απαγωγές. Επειδή οι διάφορες
επιφάνειες της καρδιάς είναι πολύ κοντά στο θωρακικό τοίχωμα, με την κάθε μια
προκάρδια απαγωγή καταγράφεται, κατά κύριο λόγο, το ηλεκτρικό δυναμικό του
μυοκαρδίου, που βρίσκεται αμέσως κάτω από το ηλεκτρόδιο. Για αυτό το λόγο,
σχετικά μικρές ανωμαλίες στις κοιλίες, και ιδιαίτερα στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα,
συχνά προκαλούν εκσεσημασμένες αλλοιώσεις στα ηλεκτροκαρδιογράφημα που
λαμβάνονται με τις προκάρδιες απαγωγές. Στις απαγωγές V1 και V2, το σύμπλεγμα
QRS της φυσιολογικής καρδιάς είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος του αρνητικό, γιατί
στις απαγωγές αυτές το προκάρδιο ηλεκτρόδιο είναι πλησιέστερα στη βάση παρά
στην κορυφή της καρδιάς, προς την οποία βάση είναι η κατεύθυνση της
ηλεκτραρνητικότητας κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της διεργασίας της
εκπόλωσης των κοιλιών. Αντίθετα, το σύμπλεγμα QRS στις απαγωγές V4, V5 και V6
είναι, κατά το μεγαλύτερο μέρος του θετικό, γιατί το θωρακικό ηλεκτρόδιο σ’ αυτές
τις απαγωγές είναι πλησιέστερα προς την κορυφή της καρδιάς, προς την κατεύθυνση
της οποίας παρατηρείται ηλεκτροθετικότητα κατά το μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας
της διεργασίας εκπόλωσης των κοιλιών.

Σχήμα 1.7
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Στο σχήμα 1.8 απεικονίζονται τα ΗΚΓ φυσιολογικής καρδιάς, όπως καταγράφονται
από τις έξι αυτές πρότυπες θωρακικές απαγωγές. Επειδή οι διάφορες επιφάνειες της
καρδιάς είναι πολύ κοντά στο θωρακικό τοίχωμα, με την κάθε μια θωρακική
απαγωγή καταγράφεται, κατά κύριο λόγο, το ηλεκτρικό δυναμικό του μυοκαρδίου,
που βρίσκεται αμέσως κάτω από το ηλεκτρόδιο. Γι’ αυτό το λόγο, σχετικά μικρές
ανωμαλίες στις κοιλίες, και ιδιαίτερα στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, συχνά
προκαλούν αλλοιώσεις στα ΗΚΓ που λαμβάνονται με τις προκάρδιες (θωρακικές)
απαγωγές.

Σχήμα 1.8

1.6.4 Οι ενισχυμένες μονοπολικές απαγωγές άκρων
Ένα άλλο σύστημα απαγωγών σε ευρεία χρήση είναι η «ενισχυμένη μονοπολική
απαγωγή άκρου». Στην απαγωγή αυτού του τύπου, δύο άκρα συνδέονται, με την
παρεμβολή ηλεκτρικών αντιστάσεων, με το (-) του ηλεκτροκαρδιογράφου ενώ το
τρίτο άκρο συνδέεται με το (+). Όταν το (+) συνδέεται με δεξιό άνω άκρο, η απαγωγή
ονομάζεται aVR, όταν συνδέεται με το αριστερό άνω άκρο, ονομάζεται απαγωγή aVL
και όταν συνδέεται με το αριστερό κάτω άκρο, ονομάζεται απαγωγή aVF.

Τα φυσιολογικά ΗΚΓ που λαμβάνονται με τις ενισχυμένες μονοπολικές απαγωγές
των άκρων, απεικονίζονται στο σχήμα 1.9. Όλα είναι όμοια με εκείνα των κλασσικών
διπολικών απαγωγών των άκρων, εκτός από την απαγωγή aVR, στην οποία το ΗΚΓ
είναι αντεστραμμένο.
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Σχήμα 1.9

1.7
Γενική
περιγραφή
Ηλεκτροκαρδιογράφου

των

υποσυστημάτων

ενός

Στο
παρακάτω
σχήμα
βλέπουμε
τα
βασικά
υποσυστήματα
ενός
ηλεκτροκαρδιογράφου. Ο ηλεκτροκαρδιογράφος είναι, ουσιαστικά, ένας ενισχυτής
που ακολουθείται από ένα καταγραφέα, και η βασική του λειτουργία είναι η λήψη
του ασθενούς
θενούς ηλεκτρικού σήματος της καρδιάς, όπως αυτό φτάνει στην επιφάνεια
του σώματος, και η ενίσχυση του πλάτους του για περαιτέρω επεξεργασία,
καταγραφή ή αποθήκευση.

Σχήμα 1.10: Βασικά υποσυστήματα ηλεκτροκαρδιογράφου

Τα βασικά υποσυστήματα ενός ηλεκτροκαρδιογράφου, όπως φαίνονται και στο
σχήμα 1.10
10 είναι τα ακόλουθα:
1.

Τα ηλεκτρόδια τα οποία χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της ηλεκτρικής
δραστηριότητας της καρδιάς.

2.

Τα κυκλώματα προστασίας και απομόνωσης για την ασφάλεια του ατόμου του
οποίου το ΗΚΓ καταγράφεται. Είναι διατάξεις απομόνωσης υπερτάσεων στις
εισόδους της συσκευής.

3.

Ο επιλογέας ακροδεκτών για την επιλογή της επιθυμητής προς καταγραφή
απαγωγής. Ένας τυπικός ηλεκτροκαρδιογράφος περιλαμβάνει
περιλαμβάνει τουλάχιστον 12
ακροδέκτες εισόδου για να μπορούμε να παίρνουμε συγκεκριμένου τύπου ΗΚΓ.
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4. Ο προενισχυτής, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη προενίσχυση που δέχεται το
σήμα. Πρέπει να έχει πολύ υψηλό λόγο απόρριψης κοινού σήματος (CMRR) και
συνήθως υλοποιείται
οποιείται με τελεστικούς ενισχυτές.
5. Το κύκλωμα απομόνωσης, το οποίο είναι ένα ζωνοπερατό φίλτρο στα 50 Hz για την
αποκοπή των παρεμβολών του δικτύου. Προστατεύει επίσης τον ασθενή από τυχόν
ρεύματα διαρροής από ή προς τα μεταλλικά της συσκευής.
6. Το κύκλωμα οδήγησης δεξιού κάτω άκρου, το οποίο παρέχει αναφορά τάσεων, ορίζει
δηλ. μία γείωση, και το κύκλωμα κύριας ενισχυτικής βαθμίδας, το οποίο ενισχύει το
σήμα όσο χρειάζεται ώστε να αποδοθεί ικανοποιητικά από τη συσκευή καταγραφής.
7. Ο καταγραφέας,
ραφέας, ο οποίος εξασφαλίζει την εκτύπωση της οθόνης στο χαρτί. Σε
ψηφιακούς ηλεκτροκαρδιογράφους υπάρχει και σύστημα μνήμης το οποίο επιτρέπει
την καταγραφή των δεδομένων σε δίσκο μαζί με προσωπικά δεδομένα του ασθενούς.
8. Το σήμα βαθμονόμησης, το οποίο
οποίο εξασφαλίζει την αρχικοποίηση από τυχόν
αποκλίσεις.

1.8 Λήψη σήματος Ηλεκτροκαρδιογραφήματος
Η βασική δομή της καρδιάς φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Μετρώντας μία
διαφορετική περιοχή της καρδιάς θα λάβουμε διαφορετικά βιοδυναμικά και θα
παραχθούν διαφορετικές κυματομορφές ΗΚΓ.

Σχήμα 1.11: Ανατομία του Βηματοδότη Καρδιάς και του Συστήματος Αγωγιμότητας

Το ΗΚΓ μετατρέπεται σε ηλεκτρική τάση μέσω των ηλεκτροδίων. Μία τυπική
επιφάνεια ηλεκτροδίου που χρησιμοποιείται σε καταγραφή ΗΚΓ είναι
κατασκευασμένη από Ag/AgCl
AgCl όπως φαίνεται στο σχήμα 1.11.
11. Τα αναλώσιμα
ηλεκτρόδια τοποθετούνται στο δέρμα του ασθενή και μπορούν εύκολα να
αφαιρεθούν.
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Σχήμα 1.12
12: Μία αναλώσιμη επιφάνεια ηλεκτροδίου

Τα πρότυπα που έχουν οριστεί από την Association for the Advancement of
Medical
Instrumentation
(AAMI)
σχετικά
με
τους
ενισχυτές
ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ), θέτουν το ανώτατο κατώφλι ανοχής της dc
συνιστώσας τα 300mV που προκύπτουν από την επαφή δέρματος – ηλεκτροδίου. Τα
εμπορικά ηλεκτρόδια ηλεκτροκαρδιογραφήματος έχουν πολύ χαμηλά offset,
εξασφαλίζοντας έτσι μικρό κίνδυνο σε πιθανότητα υπέρβασης του μέγιστου
επιτρεπτού dc offset εισόδου.
Τα σήματα ηλεκτροκαρδιογραφήματος
ηλεκτροκαρδιογραφήματος αλλά και ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος
που έχουν καταγραφεί με τα νέα βιοηλεκτρόδια χωρίς τη χρήση πάστας, μπορούν
πολύ εύκολα να συγκριθούν με καταγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί με τα
γνωστά ηλεκτρόδια Ag/AgCl
AgCl. Το σχήμα 1.12
12 παρουσιάζει μία ψηφιοποιημένη
ψηφιοποιημ
καταγραφή ενός σήματος ΗΚΓ που έχει πραγματοποιηθεί με αγώγιμο βιοηλεκτρόδιο
χωρίς τη χρήση πάστας και με το κλασσικό ηλεκτρόδιο Ag/AgCl.

Σχήμα 1.13: Καταγραφές σήματος ΗΚΓ
(α) Με χρήση κλασσικού ηλεκτροδίου Ag/AgCl.
Ag/AgCl.

(β) Με χρήση αγώγιμου ενεργού βιοηλεκτροδίου

Ο καρδιακός μηχανισμός ενός
ε
ΗΚΓ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Στο πάνω
μέρος του σχεδιαγράμματος, το ηλεκτροκαρδιογράφημα εμφανίζει τον καρδιακό
κύκλο. Οι καρδιακοί ήχοι φαίνονται επίσης. Το κάτω μέρος του σχεδιαγράμματος
δείχνει πως εμφανίζεται μία διαταραχή όταν η πίεση στην αριστερή
αριστερή κοιλία
υπερβαίνει την αρτηριακή πίεση.
πίεση Όταν τα ηλεκτρόδια μετατρέψουν το ΗΚΓ σε
ηλεκτρική τάση, αυτή μπορεί να οδηγηθεί σε έναν ενισχυτή οργανολογίας και στη
συνέχεια να επεξεργαστεί.
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Σχήμα 1.14: Ο καρδιακός κύκλος ενός ΗΚΓ

Μετράμε το ΗΚΓ ενώνοντας τα δύο ηλεκτρόδια στο δεξί και στο αριστερό
μέρος του στήθους όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα. Το σώμα θα πρέπει να
ενωθεί με την γείωση των κυκλωμάτων και έτσι γειώνουμε
γειώνουμε το δεξί πόδι. Εάν το πόδι
δεν γειωθεί, δεν θα μπορέσουμε να λάβουμε κανένα σήμα.

Σχήμα 1.15:
1.
Απλοποιημένο σύστημα καταγραφής ΗΚΓ
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2.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό θεωρούμαι απαραίτητο να αποσαφηνίσουμε τους όρους του
μικροεπεξεργαστή, μικροϋπολογιστή, μικροελεγκτή που συνήθως ακούγονται χωρίς
κάποιο συγκεκριμένο διαχωρισμό και να δώσουμε τη διακριτή σημασία τους,
Παράλληλα θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε κάποια παραδείγματα που αφορούν
τον προγραμματισμό του ADUC7026, αποκτώντας έτσι μια καλή εικόνα της
αρχιτεκτονικής του και των περιφερειακών του , αλλά και κάποια ευχέρεια στη χρήση
των καταχωρητών εργασίας.

2.2 Μικροεπεξεργαστής
Ένας μικροεπεξεργαστής περιλαμβάνει τις περισσότερες ή όλες τις λειτουργίες
μιας κεντρικής
μονάδας
επεξεργασίας(ΚΜΕ)
ενός υπολογιστή σε
ένα
ενιαίο ολοκληρωμένο κύκλωμα(IC). Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με μια
σειρά από εντολές. Οι εντολές που εκτελούνται από τον μικροεπεξεργαστή είναι
εντολές σε γλώσσα μηχανής και είναι αποθηκευμένες στην κύρια μνήμη. Μια εντολή
σε γλώσσα μηχανής είναι μια σειρά από δυαδικά ψηφία, όπου είναι κωδικοποιημένο
το είδος της εντολής. Το σύνολο αυτών των εντολών χρησιμεύει ως μία διασύνδεση
ανάμεσα στο λογισμικό (software) και το υλικό (hardware), δηλαδή ανάμεσα στα
προγράμματα και στους επεξεργαστές. Οι πρώτοι μικροεπεξεργαστές εμφανίστηκαν
στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και χρησιμοποιήθηκαν σε ηλεκτρονικές
αριθμομηχανές. Η ενσωμάτωση των μικροεπεξεργαστών σε άλλες συσκευές, όπως
τερματικά, εκτυπωτές κλπ, ακολούθησε σχετικά γρήγορα. Με χρήση ενός οκτάμπιτου
μικροεπεξεργαστή, κατασκευάστηκε ο πρώτος μικροϋπολογιστής γενικού σκοπού
στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των
μικροεπεξεργαστών που ακολούθησε συνδέεται με τις αυξημένες απαιτήσεις από
γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου.

Σχήμα 2.1: Μικροεπεξεργαστής οικογένειας ARM
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Ένας σύγχρονος μικροεπεξεργαστής αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες.










Μονάδα αποκωδικοποίησης (Decoding Unit)
Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Arithmetic and Logical Unit, ALU): Η μονάδα
στην οποία εκτελούνται μία προς μία οι αριθμητικές ή λογικές πράξεις, όπως
υπαγορεύονται από τις εντολές που έχουν δοθεί στον υπολογιστή.
Καταχωρητές (Registers): Μικρά κελιά μνήμης στο εσωτερικό του επεξεργαστή,
που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων, καθώς
αυτά υφίστανται επεξεργασία. Οι καταχωρητές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο
του επεξεργαστή και τον κατασκευαστή, τόσο ως προς την οργάνωση όσο και ως
προς τη χωρητικότητά τους.
Μονάδα ελέγχου (Control Unit): Ελέγχει τη ροή δεδομένων από και προς την
ALU, τους καταχωρητές, τη μνήμη και τις περιφερειακές μονάδες
εισόδου/εξόδου.
Μονάδα προσκόμισης (Fetch Unit): Μεταφέρει τις εντολές από τη μνήμη στον
επεξεργαστή.
Μονάδα προστασίας (Protection Unit): Εξασφαλίζει το αποδεκτό της κάθε
διεργασίας που εκτελεί ο επεξεργαστής, ώστε να μη τροποποιούνται δεδομένα
που δεν πρέπει ή να μην εκτελούνται μη αποδεκτές εντολές, όπως π.χ. διαίρεση
αριθμού με το μηδέν.

2.3 Μικροελεγκτές
Η επιθυμία των κατασκευαστών να δημιουργήσουν συστήματα με περισσότερες
δυνατότητες και με μικρότερο μέγεθος οδήγησε στην ανάγκη για ενσωμάτωση όλων
των λειτουργιών ενός υπολογιστή σε ένα ή μερικά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Η
ανάπτυξη της τεχνολογίας που
χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των
κυκλωμάτων αυτών, είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του
μικροεπεξεργαστή και τη δημιουργία του μικροελεγκτή.
Μικροελεγκτής ονομάζεται το λειτουργικό υπολογιστικό σύστηµα σε πλακίδιο
(“system-on-a-chip”), το οποίο περιέχει έναν επεξεργαστικό πυρήνα, µνήµη και
περιφερειακές συσκευές εισόδου/εξόδου. Όπως έγινε κατανοητό και από τον ορισµό
του, πρόκειται για µια διάταξη που προκύπτει όταν όλες οι διακριτές µονάδες που
αποτελούν έναν µικροϋπολογιστή τοποθετηθούν µέσα στο σώµα του ίδιου
ολοκληρωμένου συστήματος. Με άλλα λόγια εκτός από τα αριθμητικά και λογικά
στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται, ο µικροελεγκτής περιλαμβάνει επιπλέον στοιχεία,
όπως µνήµη τυχαίας προσπέλασης (RAM) για την αποθήκευση δεδομένων, µνήµη
µόνο για ανάγνωση (ROM) για την αποθήκευση προγραµµάτων, µνήµη flash για
µόνιµη αποθήκευση, περιφερειακές συσκευές και διεπαφές εισόδου/εξόδου.
Στο σημείο αυτό θεωρώ σημαντικό να γίνει κατανοητή η διαφορά μεταξύ
μικροεπεξεργαστών και μικροελεγκτών. Στους σύγχρονους μικροεπεξεργαστές για μη
ενσωματωμένα συστήματα(για παράδειγμα, στους μικροεπεξεργαστές των
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προσωπικών υπολογιστών) δίνεται έμφαση στην υπολογιστική ισχύ. Η ευελιξία
ανάπτυξης διαφορετικών εφαρμογών είναι μεγάλη, καθώς η λειτουργικότητα του
τελικού συστήματος καθορίζεται από τα εξωτερικά περιφερειακά που διασυνδέονται
με την κεντρική μονάδα του μικροεπεξεργαστή, η οποία δεν είναι εξειδικευμένη.
Αντίθετα, στους μικροεπεξεργαστές για ενσωματωμένα συστήματα, δηλαδή στους
μικροελεγκτές, οι οποίοι έχουν μικρότερες ή και μηδαμινές δυνατότητες συνεργασίας
με εξωτερικά περιφερειακά, η ευελιξία είναι περιορισμένη, καθώς και η υπολογιστική
ισχύς. Οι μικροελεγκτές δίνουν έμφαση στο μικρό αριθμό ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων που απαιτείται για τη λειτουργία μιας συσκευής, το χαμηλό κόστος και
την εξειδίκευση.
Οι µικροελεγκτές τυγχάνουν ευρείας χρήσης λόγω των πλεονεκτηµάτων τους. Τα
βασικότερα από αυτά είναι:












Αυτονομία,
μέσω
της
ενσωμάτωσης
σύνθετων
περιφερειακών
υποσυστημάτων όπως μνήμες και θύρες επικοινωνίας. Έτσι πολλοί
μικροελεγκτές δεν χρειάζονται κανένα άλλο ολοκληρωμένο κύκλωμα για να
λειτουργήσουν.
Η ενσωμάτωση περιφερειακών σημαίνει ευκολότερη υλοποίηση εφαρμογών
λόγω των απλούστερων διασυνδέσεων. Επίσης, οδηγεί σε χαμηλότερη
κατανάλωση ισχύος, μεγιστοποιώντας τη φορητότητα και ελαχιστοποιεί το
κόστος της συσκευής στην οποία ενσωματώνεται ο μικροελεγκτής.
Χαμηλό κόστος.
Μεγαλύτερη αξιοπιστία, και πάλι λόγω των λιγότερων διασυνδέσεων.
Μειωμένες εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών και μειωμένη
ευαισθησία σε αντίστοιχες παρεμβολές από άλλες ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές συσκευές. Το πλεονέκτημα αυτό προκύπτει από το μικρότερο
αριθμό και μήκος εξωτερικών διασυνδέσεων καθώς και τις χαμηλότερες
ταχύτητες λειτουργίας.
Περισσότεροι διαθέσιμοι ακροδέκτες για ψηφιακές εισόδους-εξόδους (για
δεδομένο μέγεθος ολοκληρωμένου κυκλώματος), λόγω της μη δέσμευσής
τους για τη σύνδεση εξωτερικών περιφερειακών.
Μικρό μέγεθος συνολικού υπολογιστικού συστήματος.

Σηµαντικό χαρακτηριστικό των µικροελεγκτών είναι η εξυπηρέτηση συµβάντων σε
πραγµατικό χρόνο στο σύστηµα που ελέγχουν. Όταν συγκεκριµένα συµβάντα
λάβουν χώρα ένα σύστηµα αιτηµάτων διακοπής µπορεί να ειδοποιήσει τον
επεξεργαστή να αναβάλει την τρέχουσα ακολουθία εντολών που εκτελεί, για να
ξεκινήσει τη ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής (ISR). Η ISR θα ολοκληρώσει όλη την
εργασία που απαιτείται για την εξυπηρέτηση της διακοπής προτού επιστρέψει στην
αρχική ακολουθία εντολών. Οι πιθανές πηγές αιτήµατος διακοπής εξαρτώνται από
την συσκευή, και συχνά περιλαµβάνουν γεγονότα όπως η υπερχείλιση ενός µετρητή,
µια αναλογική προς ψηφιακή µετατροπή, την αλλαγή λογικής στάθµης σε κάποια
είσοδο (όπως συµβαίνει στην περίπτωση πίεσης ενός πλήκτρου) ή την λήψη
δεδοµένων από κάποιο σύστηµα µετάδοσης πληροφοριών. Όπου η κατανάλωση
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ισχύος είναι σηµαντική, όπως σε συσκευές που τροφοδοτούνται από µπαταρίες, τα
αιτήµατα διακοπής µπορούν να «ξυπνούν» τον µικροελεγκτή από µία κατάσταση
χαµηλής κατανάλωσης στην οποία τίθεται, έως ότου χρειαστεί να κάνει κάτι από
κάποιο συµβάν περιφερειακής συσκευής.
Οι μικροελεγκτές αποτελούν μέρος ενός εντυπωσιακού αριθμού προϊόντων τα οποία
βρίσκονται γύρω μας. Το αυτοκίνητό, τα τηλεχειριστήριά, η τηλεόρασή, οι ψηφιακές
κάμερες, τα κινητά τηλέφωνα, τα πλυντήριά είναι μερικά από αυτά. Στην ουσία δεν
θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η χρήση μικροελεγκτών στις μέρες μας είναι
καθολική και γενικά κάθε προϊόν το οποίο αλληλεπιδρά με ένα χρήστη περιλαμβάνει
ένα μικροελεγκτή, ο οποίος παίζει το ρόλο του «εγκεφάλου» των ηλεκτρονικών
κυκλωμάτων. Δεν είναι τυχαίο πλέον, ότι πολλές βιομηχανίες προσανατολίζονται σε
εφαρμογές όπου αποτελούνται από ηλεκτρικά κυκλώματα τα οποία ελέγχονται από
μικροελεγκτή σε αντίθεση με την πρακτική του παρελθόντος όπου χρησιμοποιούσαν
ογκώδεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC) ή ηλεκτρονόμους και σύνθετη αλλά
μόνιμη λογική. Η χρήση μικροελεγκτών ξεκίνησε πριν από περίπου τριάντα πέντε
χρόνια. Το πρώτο μοντέρνο ενσωματωμένο σύστημα (embedded system) ήταν ο
υπολογιστής του διαστημοπλοίου Apollon, ο οποίος αναπτύχθηκε από τον Charles
Stark Draper στο Εργαστήριο Instrumentation Laboratory του ΜΙΤ. Λόγω της
ραγδαίας ανάπτυξης της ηλεκτρονικής έγινε δυνατή η βιομηχανική παραγωγή τους
με μικρό κόστος.
Οι περισσότεροι μικροελεγκτές έχουν δυνατότητες πολλαπλών αναλογικο-ψηφιακών
μετατροπών (ADC είσοδοι) για λήψη μετρήσεων από όλων των ειδών αισθητήρων
που υπάρχουν στην αγορά, έλεγχο κινητήρων (συνεχούς και εναλλασσόμενου
ρεύματος, βηματικούς κ.λπ.) με χρήση διαμόρφωσης εύρους παλμού (Pulse Width
Modulation PWM) και δυνατότητα προγραμματισμού κατευθυντών PID. Είναι
λοιπόν απαραίτητο να δέχονται κάποια είσοδο από τη συσκευή την οποία ελέγχουν.
Αυτός είναι ο σκοπός του αναλογικού προς ψηφιακό μετατροπέα. Τέλος, οφείλουµε
να τονίσουµε ότι οι εφαρµογές που εκτελούν οι µικροελεγκτές πρέπει να έχουν
αρκετά µικρό µέγεθος, ώστε να χωρούν στη διαθέσιµη ενσωµατωµένη µνήµη του
µικροελεγκτή, ώστε να µην υπάρξει ανάγκη για επέκτασησε εξωτερική µνήµη. Ο
κώδικας που είναι γραµµένος σε υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραµµατισµού,
συµπυκνώνεται σε συµπαγή κώδικα µηχανής µε την χρήση της γλώσσας assembly
και των µεταγλωττιστών, για την αποθήκευσή του στη µνήµη του µικροελεγκτή.
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2.4 Ενσωματωμένα Συστήματα (Embedded Systems)

Με τον όρο ενσωματωμένο σύστημα εννοούμε ένα υπολογιστικό σύστημα ειδικού
σκοπού, σχεδιασμένο για μία ή λίγες εξειδικευμένες εφαρμογές, συχνά με τον
περιορισμό της επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο για λόγους ασφάλειας και
χρησιμότητας. Ένα τέτοιο σύστηµα είναι συνήθως ενσωµατωµένο, σαν µέρος µιας
συσκευής, η οποία περιλαµβάνει επιπλέον υλικό (hardware), ενίοτε και µηχανικά
µέρη. Πρόκειται δηλαδή για µικρά υπολογιστικά µέρη που βρίσκονται εντός µιας
µεγαλύτερης συσκευής που εξυπηρετεί έναν πιο γενικό σκοπό.
Σε αντίθεση µε ένα ενσωµατωµένο σύστηµα, ένας υπολογιστής γενικού σκοπού,
όπως ένας προσωπικός υπολογιστής, µπορεί να εκτελεί πολλές διαφορετικές
διεργασίες ταυτόχρονα, ανάλογα µε τον προγραµµατισµό του. Τα ενσωµατωµένα
συστήµατα χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο πολλών σύγχρονων συσκευών. Η χρήση
των ενσωµατωµένων συστηµάτων σε συγκεκριµένες εφαρµογές επιτρέπει στους
µηχανικούς σχεδιασµού τους να τα βελτιστοποιήσουν, µειώνοντας το µέγεθος και το
κόστος του προϊόντος, ή αυξάνοντας την αξιοπιστία και την απόδοση.
Τα ενσωματωμένα συστήματα ελέγχονται από έναν κύριο επεξεργαστικό πυρήνα που
τυπικά είναι ένας μικροελεγκτής ή ένας επεξεργαστής ψηφιακού σήματος. Οι εντολές
του προγράμματος που αναφέρονται στα ενσωματωμένα είναι γνωστές ως firmware
και αποθηκεύονται στη ROM ή στη flash memory.
Πολλά από τα ενσωµατωµένα συστήµατα είναι προϊόντα µαζικής παραγωγής,
επωφελούµενα από τη µείωση του µέσου κόστους παραγωγής µε την αύξηση του
πλήθους των παραγόµενων µονάδων. Το εύρος των εφαρµογών στις οποίες
χρησιµοποιούνται ενσωµατωµένα συστήµατα εκτείνεται από φορητές συσκευές
όπως ψηφιακά ρολόγια χειρός και συσκευές αναπαραγωγής µουσικής, έως µεγάλες
εγκαταστάσεις όπως οι φωτεινοί σηµατοδότες, ελεγκτές γραµµών παραγωγής και
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συστήµατα που ελέγχουν τη λειτουργία πυρηνικών εργοστασίων παραγωγής
ενέργειας. Η πολυπλοκότητα αυτών των συστηµάτων µπορεί να είναι χαµηλή, µε
έναν µόνο µικροελεγκτή µέχρι και πολύ υψηλή, µε πολλές µονάδες, περιφερειακές
συσκευές και δίκτυα τοποθετηµένα σε µεγάλα πλαίσια.
Για να επικοινωνήσουν τα ενσωματωμένα συστήματα με τον εξωτερικό κόσμο
χρησιμοποιούν διάφορα περιφερειακά όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επιφάνειες σειριακής επικοινωνίας RS-232
Επιφάνειες σύγχρονης σειριακής επικοινωνίας I2C SPI
Universal Serial Bus
Multi Media Cards
Networks->Ethernet
General purpose I/O
ADC/DAC
Χρονιστές
Debugging->JTAG, ISP

Όσο αφορά στη διεπιφάνεια του χρήστη, ποικίλει από καμία (στα ενσωματωμένα
που είναι αφοσιωμένα σε μία λειτουργία) σε σύνθετες γραφικές διεπιφάνειες που
μοιάζουν με τα σύγχρονα desktops. Απλές ενσωματωμένες συσκευές διαθέτουν
buttons, LEDs, γραφικά LCD με ένα απλό μενού επιλογών.
Το εύρος των εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιούνται ενσωματωμένα συστήματα
εκτείνεται από φορητές συσκευές όπως ψηφιακά ρολόγια χειρός και συσκευές
αναπαραγωγής μουσικής έως μεγάλες εγκαταστάσεις όπως φωτεινοί σηματοδότες,
ελεγκτές γραμμών παραγωγής και συστήματα που έλεγχου τη λειτουργιά πυρηνικών
εργοστασίων παράγωγης ενεργείας. Ενσωματωμένα συστήματα χρησιμοποιούνται,
στα τηλεφωνικά κέντρα για τον έλεγχο του δικτύου, στα κινητά τηλεφωνά, στα
δίκτυα υπολογιστών που λειτουργούν ως αυτόνομοι δρομολογητές δεδομένων, στις
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, στα PDAs στους δεκτές GPS,στους εκτυπωτές,
στις συσκευές αναπαραγωγής DVD και σε άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα. Επιπλέον
χρησιμοποιούνται για τον οικιακό αυτοματισμό για τον έλεγχο των
ηλεκτροκινητήρων, για την αύξηση ασφάλειας των αυτοκίνητων, για τη μείωση των
ρύπων και για τη διαχείριση πτήσης αεροσκαφών, σε συστήματα ασφάλειας όπως
anti-lock breaking system (ABS).
Τέλος, ο ιατρικός εξοπλισµός διαρκώς βελτιώνεται µε την όλο και πιο εκτεταµένη
χρήση ενσωµατωµένων συστηµάτων µε σκοπό την παρακολούθηση των ζωτικών
λειτουργιών, την ανάπτυξη ηλεκτρονικών στηθοσκοπίων για ενίσχυση των ήχων και
για την απεικόνιση του ανθρώπινου σώµατος ή µερών του (PET, SPECT, CT, MRI),
για τη διενέργεια διάγνωσης µε µη διηθητικό τρόπο. Τα ενσωµατωµένα συστήµατα
συχνά ανήκουν σε µηχανισµούς που αναµένεται να λειτουργούν συνεχόµενα για
χρόνια χωρίς σφάλµατα και σε ορισµένες περιπτώσεις να ανακάµπτουν µόνα τους,
σε περίπτωση που προκύψει κάποιο σφάλµα. Για το λόγο αυτό το λογισµικό
συνήθως αναπτύσσεται και ελέγχεται πιο σχολαστικά από ότι συµβαίνει στη
περίπτωση του λογισµικού προσωπικών υπολογιστών. Μη αξιόπιστα κινούµενα
µηχανικά µέρη, όπως σκληροί δίσκοι και διακόπτες συνήθως αποφεύγονται.
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2.5 Επεξεργαστές ARM7TDMI

Μία από τις εταιρίες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατασκευή
μικροεπεξεργαστών είναι η ARM δηλαδή Advanced Risc Machine. Αποτελεί μία από
τις κυρίαρχες εταιρίες στην αγορά διότι κατορθώνει και συμπεριλαμβάνει στους
επεξεργαστές της δελεαστικά χαρακτηριστικά.
Όπως υποδηλώνει και η ονομασία ARM, οι επεξεργαστές ARM7 είναι 32-bit cores ,
αρχιτεκτονικής (RISC-Reduced Instruction Set Computer). Διαθέτουν ένα 32-bit bus
για εντολές και δεδομένα. Το μήκος των δεδομένων μπορεί να είναι 8/16/32 bits, ενώ
το μήκος των εντολών είναι 32bits. H εκτέλεση των περισσότερων εντολών απαιτεί
ένα μόνο κύκλο ρολογιού. Eίναι επεξεργαστές χαμηλής κατανάλωσης, με μικρό
κόστος και απόδοση έως και 130MIPS(όταν υλοποιηθούν με την τεχνολογία
0.13μm).
Ο επεξεργαστής ARM7TDMI ενσωµατώνει δύο σύνολα εντολών: το σύνολο
εντολών ARM που είναι 32 bits και το σύνολο εντολών Thumb που είναι 16 bits. Με
το σύνολο εντολών Thumb πετυχαίνουµε µεγαλύτερες επιδόσεις καθώς και
µεγαλύτερη πυκνότητα κώδικα σε σχέση µε το παραδοσιακό 32 bit σύνολο εντολών
ARM. Ωστόσο, οι αρχιτεκτονικές των 16 bits έχουν σχεδόν την µισή απόδοση από
αυτές των 32 bits. Αυτό συµβαίνει διότι οι τελευταίες, διαχειριζόµενες δεδοµένα των
32 bit και µπορούσαν να διευθυνσιοδοτήσουν µεγαλύτερο χώρο διευθύνσεων από τις
αρχιτεκτονικές των 16 bit. Οι εντολές Thumb λειτουργούν µε την κανονική
διαμόρφωση των καταχωρητών για εντολές ARM, επιτρέποντας άριστες εναλλαγές
κατάστασης από ARM σε Thumb και αντίστροφα. Κατά την εκτέλεση, οι εντολές
Thumb αποσυμπιέζονται µε απόλυτα διαυγή τρόπο σε εντολές ARM σε πραγματικό
χρόνο, χωρίς κόστος στην απόδοση του συστήματος. Ο κώδικας Thumb έχει τυπικά
το 65% του µεγέθους του κώδικα ARM (που µεταφράζεται σε 35% εξοικονόµησης
µνήµης) και παρέχει 60% µεγαλύτερη απόδοση από τον τελευταίο, όταν οι εντολές
εκτελούνται από ένα σύστηµα µνήµης των 16 bit.
Οι επεξεργαστές ARM χειρίζονται τη μνήμη σαν μία γραμμική συλλογή από bytes
αριθμημένα με αύξουσα σειρά ξεκινώντας από το μηδέν, ενώ υποστηρίζουν τη δομή
little endian και τη δομή big endian για τον καθορισμό των most significant bits κάθε
λέξης. Επίσης, οι επεξεργαστές ARM περιέχουν 37 καταχωρητές, έξι από τους
οποίους είναι καταχωρητές κατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι είναι γενικού σκοπού.
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Οι επεξεργαστές είναι σχεδιασμένοι για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις μεγάλου
πλήθους διαφορετικών εφαρμογών και υποστηρίζουν πολλά λειτουργικά συστήματα
μεταξύ των οποίων Windows, Palm OA, Symbian OS, Linux. Είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένοι σε ηλεκτρονικά προϊόντα καταναλωτών συμπεριλαμβανομένων PDAs,
iPods, κινητά τηλέφωνα καθώς και άλλα ψηφιακά μέσα αναπαραγωγής ήχου,
περιφερειακά Η/Υ(σκληροί δίσκοι, routers).
Ο κώδικας που αναπτύσσεται για επεξεργαστές τύπου ARM7TDMI είναι απόλυτα
συμβατός με όλους τους επεξεργαστές τύπου ARM7. ‘Έχουν μεγάλη γκάμα επιλογής
αναπτυξιακών εργαλείων και έχουν μοντέλα εξομοίωσης για περιβάλλοντα EDA.
Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτός ο λόγος που χρησιµοποιούµε τους
επεξεργαστές τύπου ARM7TDMI, που έχουν ως κύρια πλεονεκτήµατα το µικρό
σχετικά µέγεθός τους, τις βελτιωµένες αποδόσεις και την χαµηλή κατανάλωση
ενέργειας.

2.6 Οικογένεια ADuC702X – Ο μικροελεγκτής ADuC7026
Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης μίας εφαρμογής που βασίζεται σε κάποια
συγκεκριμένη προδιαγραφή, η ανάγκη υλοποίησης με χρήση μικροελεγκτών
προσδιορίζεται πάντα από τον ίδιο το σχεδιαστή της εφαρμογής. Ωστόσο, είναι
γεγονός ότι πάρα πολλές εφαρμογές μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά με τη
χρήση κάποιου μικροελεγκτή, ενώ σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε
να εκμεταλλευτούμε τα σημαντικά πλεονεκτήματα των μικροελεγκτών ADuC-70ΧΧ.
Στο σημείο αυτό, θα αναπτύξουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του μικροελεγκτή
ADuC-7026 της Analog Devices. O ADuC-7026 διαθέτει έναν επεξεργαστή
ARM7TDMI, αρχιτεκτονικής RISC.
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Σχήμα 2.2: Block διάγραμμα λειτουργίας του ADUC7026

Τα γενικά χαρακτηριστικά του είναι:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analog-to-Digital Converter 12 bits με 16 κανάλια και ικανότητα δειγματοληψίας
1 MSPS (1 million samples per second). Μπορεί να λειτουργήσει με τρεις
διαφορετικούς τρόπους (modes): a) fully differential mode για μικρά,
ισορροπημένα σήματα, b) single-ended mode, c) pseudo differential mode για
κάθε single-ended σήμα με το πλεονέκτημα του rejection mode.
Εύρος τάσης αναλογικών εισόδων 0-Vref.
Digital-to-Analog Converter 12 bits με 4 κανάλια.
Ενσωματωμένο κύκλωμα αναφοράς τάσης 2.5V που χρησιμοποιείται για τον
ADC και τον DAC, ενώ η τάση αυτή εμφανίζεται στο Vref pin.
Αισθητήρας θερμοκρασίας υπό τη μορφή μίας τάσης εξόδου ανάλογης προς την
απόλυτη θερμοκρασία.
Θύρα JTAG για download και debug του κώδικα.
Εσωτερικός ταλαντωτής στα 32.768 kHz, εξωτερικός κρύσταλλος ρολογιού.
45 ΜHz phase-locked-loop.
On-chip flash memory 64 KB, με δυνατότητα προγραμματισμού εντός του
συστήματος, ως τμήμα προγράμματος, 8 KB RAM για την αποθήκευση
σταθερών τιμών και μεταβλητών.
Περιφερειακό Ασύγχρονης Σειριακής Επικοινωνίας UART.
40 pins είσοδοι-έξοδοι γενικού σκοπού (GPI/O).
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Δύο διαύλους διασύνδεσης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων(Inter Integrated
Circuit) για την επέκταση των διασυνδέσεων με περιφερειακές μονάδες και τον
δικτυακό έλεγχο διάφορων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
Μονάδα Σειριακής Επικοινωνίας(Serial Peripheral Interface).
Διαμορφωτής εύρους παλμών (Pulse Width Modulator) 16 bits με τη βοήθεια του
οποίου μπορούμε να λάβουμε αναλογικές τάσεις μέσα από κατάλληλα φίλτρα
τύπου RC.
Συγκριτής τάσης.
Κύκλωμα τροφοδοσίας στα 3 V.
Μία προγραμματιζόμενη λογική διάταξη (PLA) που περιλαμβάνει μία μήτρα
συνδέσεων μεταξύ των διαφόρων λειτουργικών λογικών τμημάτων, οδηγώντας
σε πιο ολοκληρωμένες και λογικές λύσεις.
Ικανότητα διασύνδεσης με εξωτερική μνήμη.
Τέσσερις χρονιστές γενικού σκοπού για το χρονισμό ή τη σηματοδότηση
διαφόρων γεγονότων ή για καταμέτρηση, χρονιστής wake-up timer για την
αφύπνιση του μικροελεγκτή όταν βρίσκεται σε sleep mode και watchdog timer
για την αποφυγή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος.
Περιφερειακό Power Supply Monitor που ελέγχει πιθανή πτώση τάσης κάτω από
τα επιτρεπόμενα όρια
Κύκλωμα επανατοποθέτησης ή RESET που εξασφαλίζει ότι όλες οι εσωτερικές
μονάδες και τα κυκλώματα ελέγχου θα ξεκινήσουν να λειτουργούν κατά τη
διάρκεια της τροφοδοσίας από κάποια προκαθορισμένη κατάσταση, ενώ όλοι οι
καταχωρητές θα βρίσκονται σε κατάλληλες αρχικές τιμές.

Αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών του μικροελεγκτή
καθώς και παραδείγματα που υποδεικνύουν τις βασικές αρχές προγραμματισμού
αυτού, θα γίνουν στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.
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2.7 Η αναπτυξιακή συσκευή της Olimex για τον Aduc7026

Η συσκευή (development board) που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη φάση της
υλοποίησης είναι η ADuC-P7026 και αποτελεί μία χαμηλού κόστους αναπτυξιακή
πλατφόρμα για μικροελεγκτές ADuC7026 ARM7 της Analog Devices.
Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της διακρίνουμε:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MCU: ADuC7026 16/32 bit ARM7TDMI-S™ με 64K Bytes Program Flash, 8K
Bytes RAM, ADC των 12 bit με 12 κανάλια και έως 1MSPS, των 12 bit και των
4 καναλιών, ενσωματωμένη Vref, ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας,
UARTs, 2x I2C, SPI, τριών φάσεων PWM, PLA προγραμματιζόμενης λογικής,
διασύνδεση εξωτερικής μνήμης, 2x 32bit TIMERS, I/O ανεκτική έως και τα 5
Volts, έως και 45 MHz λειτουργίας
Υποδοχή σύνδεσης ARM JTAG 2x10 pin
Κύκλωμα RESET
Μετατροπέα USB-RS232
Δύο LED κατάστασης
Δύο πλήκτρα
Δύο ποτενσιόμετρα συνδεδεμένα με τις εισόδους των ADC
Δίχρωμο LED συνδεδεμένο με δύο DACs
Πλήκτρα SD και RESET για εύκολη ενεργοποίηση του bootloader
LED ένδειξης παροχής ισχύος
Ρυθμιστής τάσης στα 3.3 Volts για ρεύμα έως και 800 mA
Πυκνωτή για το φιλτράρισμα της πηγής ισχύος
Δυνατότητα για τροφοδοσία μέσω θύρας USB, ώστε να αποφευχθεί η ύπαρξη
εξωτερικού τροφοδοτικού
Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό τροφοδοτικό σε περίπτωση μη ύπαρξης
θύρας USB
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•
•

Κρύσταλλος των 32768 Hz
Ειδικές προεκτάσεις όλων των θυρών του μικροελεγκτή
Οι διαστάσεις της συσκευής είναι: 100x80 mm 30
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Σχήμα 2.3: Σχηματικό διάγραμμα της συσκευής ADuC-P7026 της Olimex

2.8 Αναπτυξιακό περιβάλλον μVision της Keil
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Το μVision είναι μία πλατφόρμα ανάπτυξης που βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα
των Windows και αποτελεί σχεδιαστικό προϊόν της Keil. Αποτελεί ένα IDE(Integrated
Development Environment). Συνδυάζει έναν editor και έναν project manager,
δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών για ενσωματωμένα
συστήματα και όχι μόνο, ενώ ταυτόχρονα μέσω του debugger έχουμε την ικανότητα
να κάνουμε πλήρη εξομοίωση ενός μικροελεγκτή με μηδενικό hardware στη διάθεσή
μας ενώ μας προσφέρει ταυτόχρονα τη δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό
χρόνο της λειτουργίας του προγράμματος. Είναι εύκολη η παρακολούθηση κάθε
περιφερειακού που απαρτίζει τον μικροελεγκτή, των καταχωρητών και δίνεται η
δυνατότητα στον χρήστη με πολύ εύκολο τρόπο να δημιουργήσει τις δικές του
συναρτήσεις εισόδου. Επίσης δίνεται η δυνατότητα της βήμα προς βήμα εκτέλεσης
του προγράμματος και ο έλεγχος κάθε καταχωρητή και κάθε θέση μνήμης ανά πάσα
στιγμή.
Ο μεταγλωττιστής, μας προσφέρει το πλεονέκτημα για την αυτόματη μεταφορά των
startup αρχείων κάθε φορά που δημιουργούμε νέα εργασία. Τα συγκεκριμένα αρχεία
εμπεριέχουν κώδικα προκειμένου να αρχικοποιήσουν και να εκκινήσουν τη CPU
κατάλληλα για το συγκεκριμένο υλικό που υλοποιούμε.
Με την χρήση των αρχείων αυτών είναι εύκολο να οριστούν, μέσω του οδηγού
ρύθμισης (configuration wizard) του περιβάλλοντος ανάπτυξης, τα ακριβή
χαρακτηριστικά μικροϋπολογιστικού συστήματος, όπως το μέγεθος της στοίβας ,του
σωρού, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των FIQ(Fast Interrupts Service), η ύπαρξη
εξωτερικής μνήμης ,το μέγεθος της και άλλες επιλογές που σχετίζονται με αυτήν.
Επιπλέον δυνατότητες δίνονται κάτω από την επιλογή "Options for Target", όπου
μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια οι θέσεις μνήμης ROM (Read Only Memory)
και RAM (Random Access Memory) που θα χρησιμοποιηθούν, η επιλογή για
μεταγλώττιση σε εντολές τύπου Thumb ή τύπου ARM. Η πιο σημαντική δυνατότητα
για την ανάπτυξη προγράμματος στα περιβάλλοντα αυτά είναι η ύπαρξη του
εξομοιωτή της Keil σε αυτό(project options for target->debug->use simulator).
Μπορούμε να αναπτύξουμε την εφαρμογή μας κάτω από απόλυτα ελεγχόμενες
συνθήκες και να ελέγξουμε κάθε παράμετρο ,κατά τον χρόνο εκτέλεσης του,
απαλλαγμένοι από τα προβλήματα ενός πραγματικού συστήματος.
Το μVision εμπεριέχει όλα τα εργαλεία του C compiler, macro assembler,
linker/locator, HEX file generator.
Επιγραμματικά λοιπόν το μVision
επισπεύδει τη διαδικασία ανάπτυξης της
ενσωματωμένης εφαρμογής παρέχοντας τα ακόλουθα:
 Πλήρη source code editor
 Βάση χαρακτηριστικών μιας ποικιλίας μικροελεγκτών για την αυτόματη μεταφορά
των start-up αρχείων. Τα συγκεκριμένα αρχεία εμπεριέχουν κώδικα προκειμένου να
αρχικοποιήσουν και να εκκινήσουν τη CPU κατάλληλα για το συγκεκριμένο υλικό
που υλοποιούμε.
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 Project manager για τη δημιουργία και την ανάπτυξη projects
 Δίνει τη δυνατότητα για assembling, compiling και linking της ενσωματωμένης
εφαρμογής
 Παράθυρα διαλόγου για τις ρυθμίσεις των αναπτυξιακών εργαλείων
 Debugger με high-speed CPU και εξομοιωτή περιφερειακών και παρακολούθησης
του προγράμματος σε real time
 Δυνατότητα προγραμματισμού χρησιμοποιώντας flash memory για κατέβασμα της
εφαρμογής στη Flash ROM
 Links στα manuals των αναπτυξιακών εργαλείων, datasheets των συσκευών και
user’s guides
 Παρακολούθηση κάθε στοιχείου που απαρτίζει το μικροελεγκτή
 Εκτέλεση του προγράμματος step by step, συνεχής παρακολούθηση των registers
και των θέσεων μνήμης

2.9 Βασικός Προγραμματισμός του ADuC7026
2.9.1 ADC - Αναλογικός / Ψηφιακός Μετατροπέας
Όσον αφορά τον ADC ή αλλιώς τον αναλογικό προς ψηφιακό µετατροπέα των 12
bits, έχει 16 κανάλια και ικανότητα δειγµατοληψίας έως και 1 MSPS, δηλαδή ένα
εκατοµµύριο δείγµατα το δευτερόλεπτο. Το εύρος τάσης του κυµαίνεται από 2.7V
έως 3.6V.
Ο εν λόγω µετατροπέας, µπορεί να λειτουργήσει σε τρία διαφορετικά modes (τρόποι
λειτουργίας):
•
•

Πλήρως διαφορική λειτουργία, για μικρά και ισορροπημένα σήματα
Μονόπλευρη λειτουργία, για μονόπλευρα σήματα
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•

Ψευδό-διαφορική λειτουργία, για μονόπλευρα σήματα, εκμεταλλευόμενη το
πλεονέκτημα της common mode rejection(απόρριψη κοινού σήματος)

O μετατροπέας δέχεται ένα αναλογικό σήμα εισόδου με εύρος από 0 V έως Vref
όταν λειτουργεί σε μονόπλευρη ή ψευδοδιαφορική λειτουργία. Σε πλήρως διαφορική
λειτουργία, το σήμα εισόδου πρέπει να ισορροπεί σε μια περιοχή τάσης κανονικής
λειτουργίας) με εύρος από 0 V έως AVdd με ένα μέγιστο πλάτος των 2 Vref, όπως
φαίνεται και από το παρακάτω σχήμα. Τάση αναφοράς 2.5 V παρέχεται ενώ
εξωτερική τάση μπορεί επίσης να συνδεθεί.

Σχήμα 2.4: Τάση εισόδου μικροελεγκτή

Ο προγραµµατισµός του µετατροπέα ADC γίνεται µε την βοήθεια 8 καταχωρητών
(Memory Mapped Registers):








Ο ADCCON είναι ένας καταχωρητής ελέγχου, µέσω του οποίου ο
προγραµµατιστής ενεργοποιεί τα περιφερειακά του ADC, επιλέγει τον τρόπο
λειτουργίας
(Fully Differential Mode, Single-Ended Mode ή
PseudoDifferential Mode) καθώς και τον τύπο της µετατροπής.
Ο ADCCP είναι ένας καταχωρητής επιλογής θετικού καναλιού ADC, ενώ ο
ADCCN είναι ένας καταχωρητής επιλογής αρνητικού καναλιού ADC.
Ο ADCSTA είναι ένας καταχωρητής κατάστασης (status register) , που
υποδεικνύει αν το αποτέλεσµα της ADC µετατροπής είναι έτοιµο. ∆ιαθέτει
µόνο ένα bit, το ADCReady bit. Το bit αυτό ενεργοποιείται (παίρνει την τιµή
στο τέλος της ADC µετατροπής, δηµιουργώντας ένα ADC interrupt (µια
διακοπή). Όταν πραγµατοποιείται µια µετατροπή, έχουµε την δυνατότητα να
δούµε την κατάσταση του ADC µέσω του pin ADCBUSY. Το pin αυτό έχει
την τιµή 1 κατά την διάρκεια της µετατροπής και παίρνει την τιµή 0 όταν
τελειώσει η µετατροπή.
Στον καταχωρητή ADCDAT είναι αποθηκευµένο το 12-bit αποτέλεσµα της
ADC µετατροπής.
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Με τον καταχωρητή ADCRST, µπορούµε να κάνουµε reset σε όλους τους
ADC καταχωρητές, απλά γράφοντας οποιαδήποτε τιµή στον καταχωρητή
αυτό.
Οι καταχωρητές ADCGN και ADCOF είναι 10-bit καταχωρητές gain
calibration και offset calibration, αντίστοιχα.

Ο ADC, εφόσον ρυθμιστούν κατάλληλα οι παράμετροι μέσω των παραπάνω
καταχωρητών παράγει ψηφιακά δεδοµένα κατάλληλα για επεξεργασία. Το 12-bit
αποτέλεσµα που προκύπτει, αποθηκεύεται προσωρινά στον ADC data register. Όπως
φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα, το 12-bit αποτέλεσµα αποθηκεύεται στα bits από
16 έως 27, ενώ τα πρώτα 4 bits αναφέρονται στο πρόσηµο του αποτελέσµατος (sign

bits).
Σχήμα 2.5: Καταχωρητής ADCSTA

Από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα αυτό μπορούμε να το χειριστούμε ανάλογα με τις
ανάγκες του προγράμματός μας.

2.9.2 Timers (Χρονιστές)
Χρονιστής είναι, απλά, ένας απαριθµητής που δέχεται παλµούς απαρίθµησης από
υποδιαίρεση των παλµών του ρολογιού του µικροελεγκτή. Μπορεί και δέχεται είσοδο
και από εξωτερικούς παλµούς, οπότε λειτουργεί ως µετρητής (counter).

Η µεγάλη χρησιµότητα των χρονιστών προέρχεται από δύο γεγονότα:




Μόλις συµπληρωθεί ο χρόνος, µία σηµαία γίνεται 1. Από το κυρίως
πρόγραµµα δε χρειάζεται πλέον ρουτίνα χρονικής καθυστέρησης. Αρκεί να
ελέγξουµε τη σηµαία του χρονιστή.
Η CPU είναι εφοδιασµένη µε τα κατάλληλα κυκλώµατα, ώστε να εκτελεί ένα
συγκεκριµένο πρόγραµµα, µόλις ο χρονιστής την ειδοποιήσει ότι πέρασε ο
χρόνος (διακοπή). Μόλις τελειώσει η εκτέλεση της ρουτίνας διακοπής,
µπορεί να συνεχίσει το κυρίως πρόγραµµα. Απαλλασσόµαστε έτσι και από
τη φροντίδα της παρακολούθησης της σηµαίας.

Οι μετρητές που χρησιμοποιούνται είναι 4 και είναι οι εξής:
36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ADUC7026

•
•
•
•

Timer0
Timer1
Timer2(Wake-up Timer)
Timer3(Watchdog Time)

Οι timers αυτοί λειτουργούν είτε σε free-running mode ή σε periodic mode. Στην
πρώτη περίπτωση ο timer µετράει αντίστροφα από την αρχική τιµή που του έχουµε
ορίσει ώσπου να φτάσει στο 0 και ξεκινάει ξανά από την µηδενική τιµή ή το
αντίστροφο (αρχικά µετράει προς τα πάνω και στην συνέχεια ξεκινάει µετρώντας
προς τα κάτω ως το 0). Κατά τον περιοδικό τρόπο λειτουργίας, ο timer ξεκινάει την
αντίστροφη µέτρηση (ή µέτρηση προς τα πάνω) και όταν φτάσει στο 0 (ή στην
maximum τιµή αντίστοιχα), ξαναφορτώνει την τιµή που του είχαµε ορίσει εξαρχής
στον load register. Στην normal mode, δηµιουργείται ένα interrupt όταν ο µετρητής
µηδενιστεί όταν έχει τεθεί σε αντίστροφη µέτρηση ή πάρει την maximum τιµή του
όταν έχει τεθεί σε αύξουσα µέτρηση.
Ένα σημείο που πρέπει να δώσουμε προσοχή είναι ότι όταν έχουμε αίτημα διακοπής,
το σήμα διακοπής μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο να μηδενιστεί από το
χρόνο εκτέλεσης του κώδικα στη ρουτίνα εξυπηρέτησης. Έτσι, πρέπει να
επιβεβαιώσουμε ότι το σήμα διακοπής έχει καθαριστεί πριν εγκαταλείψουμε τη
συνάρτηση!
Η ενεργοποίηση των Timers καθώς και ορισμένα χαρακτηριστικά της λειτουργίας
τους ενεργοποιούνται μέσω του καταχωρητή TxCON. Ένα "interrupt" ενεργοποιείται
κάθε φορά που η τιμή του counter φτάνει την μηδενική / μέγιστη τιμή, ανάλογα με το
είδος της απαρίθμησης που γίνεται(count-up ή count-down).Ένα "interrupt" μπορεί
να σβηστεί γράφοντας οποιαδήποτε τιμή στον κατάλληλο καταχωρητή, δηλαδή στον
TxCLRI.

Ο
Timer0
είναι
ένας
γενικού
σκοπού(general-purpose)
16-bit
χρονομετρητής(countdown) με έναν προγραμματιζόμενο διαιρέτη(prescaler). Ο
διαιρέτης τροφοδοτείται με μια συχνότητα (ΗCLΚ) και μπορεί να διαιρεθεί κατα ένα
παράγοντα 1, 16 ή 256.Ο Timer0 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεκινήσει ένα
"conversion" στον ADC. Οι καταχωρητές του Timer0 είναι οι εξής (MMR): T0LD,
T0VAL, T0CON και T0CLRI.
•
•
•

Ο T0LD είναι ένας 16-bit load register, ο οποίος καθορίζει την συχνότητα του
ρολογιού.
Ο T0VAL είναι ένας 16-bit read-only register που αναπαριστά την προσωρινή
κατάσταση του µετρητή.
Με τον T0CON καθορίζουµε τον prescaler του Core Clock , τον τρόπο
λειτουργίας του µετρητή (free-running ή periodic mode) και
ενεργοποιούµε/απενεργοποιούµε τον µετρητή.
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•

Γράφοντας οποιαδήποτε τιµή στον 8-bit
απενεργοποιούµε τα ενεργά interrupt του Timer0.

καταχωρητή

T0CLRI,

Σχήμα 2.6: Block διάγραμμα του Timer0

Ο Timer1, είναι ένας 32-bit µετρητής γενικού σκοπού. Μπορεί να λειτουργήσει είτε
σε αντίστροφη µέτρηση είτε σε αύξουσα (count down ή count up αντίστοιχα). Το
source του Timer1 µπορεί να είναι ένας εξωτερικός κρύσταλλος 32kHz, η συχνότητα
του ρολογιού ή και ένα εξωτερικό GPIO (P1.0 ή P0.6). Η µέγιστη συχνότητα του
ρολογιού εισόδου είναι 44MHz και µε prescaler µπορεί να διαιρεθεί µε τους
παράγοντες : 1, 16, 256 ή 32.768. Όπως και ο Timer0,μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να ξεκινήσει ένα "conversion" στον ADC και διαθέτει τους εξής πέντε καταχωρητές
(MMR): T1LD, T1VAL, T1CON, T1CLRI και T1CAP.
•
•
•

•
•

Ο T1LD είναι ένας 32-bit load register, ο οποίος καθορίζει την συχνότητα του
ρολογιού.
Ο T1VAL είναι ένας 32-bit read-only register που αναπαριστά την προσωρινή
κατάσταση του µετρητή.
Με τον T1CON καθορίζουµε τον prescaler του Source Clock (1, 16, 256 ή
32.768) , αν ο Timer1 θα έχει τιµή δυαδική ή θα έχει προγραµµατιστεί ώστε
να µετράει σε Hr: min: sec (23 hours to 0 ή 255 hours to 0), τον τρόπο
λειτουργίας του µετρητή (free-running ή periodic mode). Με τον καταχωρητή
αυτόν, καθορίζουµε επίσης το source clock καθώς και την επιλογή του event.
Γράφοντας οποιαδήποτε τιµή στον 8-bit καταχωρητή T1CLRI,
απενεργοποιούµε τα ενεργά interrupt του Timer1.
Ο T1CAP είναι ένας 32-bit καταχωρητής. Κρατάει την τιµή του T1VAL όταν
συµβεί κάποιο event, το οποίο όµως event θα πρέπει να έχει καθοριστεί στον
T1CON

Σχήμα 2.7: Block διάγραμμα του Timer1
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Ο Timer2 ή αλλιώς wake-up timer είναι ένας 32-bit µετρητής αντίστροφης ή
αύξουσας µέτρησης, µε προγραµµατιζόµενο prescaler. Η πηγή µπορεί να είναι ένας
εξωτερικός κρύσταλλος 32kHz, η συχνότητα του ρολογιού ή ένας εσωτερικός
ταλαντωτής 32kHz. Και εδώ το core clock µπορεί να διαιρεθεί µε 1, 16, 256 ή
32.768. Ο συγκεκριμένος Timer μπορεί να τρέχει και αφού απενεργοποιηθεί το ρολόι
του επεξεργαστή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θέσει σε λειτουργία τον ADC
ενώ έχει 4 καταχωρητές: T2LD, T2CON, T2VAL, T2CLRI.
•
•
•

•

Ο T2LD είναι ένας 32-bit load register, ο οποίος καθορίζει την συχνότητα του
ρολογιού.
Ο T2VAL είναι ένας 32-bit read-only register που αναπαριστά την προσωρινή
κατάσταση του µετρητή.
Με τον T2CON καθορίζουµε τον prescaler του Source Clock (1, 16, 256 ή
32.768) , αν ο Timer2 θα έχει τιµή δυαδική ή θα έχει προγραµµατιστεί ώστε
να µετράει σε Hr: min: sec (23 hours to 0 ή 255 hours to 0), τον τρόπο
λειτουργίας του µετρητή (free-running ή periodic mode). Με τον καταχωρητή
αυτόν, καθορίζουµε επίσης το clock source (external crystal, internal
oscillator ή core clock).
Γράφοντας οποιαδήποτε τιµή στον 8-bit καταχωρητή T2CLRI,
απενεργοποιούµε τα ενεργά interrupt του Timer2.

Σχήμα 2.8: Block διάγραμμα του Timer2

Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σημείωση για τον Timer2. Στην
wake-up λειτουργία ο ADuC7026 προσφέρει ένα ευέλικτο mode εξοικονόμησης
ενέργειας σε περίπτωση που ο επεξεργαστής δεν έχει κάποια δραστηριότητα. Με τη
χρήση κατάλληλου λογισμικού θέτουμε έναν ανενεργό κύκλο (sleep mode) και ο
μικροελεγκτής τίθεται σε κατάσταση αποκοπής (power down mode). Στην
κατάσταση αυτή αναστέλλεται η λειτουργία του εξωτερικού ταλαντωτή, ενώ το
σύστημα των εξωτερικών διακοπών και ο χρονιστής επιτήρησης(εφόσον έχει πριν
ενεργοποιηθεί) συνεχίζουν να λειτουργούν. Έτσι μόνο ένας εξωτερικός χειρισμός
τοποθέτησης, ή επανατοποθέτηση από τον χρονιστή επιτήρησης, ή κάποια εξωτερική
διακοπή είναι σε θέση να ενεργοποιήσουν ξανά τον μικροελεγκτή. Στην περίπτωση
διακοπής η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζει από την αμέσως επόμενη εντολή
μετά το σύνολο εντολών που θέτουν τον μικροελεγκτή σε κατάσταση αποκοπής. Σε
περίπτωση όμως επανατοποθέτησης που το σύστημα εισέρχεται σε κανονική
λειτουργία η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζει από τη διεύθυνση
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επανεκκίνησης. Η παραπάνω λειτουργία οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης ισχύος
σε κατάσταση ηρεμίας.
Ο Timer3 (Watchdog Timer) έχει το χαρακτηριστικό να διαθέτει 2 καταστάσεις
λειτουργίας, την κανονική λειτουργία και την watchdog λειτουργία. Η watchdog
λειτουργία χρησιμοποιείται για την επανάκαμψη από μια αντικανονική κατάσταση
λειτουργίας. Άπαξ και ενεργοποιηθεί, απαιτεί περιοδικό έλεγχο ώστε να αποτραπεί
επανεκκίνηση του επεξεργαστή.
Στην κανονική λειτουργία του ο Timer3 είναι ίδιος με τον Timer0 με τη διαφορά της
απουσία του HCLK και την παρουσία της δυνατότητας για count-up απαρίθμηση .Η
συχνότητα εισόδου είναι τα 32 KHz από το PLL και μπορούν να διαιρεθούν κατά ένα
παράγοντα 1,16,256.

Σχήμα 2.7: Block διάγραμμα του Timer3

Ο Timer3 έχει 4 καταχωρητές (MMR): T3LD, T3VAL, T3CON και T3CLRI.
•
•
•

•

Ο T3LD είναι ένας 16-bit load register, ο οποίος καθορίζει την συχνότητα του
ρολογιού.
Ο T3VAL είναι ένας 16-bit read-only register που αναπαριστά την προσωρινή
κατάσταση του µετρητή.
Με τον T3CON καθορίζουµε τον prescaler του Source Clock (1, 16, 256 ή
32.768), τον τρόπο λειτουργίας του µετρητή (count-up ή count-down) και την
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Timer3.
Γράφοντας οποιαδήποτε τιµή στον 8-bit καταχωρητή T3CLRI,
απενεργοποιούµε τα ενεργά interrupt του Timer3 σε normal mode ή
ανανεώνουµε τον χρόνο για την watchdog mode. Πρέπει να τονίσουµε ότι ο
χρήστης οφείλει να ανανεώσει τον Timer3 ώστε να ανανεωθεί η περίοδος
timeout period.

H watchdog λειτουργία τίθεται, θέτοντας 1 το bit5 του καταχωρητή T3CON. O
Timer3 μειώνεται από την τιμή που υπάρχει στον T3LD μέχρι το 0. Ο T3LD
χρησιμοποιείται σαν χρονικό διάλλειμα, ενώ το μέγιστο χρονικό διάλλειμα που
μπορεί να επιτευχθεί είναι της τάξης των 512sec χρησιμοποιώντας έναν διαιρέτη της
τάξης 256 και μέγιστη κλίμακα στον T3LD. Πρέπει να επισημάνουμε ότι για την
ενεργοποίηση της watchdog λειτουργίας πρέπει το bit5 του T3CON να τεθεί 1 αφού
έχουμε γράψει στον T3LD.
Αν ο timer φτάσει το 0, μια επανεκκίνηση ή ένα interrupt λαμβάνει χώρα, εξαρτάται
πάντα από το bit 1 του T3CON καταχωρητή. Για αποφυγή οποιαδήποτε
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επανεκκίνησης ή interrupt, πρέπει κάποια τιμή να γραφτεί στον καταχωρητή T3CLRI
πριν από την περίοδο εκπνοής. Αυτό "φορτώνει" τον counter με την τιμή του T3LD
και ξεκινάει εκ νέου μια καινούρια περίοδο χρονικού διαλλείματος.
Όταν ενεργοποιώ την λειτουργία
watchdogs καταχωρητές T3CON, T3LD
προστατεύονται, δηλαδή κατά τη διάρκεια που ο timer βρίσκεται στην watchdog
λειτουργία δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Η δυνατότητα τροποποίησης επανέρχεται
όταν ένα σήμα επανεκκίνησης "καθαρίσει" την watchdog λειτουργία μέσω της
αλλαγής του bit ενεργοποίησης. Για μεγαλύτερα επίπεδα ασφάλειας, μπορώ να ορίσω
ότι πρέπει να γραφεί στον καταχωρητή T3CLRI συγκεκριμένη και όχι τυχαία τιμή
ώστε να αποφευχθεί reset ή ένα interrupt.

2.9.3 Interrupt System (IRQ,FIQ)
Στον ADUC7026 υπάρχουν 23 λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν interrupt και οι
οποίοι ελέγχονται από τον interrupt controller. Τα περισσότερα interrupts παράγονται
από περιφερειακά που βρίσκονται πάνω στο chip όπως είναι ο ADC και το
περιφερειακό σειριακής επικοινωνίας UART. Τέσσερις επιπλέον αιτίες που
προκαλούν interrupt παράγονται από κάποιες εξωτερικές θύρες IRQ0, IRQ1, IRQ2
και IRQ3. O επεξεργαστής ARM7TDMI αναγνωρίζει μόνο τα interrupts 2
συγκεκριμένων τύπων, το κανονικό interrupt δηλαδή το IRQ καθώς και το γρήγορο
interrupt FIQ .Όλα τα σήματα interrupts μπορούν να καλυφθούν ξεχωριστά.
Ο έλεγχος και ο καθορισµός του συστήµατος διακοπής γίνεται µέσω 9 καταχωρητών.
Τέσσερις από αυτούς τους καταχωρητές αναφέρονται στην IRQ και άλλοι τέσσερις
στην FIQ. Ένας επιπλέον καταχωρητής χρησιµοποιείται για να επιλέξει την πηγή του
interrupt, καθορίζει δηλαδή το περιφερειακό εκείνο το οποίο µπορεί να προκαλέσει
interrupt. Τα bits σε κάθε καταχωρητή IRQ και FIQ (εκτός του Bit 23)
αντικατοπτρίζουν την ίδια πηγή διακοπής που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.
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Σχήμα 2.8: Λόγοι αιτήματος διακοπής

Το interrupt IRQ εξυπηρετεί διακοπές γενικού σκοπού που οφείλονται σε εσωτερικά
και εξωτερικά γεγονότα. Οι τέσσερις 32-bit καταχωρητές που χρησιμοποιούνται στην
IRQ είναι:
•

•

•

Ο καταχωρητής IRQSTA είναι ένας read-only register, ο οποίος µας παρέχει
κάθε στιγµή την προσωρινή κατάσταση της πηγής που προκάλεσε το
interrupt. Συνεπώς, όταν έχει την τιµή 1, η πηγή ουσιαστικά δηµιουργεί µια
ενεργή αίτηση διακοπής στον µικροεπεξεργαστή ARM7TDMI.
Ο καταχωρητής IRQSIG αναπαριστά την κατάσταση της κάθε πηγής interrupt
IRQ. Εάν ένα περιφερειακό δηµιουργήσει σήµα IRQ, ενεργοποιείται (παίρνει
την τιµή 1) το αντίστοιχο bit του IRQSIG, διαφορετικά το αντίστοιχο bit έχει
την τιµή 0.
Ο καταχωρητής IRQEN παρέχει την τιµή της προσωρινά ενεργοποιηµένης
mask. Όταν κάποιο bit έχει την τιµή 1, αυτό σηµαίνει η αντίστοιχη πηγή
αιτήµατος έχει ενεργοποιηθεί ώστε να δηµιουργήσει διακοπή IRQ. Όταν
κάποιο bit έχει αντίστοιχα την τιµή 0 , τότε η πηγή αιτήµατος διακοπής είναι
απενεργοποιηµένη ή masked. Προκειµένου να απενεργοποιήσουµε µια ήδη
ενεργοποιηµένη πηγή interrupt, ο χρήστης πρέπει να ενεργοποιήσει το
αντίστοιχο bit στον καταχωρητή IRQCLR.
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•

Ο καταχωρητής IRQCLR όπως προαναφέραµε, «καθαρίζει» τον καταχωρητή
IRQEN έτσι ώστε να κάνει «mask» όπως αλλιώς λέµε την πηγή αιτήµατος
διακοπής.

Προκειµένου να απενεργοποιήσουµε µια πηγή αιτήµατος διακοπής, απαιτείται να
τοποθετήσουμε στο αντίστοιχο bit του IRQCLR την τιµή 1. «Καθαρίζοντας» τον
καταχωρητή IRQEN, δεν συνεπάγεται την απενεργοποίηση της διακοπής!

Όσον αφορά τις διακοπές FIQ (fast interrupt request), αυτές συμβαίνουν για να
εξυπηρετήσουν την µεταφορά δεδοµένων ή την επικοινωνία µεταξύ εργασιών των
καναλιών µε χαµηλή καθυστέρηση. Η διακοπή FIQ είναι πανοµοιότυπη µε την IRQ
µε την µόνη διαφορά ότι η πρώτη παρέχει διακοπή υψηλότερης προτεραιότητας
(second-level interrupt, highest priority). Έτσι λοιπόν οι αντίστοιχοι τέσσερις 32-bit
καταχωρητές της FIQ είναι:
•
•
•
•

FIQSTA
FIQSIG
FIQEN
FIQCLR

και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους αντίστοιχους καταχωρητές της IRQ.
Προφανώς ισχυει και εδώ πως για να απενεργοποιήσουµε µια πηγή αιτήµατος
διακοπής , απαιτείται να τοποθετήσουµε στο αντίστοιχο bit του FIQCLR την τιµή 1.
«Καθαρίζοντας» τον καταχωρητή FIQEN, δεν συνεπάγεται την απενεργοποίηση της
διακοπής!

2.9.4 UART
Η UART είναι ένα περιφερειακό ασύγχρονης σειριακής επικοινωνίας (Universal
Asynchronous Receiver-Transmitter). Πιο συγκεκριµένα, η UART αναπαριστά
1) serial to parallel µετατροπές, σε χαρακτήρες δεδοµένων που έχουν ληφθεί από
µια περιφερειακή συσκευή ή modem και
2) parallel to serial µετατροπές , σε χαρακτήρες δεδοµένων που έχουν ληφθεί
από την CPU.
Γενικά, η σειριακή επικοινωνία ακολουθεί ένα ασύγχρονο πρωτόκολλο, το οποίο
υποστηρίζει ποικίλα word lengths, stop bits και parity generations, τα οποία
καθορίζονται από τους καταχωρητές. Η UART αποτελείται από 12 καταχωρητές και
είναι οι εξείς:
•

Ο COMTX είναι ένας 8-bit καταχωρητής αποστολής δεδοµένων (transmit
register),
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Ο COMRX είναι ένας 8-bit καταχωρητής λήψης δεδοµένων (receive register),
Ο COMDIV0 είναι ένας low byte divisor latch,
Με τον καταχωρητή COMIEN0 µπορούµε να ενεργοποιήσουµε µια διακοπή
(interrupt),
Ο COMDIV1 είναι ένας high byte divisor latch,
Μέσω του καταχωρητή COMIID0, γίνεται identification της διακοπής
(interrupt).
Ο COMCON0 είναι καταχωρητής ελέγχου line control register. Με το 7ο bit
του καταχωρητή COMCON0 , επιτρέπεται η πρόσβαση στα COMDIV0 και
COMDIV1, προκειµένου αργότερα να µπορούµε να στείλουµε και να
λάβουµε δεδοµένα,
Ο COMCON1 είναι καταχωρητής ελέγχου modem,
Ο COMSTA0 είναι καταχωρητής κατάστασης line status register,
Ο COMSTA1 είναι καταχωρητής κατάστασης modem,
Ο COMSCR είναι ένας 8-bit καταχωρητής που χρησιµοποιείται για
προσωρινή αποθήκευση. Μπορεί ακόµα να χρησιµοποιηθεί στην network
addressable UART mode,
Τέλος, ο COMDIV2 είναι ένας 16-bit fractional baud divide register.

2.9.5. Είσοδος έξοδος γενικού σκοπού
Ο ADuC7026 έχει 40 pin εισόδου/εξόδου γενικού σκοπού .Αυτά τα I/O pins
υποστηρίζουν μια μέγιστη τάση εισόδου στα 5V. Γενικά, οι θύρες GPIOs έχουν
πολλαπλές λειτουργίες με τη default λειτουργία να είναι αυτή της κατάστασης GPIO.
Όλες οι πύλες GPIO έχουν ένα εσωτερικό pull up αντιστάτη (περίπου των 100 kΩ)
και η ικανότητα οδήγησης είναι της τάξης των 1.6mA. Χρησιμοποιώντας τους
καταχωρητές GPxPAR, είναι δυνατό να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε
αυτούς τους αντιστάτες "pull-up" για τις ακόλουθες πύλες: P0.0, P0.4, P0.5, P0.6,
P0.7 και τις 8 πύλες του P1.
Oι 40 GPIOs θύρες οργανώνονται σε 5 ομάδες, Port 0 μέχρι Port4 (Port x). Κάθε port
ελέγχεται από 4 ή 5 MMRs. Η τιμή της τάσης κάθε GPIO pin, μπορεί να διαβαστεί
ανα πάσα στιγμή μέσω του καταχωρητή GPxDAT, ακόμα και όταν η θύρα ρυθμίζεται
σε μια κατάσταση άλλη από την GPIO. Μέσω των 32bit καταχωρητών GPxCON
μπορούν να οριστεί ο τρόπος που κάθε pin λειτουργεί, συμβουλευόμενοι πάντα τους
πίνακες που δίνονται από το manual του μικροελεγκτή, ενώ οι τιμές που αυτά
παίρνουν τίθεται μέσω των GPxDAT και GPxSET καταχωρητών.
Άπαξ και γίνει η ρύθμιση των pin αυτών με τους παραπάνω καταχωρητές, τότε άλλοι
καταχωρητές αναλαμβάνουν να επεξεργαστούν τα δεδομένα που εισέρχονται ή
εξέρχονται μέσω αυτών των θυρών. Για κάθε λειτουργία υπάρχουν ξεχωριστοί
καταχωρητές. Για παράδειγμα εάν μία θύρα οριστεί ως θύρα εισόδου και άλλη μία ως
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θύρα εξόδου ασύγχρονης σειριακής επικοινωνίας, τότε οι COM καταχωρητές της
UART αναλαμβάνουν να επεξεργαστούν τα δεδομένα.

2.10 Παραδείγματα - Εφαρμογές
Παρακάτω παραθέτουμε κάποια παραδείγματα που αφορούν τον προγραμματισμό
του ADuC7026 με στόχο να αποκτήσουμε μια καλή εικόνα της αρχιτεκτονικής και
των περιφερειακών του, μέσω της ορθής χρήσης των καταχωρητών αυτών.

1) Παριστάνεται μια analog-to-digital-convertion κάθε 100μs χρησιμοποιώντας τον
timer 0, κάνοντας δειγματοληψία στα κανάλια 0 και 1 αντίστοιχα. Μετά το πέρας του
μετρητή, συμβαίνει interrupt και η ρουτίνα εξυπηρέτησης αναλαμβάνει την αποστολή
των δεδομένων μέσω ης UART με ρυθμό 9600bps.

#include <ADuC7026.h> //definitions για τον microcontroller
//δήλωση συναρτήσεων κενού περιεχομένου
void Undef_Handler( void ) {}
void SWI_Handler(void) {}
void PAbt_Handler( void ) {}
void DAbt_Handler( void ) {}
void FIQ_Handler( void ) {}
void IRQ_Handler( void ) ;
void senddata(short to_send);

//ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής
//αποστολή χαρακτήρων μέσω της UART

void ADCpoweron(int);
char hex2ascii(char toconv);
void delay(int);
int main (void) {
//ADC configuration
ADCpoweron(20000);

// fully power on ADC

ADCCP = 0x00;

//επιλογή θετικού καναλιού 0
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ADCCON = 0x4E2; /* όταν ο timer0 μηδενιστεί γίνεται sampling στο κανάλι και
ξεκινά η ADC μετατροπή.
ADC Configuration: fADC/2, acq. time = 2 clocks => ADC Speed = 1MSPS,τίθεται
ο timer 0 ως γεγονός για την αναλογική-ψηφιακή μετατροπή, single-ended-mode,
ADC normal mode, ενεργοποίηση του pin ADCbusy*/
REFCON = 0x01; /* σύνδεση της εσωτερικής τάσης αναφοράς 2.5V στο VREF pin*/
/* κατασκευάζονται τα pins P1.0, P1.1 ως σειριακές θύρες εισόδου/εξόδου
αντίστοιχα για την αποστολή χαρακτήρων μέσω UART*/
GP1CON = 0x011;
//Initialization UART @9600 bps
COMCON0 = 0x80;
COMDIV0 =0x88;
COMDIV1 = 0x00;
COMCON0=0x07;
GP0CON = 0x10100000; /* enable ECLK output on P0.7, and ADCbusy P0.5 */
IRQEN = 0x80;
διακοπές για

/* τοποθετούμε μάσκα διακοπών, επιτρέποντας μόνο
τον timer 0*/

// configuration timer0
T0LD = 0x1000;

//4096/40.96MHz = 100μs για count-down μέτρηση

T0CON = 0xC0;

// core clock, periodic mode, enable bit για timer 0

GP4DAT = 0x04000000;

/* θέτει το pin P4.2 σαν έξοδο, και τοποθέτηση

στα δεδομένα εξόδου της τιμής 0, ανάβοντας το led εξόδου(ανάβει με 0)
*/
while(1){} /* ατέρμων βρόχος από τον οποίο βγαίνει σε περίπτωση interrupt και η
ροή προγράμματος μεταφέρεται στην ρουτίνα εξυπηρέτησης*/
return 0 ;
}
void IRQ_Handler( void ) {
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GP4DAT Λ= 0x00040000; /*γίνεται bitwise XOR της τρέχουσας κατάστασης
του data register GP4DATκαι της 00040000hex προκαλώντας αλλαγή στην τιμή του
Pin 4.2 κάνοντας έτσι flashing στο led εξόδου*/

ADCCPΛ= 1; // εναλλαγή καναλιών 0 και 1

senddata (ADCDAT >> 16); // αποστολή δεδομένων τα οποία είναι
ολισθημένα κατά 16 θέσεις ώστε να αποσταλεί το 12bitο αποτέλεσμα που φυλάσσεται
στον ADCDAT.
return ;
}
void senddata(short to_send) {

while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){}
COMTX = 0x0A; // output LF
while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){}
COMTX = 0x0D; //output CR
while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){}
COMTX = hex2ascii ((to_send >> 8) & 0x0F);
while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){}
COMTX = hex2ascii ((to_send >> 4) & 0x0F);
while(!(0x020==(COMSTA0 & 0x020))){}
COMTX = hex2ascii (to_send & 0x0F);
}

char hex2ascii(char toconv) {
if (toconv<0x0A) {
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toconv += 0x30;
}
else {
toconv += 0x37;
}
return (toconv);

}

void ADCpoweron(int time) {
ADCCON = 0x20;
while (time >=0);
time

//power-on the ADC
//αναμονή μέχρι ο ADC να είναι fully powered on

}

2) Χρησιμοποιώντας τον timer1 επιτυγχάνουμε διακοπές κάθε 50ms, οπότε και
εναλλάσσεται η έξοδος της θύρας P4.2 όπου συνδέεται το led εξόδου προκαλώντας
flashing.

#include<ADuC7026.h>

//definitions για τον microcontroller

void Undef_Handler( void ) {} //συναρτήσεις κενού περιεχομένου
void SWI_Handler(void) {}
void PAbt_Handler( void ) {}
void DAbt_Handler( void ) {}
void FIQ_Handler( void ) {}
void IRQ_Handler( void ) ; //ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής
int main (void) { //η εκτέλεση αρχίζει εδώ
T1LD = 0x20000; // ορίζουμε τη χρονική καθυστέρηση του timer1
T1CON = 0xC4; /* προγραμματισμός του control register του
timer1,sourceCLK/16, binary, περιοδικός τρόπος λειτουργίας*/
IRQEN = 0x08; // η μάσκα διακοπών επιτρέπει μόνο IRQ Timer1
48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ADUC7026

GP4DAT = 0x04000000; /* θέτει το pin P4.2 σαν έξοδο, και τοποθέτηση στα
δεδομένα εξόδου της τιμής 0, ανάβοντας το led εξόδου(ανάβει με 0) */
while (1) /* ατέρμων βρόχος από τον οποίο βγαίνει σε περίπτωση interrupt και η
ροή προγράμματος μεταφέρεται στην ρουτίνα εξυπηρέτησης*/
{}
}
void IRQ_Handler(void) //συνάρτηση για την εξυπηρέτηση της διακοπής
{
if ((IRQSTA & 0x08) != 0) /* γίνεται δυαδική AND μεταξύ των bits του
interrupt status register και της 08hex .Το αποτέλεσμα γίνεται μονάδα μόνο σε
περίπτωση Timer1 IRQ*/ {
GP4DATΛ = 0x00040000; /*γίνεται bitwise XOR της τρέχουσας κατάστασης του
data register GP4DATκαι της 00040000hex προκαλώντας αλλαγή στην τιμή του
Pin 4.2 κάνοντας έτσι flashing στο led εξόδου*/

T1CLRI = 0; /* καθαρίζουμε το σήμα διακοπής του Timer1 γράφοντας
οποιαδήποτε τιμή στον T1CLRI*/
}
return ;
}

3) Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί δύο IRQs και μία FIQ. O timer1
προκαλεί μία IRQ που συμπληρώνει τη P4.2. Η εξωτερική διακοπή (XIRQ0)
προκαλεί μια IRQ που επίσης κάνει flashing στο led που είναι συνδεδεμένο στη
P4.2. Ο ADC προκαλεί μια FIQ που κάνει output το αποτέλεσμα του ADC0 στο
κανάλι DAC1.

#include <ADuC7026.h>

//definitions για τον microcontroller

//δήλωση των συναρτήσεων κενού περιεχομένου που ορίζονται στο αρχείο startup ως
extern.
void Undef_Handler( void ) {}
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void SWI_Handler(void) {}
void PAbt_Handler( void ) {}
void DAbt_Handler( void ) {}
void FIQ_Handler( void ) ;
void IRQ_Handler( void ) ; //ρουτίνα εξυπηρέτησης διακοπής
void ADCpoweron(int); //συνάρτηση αρχικοποίησης
void delay(int); //συνάρτηση χρονοκαθυστέρησης
void DemoConfig(void); //συνάρτηση αρχικοποίησης περιφερειακών
long ADCconvert(void); //συνάρτηση μετατροπής analog-to-digital
int main (void) { //εδώ αρχίζει η εκτέλεση του προγράμματος DemoConfig();
//set up ADC, DAC, & reference
GP0C0N = 0x00100000; //ενεργοποίηση ADCbusy στο Pin 0.5
GP4DAT = 0x04000000; // κατασκευάζουμε το pin P4.2 σαν έξοδο
GP3DAT = 0xff000000; /* κατασκευή της θύρας 3 ως έξοδος
Timer 1 configuration*/
T1LD = 0x20000; /* φορτώνουμε στον counter register τη χρονοκαθυστέρηση*/
T1CON = 0xC4; /* προγραμματίζουμε τον configuration register του timer1:
Enabled, Periodic, Binary and CLK/16 */
IRQEN = 0x00008000+0x00000008; /*φτιάχνουμε τη μάσκα διακοπών για
timer1 και external interrupt αντίστοιχα*/
FIQEN = 0x00000080; //φτιάχνουμε τη μάσκα διακοπών fast interrupt

while(1) { //ατέρμων βρόχος. Σε περίπτωση IRQ ήFIQ, εκτελείται η ρουτίνα
διακοπής και μετά ο έλεγχος του προγράμματος μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη
εντολή από το σημείο διακοπής.
GP3DAT ^= 0x00ff0000; // συμπληρώνει τη θύρα 3
ADCCON = 0x6E3; /*προγραμματίζουμε τον control register του ADC
περιφερειακού single conversion */
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delay(0x2000); /*χρονική καθυστέρηση για να είναι ορατό τοblinking στη
θύρα P3*/
}
return 0 ;
}
void delay (int length) {
while (length >=0) length--;
}
void DemoConfig(void) { //ADC, DAC and Reference configuration
ADCpoweron(20000); //power on ADC
ADCCP = 0x00; // conversion on ADC0
DAC1 CON = 0x13; //AGND-A VDD range
REFCON = 0x01; /*σύνδεση εσωτερικής τάσης αναφοράς 2.5V στο Vref pin.*/
return;
}
void ADCpoweron(int time) {
ADCCON = 0x20; //power-on the ADC
while (time >=0) ; //αναμονή μέχρι να είναι fully powered on time
}
void IRQ_Handler(void) {
if ((IRQSTA & 0x00000008) != 0) { /* ελέγχουμε για το αν πρόκειται για Timer1
IRQ*/
T1CLRI = 0; // καθαρίζουμε το σήμα διακοπής Timer IRQ
GP4DATΛ = 0x00040000; //αλλάζει τιμή το pin εξόδου P4.2

}
if ((IRQSTA & 0x00008000) != 0) { /*ελέγχουμε για το αν πρόκειται για external
IRQ(push buttton)*/
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GP4DATΛ = 0x00040000; // Complement P4.2
while(GP0DAT & 0x00010){} /*αναμονή μέχρι η τάση XIRQ να βρεθεί
ξανά σε χαμηλό επίπεδο για να μην έχουμε συνεχόμενα interrupts*/
}
return ;
}
void FIQ_Handler(void) { // συνάρτηση εξυπηρέτησης fast interrupt
if ((FIQSTA & 0x00000080) != 0) { /*ελέγχουμε για το αν πρόκειται για ADC
FIQ*/
DAC1 DAT = ADCDAT; /*κάνει Output ADC0 Value στο κανάλι DAC1*/
}
return ;
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3.1 Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό έχει ως σκοπό να περιγράψει τρόπους κατασκευής ψηφιακών
συσκευών παρακολούθησης καρδιακού παλμού με τη χρήση πυκνωτικών
ηλεκτροδίων. Οι επικρατέστερες τεχνικές είναι:
•

Μέτρηση ECG με πυκνωτικά συζευγμένα ηλεκτρόδια χωρίς άμεση επαφή με το
σώμα του εξεταζόμενου

•

IDC-ECG (έμμεσης επαφής μέτρηση ECG)

•

Μέτρηση ECG χρησιμοποιώντας EPIC

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα αναλυθούν οι παραπάνω τεχνικές.

3.2 Μέτρηση ECG με πυκνωτικά συζευγμένα ηλεκτρόδια
Το CC-electrode (capacitive-coupled) είναι μια μέθοδος μέτρησης ECG. Με τη χρήση
του CC-electrode, το ECG μπορεί να μετρηθεί πάνω από ρούχα ως αποτέλεσμα ενός
πυκνωτή ανάμεσα στα ηλεκτρόδια και στο δέρμα, και μίας υψηλής αντίστασης
εισόδου του ηλεκτροδίου. Απαιτείται υψηλή αντίσταση εισόδου του ηλεκτροδίου
καθώς η αντίσταση ανάμεσα στο σώμα και στο ηλεκτρόδιο αυξάνεται σύμφωνα με
τον τύπο των ρούχων και εξαρτάται από το πόσο παχιά είναι. Επειδή το CC-electrode
δε χρησιμοποιεί αγώγιμη κόλλα, είναι κατάλληλο για μακράς διαρκείας
παρακολούθηση.
Αν και το CC-electrode έχει το πλεονέκτημα της μακράς διαρκείας παρακολούθησης,
αυξάνονται τα χαμένα δεδομένα επειδή είναι ευαίσθητο στις power-line παρεμβολές
και στον παράγοντα κίνησης σε σύγκριση με τα Ag/AgCl ηλεκτρόδια.
Χωρητικότητες που προκαλούνται ανάμεσα στο power line και το σώμα δημιουργούν
ρεύματα παρεμβολής που ρέουν στο σώμα και στον ενισχυτή. Συνεπώς, για να
μειώσουμε τις παρεμβολές απαιτείται μείωση της common mode τάσης.
Στο συγκεκριμένο υποκεφάλαιο προτείναμε μέτρηση ECG χωρίς επαφή και κύκλωμα
που οδηγείται στη μείωση της common mode τάσης. Το κύκλωμα είναι παρόμοιο με
το driven-right-leg κύκλωμα. Για να ελαχιστοποιούμε τα χαμένα δεδομένα είναι
απαραίτητο να προσαρμόσουμε το οδηγούμενο σήμα και το ηλεκτρόδιο

3.2.1 Υλικά και Μέθοδοι
Το ενεργό ηλεκτρόδιο αποτελείται από προενισχυτή, ηλεκτρόδιο και ένας δίσκος που
προστατεύει το κύκλωμα. Το μέγεθος του ενεργού ηλεκτροδίου είναι 12cm2(4cm x
3cm) και το πάχος του 8.82mm. Σε σύγκριση με το ηλεκτρόδια Ag/AgCl του
εμπορίου, η αντίσταση μεταξύ σώματος και ηλεκτροδίου αυξάνεται σύμφωνα με τον
τύπο ρούχων του εξεταζόμενου και το πάχος της. Συνεπώς, για να επιτύχουμε καλή
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ποιότητα πάνω από τα ρούχα απαιτείται υψηλή αντίσταση εισόδου. Η αντίσταση
εισόδου του προενισχυτή είναι 100 ΤΩ. Ο αντιστάτης Ζ που φαίνεται στο σχήμα 1
χρησιμοποιείται για την εκφόρτιση στο ρούχο και η αντίσταση του είναι 5 GΩ.

Σχήμα 3.1: Block διάγραμμα

3.2.2 Σύστημα Μέτρησης
Τα σχήματα 3.1, 3.2 και 3.3 δείχνουν το block διάγραμμα ενός ανεπτυγμένου
συστήματος μέτρησης CC ECG. Το σύστημα αποτελείται από δύο CC ηλεκτρόδια,
έναν οργανικό ενισχυτή (INA114, Burr-Brown), φίλτρα, ένα ενισχυτή με συνολικό
κέρδος 510 και ένα κύκλωμα του οποίου το αγώγιμο φύλλο. Το κύκλωμα αποτελείται
από 0.5 Hz υψηλοδιαβατό φίλτρο και ένα ενισχυτή. Το σήμα ψηφιοποιήθηκε σε
συχνότητα δειγματοληψίας 1000 Hz με 16bit ανάλυση χρησιμοποιώντας Biopack
system και δεν τέθηκε σε επεξεργασία από ψηφιακό φίλτρο.

Σχήμα 3.2: Block διάγραμμα του οδηγούμενου κυκλώματος
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Σχήμα 3.3:Block διάγραμμα μονάδας για επεξεργασία σήματος και απόκτηση δεδομένων

3.2.3 Προετοιμασία του πειράματος
Αρχικά ένα αγώγιμο φύλλο συνδέεται στο κύκλωμα και ενσωματώνεται στο μαξιλάρι
μιας καρέκλα. Τα CC ηλεκτρόδια τοποθετούνται στο στήθος με μία ζώνη. Τα σήματα
ECG μετρήθηκαν από έναν υγιή άντρα που φορούσε ένα κανονικό βαμβακερό
ύφασμα. Για να επικυρώσουμε την επίδοση των CC ηλεκτροδίων, το ECG που
πήραμε από τα CC ηλεκτρόδια συγκρίνεται με το ECG που πήραμε από τα Ag/AgCl
ηλεκτρόδια. Το ECG από τα Ag/AgCl ηλεκτρόδια φιλτραρίστηκε από ένα
χαμηλοδιαβατό φίλτρο των 35 Hz και ψηφιοποιήθηκε από τη Biopac system με
συχνότητα δειγματοληψίας 1000 Hz. Επίσης η περιοχή επαφής του κυκλώματος είναι
144 cm2 (16cm x 9cm) και το κέρδος του είναι 1000 V/V. Τα δεδομένα μετρούνται
για 20 δευτερόλεπτα.
a)Αποτέλεσμα του κέρδους του κυκλώματος: Κατά την εκτέλεση του κυκλώματος
έγινε αλλαγή στο κέρδος του κυκλώματος με ένα αγώγιμο φύλλο μεγέθους 8cm x
9cm. Χρησιμοποιήθηκαν τα κέρδη 30, 60, 100, 300, 500, 1000 V/V. Επίσης μία
πυκνωτική γείωση χρησιμοποιείται ως τρίτο ηλεκτρόδιο για σύγκριση με τα
αποτελέσματα του κυκλώματος.
b)Αποτέλεσμα της επιφάνειας επαφής: Είναι παρόμοιο με το πείραμα υπολογισμού
του αποτελέσματος του κέρδους του κυκλώματος. Εκτελέστηκε το πείραμα
αλλάζοντας την περιοχή του αγώγιμου φύλλου με οδηγούμενο κέρδος 300 V/V.
Χρησιμοποιήθηκαν αγώγιμα φύλλα, των οποίων τα μεγέθη είναι 12cm2 (4cm x 3cm),
36cm2 (4cm x 9cm), 72cm2 (8cm x 9cm), 144cm2 (16cm x 9cm), για να
επιβεβαιώσουν το αποτέλεσμα στην περιοχή επαφής. Επίσης χρησιμοποιήθηκε
πυκνωτική γείωση για τη σύγκριση του κυκλώματος.
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3.2.4 Αποτελέσματα
Οι εγγραφές του ECG που έγιναν από τα Ag/AgCl ηλεκτρόδια και τα CC ηλεκτρόδια
παρουσιάζονται στο επόμενο σχήμα.

Σχήμα 3.4: Εγγραφές του ECG που έγιναν από (a)Ag/AgCl ηλεκτρόδια και (b)CC ηλεκτρόδια

Φαίνεται ότι η κυματομορφή του ECG που χρησιμοποιεί CC ηλεκτρόδια
συγχρονίζεται με την κυματομορφή που βγαίνει από τα Ag/AgCl ηλεκτρόδια.
Συνεπώς η μέτρηση του ECG χρησιμοποιώντας CC ηλεκτρόδια αποδεικνύεται
αξιόπιστη μέθοδος.

(α)
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(β)
Σχήμα 3.5: Τα σήματα του ECG που προκύπτουν από την παρούσα μέθοδο στην ίδια επαφή
είναι (α) ECG κυματομορφές από διαφορετικό κέρδος του κυκλώματος και (b) πυκνότητα
φασματικής δύναμης στα 60 Hz power-line θορύβου.

Το σχήμα 3.5(a) δείχνει την κυματομορφή του ECG με τις ποικίλες τιμές κέρδους και
το 3.5(b) δείχνει την πυκνότητα φασματικής δύναμης κάθε περίπτωσης όταν
χρησιμοποιείται το αγώγιμο φύλλο, που έχει μέγεθος 8cm x 9cm. Το υψηλότερο
κέρδος αυξάνει το SNR ακόμα περισσότερο.
Το σχήμα 3.6(a) δείχνει την κυματομορφή ECG με ποικίλες περιοχές επαφής και το
(b) δείχνει την πυκνότητα φασματικής δύναμης κάθε περίπτωσης όταν το οδηγούμενο
κέρδος είναι 300 V/V. Η μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής αυξάνει περισσότερο το
SNR. Όταν η πυκνωτική γείωση παίξει το ρόλο του τρίτου ηλεκτροδίου αντί του
κυκλώματος, το SNR μειώνεται πολύ και στις δύο περιπτώσεις. Συνεπώς το
οδηγούμενο κύκλωμα με τη μεγάλη επιφάνεια επαφής και το υψηλό κέρδος είναι
χρήσιμο για την αύξηση του SNR.
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Σχήμα 3.6: Σήματα ECG που προκύπτουν από την παρούσα μέθοδο στο ίδιο κέρδος των 300,
(a) κυματομορφή ECG από διαφορετική επιφάνεια επαφής και (b) πυκνότητα φασματικής
δύναμης στα 60 Hz power-line θόρυβο.

3.2.5.Συμπεράσματα
Όταν χρησιμοποιήθηκε το μικρότερου μεγέθους αγώγιμο φύλλο, 4cm x3cm, το
σύστημα ήταν ευαίσθητο στο power-line θόρυβο. Συνεπώς το SNR μειωνόταν
σημαντικά όταν ο εξεταζόμενος πλησίαζε έστω και λίγο στα ηλεκτρονικά προϊόντα.
Στο σχήμα 3.7 φαίνεται η ECG κυματομορφή όταν ο εξεταζόμενος πλησίαζε στα
ηλεκτρονικά προϊόντα. Είναι δύσκολο να φανεί η ECG κυματομορφή. Σε αυτή την
περίπτωση, το υψηλό κέρδος του κυκλώματος ήταν βοηθητικό για να κάνει το
σύστημα δυνατότερο στο power-line θόρυβο και η ποιότητα του ECG γινόταν
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καλύτερη. Ωστόσο, ο θόρυβος συνέχισε να αυξάνεται όταν το άτομο πλησίαζε τα
ηλεκτρονικά προϊόντα επειδή η ευαισθησία στην power-line παρεμβολή ήταν ακόμα
υψηλή. Συνεπώς, για να επιτύχουμε σταθερό σύστημα απαιτείται μεγάλη επιφάνεια
επαφής.

Σχήμα 3.7: ECG κυματομορφή όταν το άτομο πλησιάζει τα ηλεκτρονικά προϊόντα (4cm x 3cm
επιφάνεια επαφής και κέρδος 300)

Στο σύστημα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε, το ECG μετρήθηκε επιτυχώς πάνω
από ρούχα. Εκτιμήθηκε η επίδοση του κυκλώματος και βρέθηκε ότι ο θόρυβος του
σήματος μπορεί να μειωθεί μεγαλώνοντας την επιφάνεια επαφής στο σώμα
αυξάνοντας παράλληλα και το κέρδος του κυκλώματος. Το κύκλωμα ήταν πολύ
χρήσιμο στη μείωση του θορύβου και επομένως αποτελεί μια πολύ χρήσιμη μέθοδος
για παρακολούθηση ECG μακράς διαρκείας.

3.3 IDC-ECG
Μία από τις νέες μεθόδους για απεριόριστη και μακράς διαρκείας ECG μέτρησης
στην καθημερινή ζωή είναι η έμμεσης επαφής μέτρηση IDC-ECG. Η μέθοδος αυτή
δεν απαιτεί άμεση επαφή ανάμεσα στο όργανο και στο γυμνό σώμα του
εξεταζόμενου. Το εύρος εφαρμογής του IDC-ECG εκτείνεται σε ποικίλες χρήσεις.
Σε σύγκριση με τα κλασικά ECG στο IDC-ECG υπάρχει περισσότερος θόρυβος που
προκαλείται από τα καλώδια κατά 60 Hz. Ο υψηλός θόρυβος από τα καλώδια είναι
αναπόφευκτος εξαιτίας της πυκνωτικής γείωσης και των πυκνωτικών ηλεκτροδίων
και αποτελεί σοβαρός περιορισμός της IDC-ECG εφαρμογής.
Στο υποκεφάλαιο αυτό η driven-right-leg γείωση εφαρμόστηκε σε πυκνωτική γείωση
του IDC-ECG, με σκοπό τη μείωση του θορύβου από τα καλώδια. Επίσης η
πυκνωτική driven-right-leg γείωση μειώνει αποτελεσματικά το θόρυβο των 60 Hz
των common mode καλωδίων.
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3.3.1 Κύκλωμα IDC-ECG
Η έμμεσης επαφής μέτρηση ECG (IDC-ECG) είναι μια νέα ανεπτυγμένη μέθοδος που
δεν απαιτεί άμεση επαφή ανάμεσα στη συσκευή και στο ανθρώπινο δέρμα. Το σχήμα
1 περιγράφει με συντομία την IDC-ECG μέτρηση. Αυτή αποτελείται από τρία τεχνικά
στοιχεία τα οποία είναι τα CC ηλεκτρόδια, η πυκνωτική γείωση και ο ενισχυτής που
περιλαμβάνει το διαφορικό ενισχύει και τα φίλτρα.

Σχήμα 3.8: Συντελεστές του συστήματος μέτρησης του IDC-ECG

Τα CC ηλεκτρόδια, που το μπροστινό τους μέρος είναι κατασκευασμένο από πλάκα
χαλκού (4cm x 4cm), κάνουν πυκνωτικές συζεύξεις στο δέρμα του σώματος. Ένας
προενισχυτής υψηλής αντίστασης εισόδου (2GΩ) τοποθετείται στην οπίσθια πλευρά
του ηλεκτροδίου. Ο προενισχυτής μετατρέπει την υψηλή αντίσταση ανάμεσα στο
ηλεκτρόδιο και στο δέρμα σε χαμηλή. Οι ποικιλίες στην τάση που ανιχνεύονται στο
δέρμα από τα δύο ηλεκτρόδια ενισχύονται από κάθε προενισχυτή και τελικά
τροφοδοτούνται στο διαφορικό ενισχυτή ο οποίος δίνει το διαφορικό σήμα.
Για την έμμεσης επαφής μέτρηση ECG χρησιμοποιείται μια πυκνωτική γείωση που
δεν απαιτεί καμία άμεση επαφή ανάμεσα στο όργανο και στο γυμνό σώμα. Για να
φτιαχτεί η πυκνωτική γείωση, ένα μεγάλο αγώγιμο ύφασμα τοποθετείτε στο κάθισμα
μίας καρέκλας και το ύφασμα συνδέεται στη γείωση του οργάνου.

Σχήμα 3.9: Εικόνα ενεργών ηλεκτροδίων για IDC-ECG
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3.3.2. Common mode θόρυβος που προκαλείται από καλώδια
Πολλές έρευνες έχουν γίνει για τη μείωση του common mode θορύβου από τις
παρεμβολές των καλωδίων. Το σχήμα 3 δείχνει το ηλεκτρικό μοντέλο μέτρησης του
IDC-ECG σε σχέση και με τον common mode θόρυβο των καλωδίων. Σχετικά με την
παρεμβολή των καλωδίων, μόνο η πυκνωτική σύζευξη ανάμεσα στα καλώδια και στο
σώμα φαίνεται στο σχήμα 3.

Οι ECG μετρήσεις πραγματοποιούνται από διαφορικές μεθόδους μετρήσεων. Γενικά,
η διαφορική μέτρηση είναι πολύ αποτελεσματική στο να μειώνει τον common mode
θόρυβο. Ωστόσο, σε πραγματικές μετρήσεις ECG, η διαφορική μέθοδος μέτρησης δε
λειτουργεί όσο καλά αναμενόταν. Η χαμηλή επίδοση της διαφορικής μέτρησης στο
ECG προκαλείται κυρίως από τη μεγάλη ασυμμετρία στα δύο μονοπάτια σήματος. Η
διαφορά αντίστασης ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια είναι ο κύριος παράγοντας της
ασυμμετρίας.

Η πρώτη εξίσωση περιγράφει τη διαφορική τάση (VD) που μετατρέπεται από την
common mode παρεμβολή (VB) και από την ασυμμετρία στις αντιστάσεις των
ηλεκτροδίων. Η εξίσωση 2 είναι η απλοποιημένη μορφή της εξίσωσης 1 όταν η
αντίσταση ηλεκτροδίου ZE είναι πολύ μικρότερη από την αντίσταση εισόδου του
προενισχυτή. Η εξίσωση 2 δείχνει ότι ο μετατρεπόμενος διαφορικός θόρυβος (VD)
είναι ανάλογος τοy common mode θορύβου (VB) και της διαφοράς ανάμεσα στις δύο
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αντιστάσεις ηλεκτροδίων (ΔΖΕ), και αντιστρόφως ανάλογος στην αντίσταση εισόδου
του προενισχυτή (ΖΑ).

3.3.3 Driven-right-leg
Η εξίσωση 2 δείχνει ότι η μείωση του common mode θορύβου είναι απαραίτητη για
τη μείωση του μετατρεπόμενου διαφορικού θορύβου. Ένας από τους μεθόδους για
μείωση του common mode θορύβου είναι το driven-right leg κύκλωμα. Με τη μέθοδο
αυτή, το κοινό ηλεκτρόδιο, το οποίο συνήθως προσάπτεται στο δεξί πόδι και
συνδέεται με τη γείωση του οργάνου, επηρεάζεται από την αντιστροφή της
συνιστώσας common mode θορύβου, έτσι ώστε η αντίσταση ανάμεσα στο σώμα και
στο όργανο να μειώνεται.

Σχήμα 3.10
Το σχήμα 3.10 δείχνει το μοντέλο common mode θορύβου συμπεριλαμβανομένου
του driven-right-leg κυκλώματος. Η επιρροή του DRL στη μείωση του common mode
θορύβου φαίνεται στην εξίσωση 3. Ο θόρυβος κοινής λειτουργίας μειώνεται
σύμφωνα με την αύξηση του κέρδους του feedback (GF).

3.3.4 Σχέδιο DRL κυκλώματος για έμμεσης επαφής ECG
Η DRL γείωση εφαρμόστηκε στη μέτρηση της έμμεσης επαφής ECG όπως φαίνεται
στο σχήμα 3.11. Τα ενεργά ηλεκτρόδια, στα οποία ενσωματώνονται προενισχυτές
υψηλής αντίστασης εισόδου, χρησιμοποιούνται ως ECG ηλεκτρόδια. Ο οργανικός
ενισχυτής INA114 χρησιμοποιήθηκε για να μετρήσει τη διαφορά ανάμεσα στα δύο
σήματα. Ο common mode συντελεστής VCM εξάγεται από το οργανικό ενισχυτή και
ενισχύεται από ένα αντίστροφο ενισχυτή (στο σχήμα 3.11 ο DRL amp). Η αντίσταση
ηλεκτροδίου ( η αντίσταση ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο και στο γυμνό σώμα)
μοντελοποιείται σε πυκνωτή CE. Η αντίσταση γείωσης (η αντίσταση ανάμεσα στο
σώμα και στο αγώγιμο ύφασμα) μοντελοποιείται σε πυκνωτή CG.
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Σχήμα 3.11: Διαμόρφωση συστήματος μέτρησης έμμεσης επαφής ECG συμπεριλαμβανόμενου
του DRL κυκλώματος

3.3.5 Αποτελέσματα
Οι ρυθμίσεις του πειράματος φαίνονται στο σχήμα 3.11. Η διαφορά των δύο σημάτων
που ανιχνεύεται από κάθε ενεργό ηλεκτρόδιο καταλήγει στον οργανικό ενισχυτή και
φιλτράρεται από φίλτρα των οποίων το συνολικό εύρος ζώνης είναι 0.5Hz έως 200
Hz.
Το σχήμα 3.12 δείχνει κυματομορφές
συμπεριλαμβανομένης της κλασικής γείωσης.

ECG

ποικίλων

κερδών

DRL
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Σχήμα 3.12: Κυματομορφές ECG σύμφωνα με το κέρδος DRL (Cf): (a)παθητική γείωση
(Gf=0), (b) driven-right-leg γείωση (Gf=10), (c)driven-right-leg γείωση (Gf=100), (d)drivenright-leg γείωση (Gf=1000)

Το σχήμα 3.13 δείχνει τη μείωση του θορύβου των 60 Hz σύμφωνα με το κέρδος
DRL. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μείωση του ρυθμού είναι παρόμοια με το
αναμενόμενο της εξίσωσης 3 όταν το κέρδος DRL είναι λιγότερο από 100. Η
ασυμφωνία της μείωσης για κέρδος DRL πάνω από 100 προκαλείται από το
συντελεστή non-common mode της παρεμβολής των καλωδίων. Έτσι κέρδος DRL
υψηλότερο των 100 δε χρειάζεται.
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Σχήμα 3.13

3.4 Μέτρηση ECG χρησιμοποιώντας EPIC
Το υποκεφάλαιο αυτό περιγράφει μία μέθοδο μέτρησης σημάτων
ηλεκτροκαρδιογραφήματος χωρίς επαφή στο ανθρώπινο δέρμα. Αυτό επιτυγχάνεται
χρησιμοποιώντας τους EPIC (Plessey Semiconductors' Electric Potential Integrated
Circuit) αισθητήρες μαζί με ένα κύκλωμα, όλα πυκνωτικά συζευγμένα στο ανθρώπινο
σώμα μέσω του ρούχου.
Ο EPIC είναι ένας πυκνωτικός αισθητήρας και έτσι δε στηρίζεται σε ωμικές επαφές
στο σώμα για τη μέτρηση βιοηλεκτρικών σημάτων. Έχει συνεπώς την ικανότητα να
μετράει ECG χωρίς άμεση επαφή με το δέρμα. Τα σήματα που μετριούνται στο
ανθρώπινο σώμα πάντα περιλαμβάνουν ένα μεγάλο ποσoστό θορύβου, ο βασικότερος
συντελεστής του οποίου 50 ή 60 Hz θορύβου καλωδίων που είναι πυκνωτικά
συζευγμένα στο σώμα. Μετρήσεις όπως του ECG εξαρτώνται από το αν είναι
δυνατόν να αποκόπτονται τα ηλεκτροσωματικά σήματα από τα μεγαλύτερα σήματα
θορύβου.
Όταν χρησιμοποιείται EPIC σε ''contact mode'' για μετρήσεις ECG ο εξεταζόμενος
ακουμπάει τόσο την επιφάνεια πυκνωτικών ηλεκτρόδιων όσο και το μέταλλο στη
γείωση του συστήματος. Αυτό επιτρέπει το φιλτράρισμα ενώ παράλληλα δίνει τη
δυνατότητα στους διαφορικούς ενισχυτές από σήματα δύο αισθητήρων να είναι
αποτελεσματικοί στην αποκοπή των θορύβων βασικών συχνοτήτων αφήνοντας ένα
σήμα ECG υψηλής συχνότητας.
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Σχήμα 3.14: Βασική διαμόρφωση μέτρησης ECG χωρίς επαφή συμπεριλαμβανομένου του CCDR κυκλώματος

Σε μετρήσεις ECG χωρίς επαφή υπάρχει – από ορισμό – μη επαφή δέρματος και έτσι
δεν μπορεί να γίνει καμία άμεση σύνδεση ανάμεσα στο ανθρώπινο σώμα και τη
γείωση του συστήματος. Μερικές ακόμα μέθοδοι μείωσης του θορύβου καλωδίων
είναι συνεπώς απαραίτητες για να είναι δυνατόν το ECG σήμα να εξαχθεί αξιόπιστο
και σαφή. Μια τέτοια μέθοδος χρησιμοποιεί μία προσέγγιση παρόμοια με αυτή του
DRL. Στο κλασικό ECG με DRL κύκλωμα το σήμα είναι άμεσα συζευγμένο στο
δέρμα του ασθενή. Στο χωρίς επαφή είναι συζευγμένο πυκνωτικά στο σώμα,
διαμέσου του ρούχου, μέσο ενός κομματιού από αγώγιμο υλικό τοποθετημένο, για
παράδειγμα, στο κάθισμα ή στην πλάτη της καρέκλας.

3.4.1 Σχέδιο συστήματος
Η τεχνική αυτή περιγράφει ένα σύστημα κατασκευασμένο πάνω σε μια καρέκλα ως
ένα συγκεκριμένο παράδειγμα αν και οι τεχνικές, μπορούν να προσαρμοστούν για
ένα σύστημα πάνω σε ένα στρώμα η σε ρούχο κτλ.
Το σύστημα DRL μειώνει το θόρυβο των καλωδίων στα σήματα των αισθητήρων
τροφοδοτώντας έναν αντιστραμμένο μέσο όρο των σημάτων από τους δύο
αισθητήρες πάνω στο σώμα όπως φαίνεται στο σχήμα 3.14. Αναφερόμενοι στο σχήμα
3.14 οι αισθητήρες του EPIC είναι τοποθετημένοι στο πίσω μέρος του καθίσματος
έτσι ώστε τα ηλεκτρόδια να ακουμπάνε το ρούχο όταν ο εξεταζόμενος κάθεται
κανονικά στην καρέκλα. Το σήμα DRL συνδέεται με ένα κομμάτι από αγώγιμο υλικό
67

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΚΓ

που είναι και αυτό με τέτοιο τρόπο τοποθετημένο ώστε να ακουμπάει τα ρούχα του
ατόμου που κάθεται κανονικά στην καρέκλα. Τόσο το επιχαλκωμένο ύφασμα νάιλον
όσο και το αλουμινόχαρτο έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για το DRL υλικό
σύζευξης. Αναμένεται ότι και αλλά αγώγιμα υλικά μπορούν να είναι εξίσου
κατάλληλα. Ένα λεπτό, μη αγώγιμο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει
τόσο τους αισθητήρες όσο και το DRL υλικό σύζευξης, αν χρειαστεί, αν και πρέπει
να ξεκαθαριστεί πως η επιλογή υλικού θα (a) μειώσει τη χωρητικότητα σύζευξης
ανάμεσα στον αισθητήρα και το άτομο και (β) θα προσθέσει παραπάνω θόρυβο στα
σήματα λόγο στατικής φόρτισης.

Σχήμα 3.15

Το σχήμα 3.15 δείχνει ένα κύκλωμα DRL. Είναι ένας βασικός αθροιστικός ενισχυτής
που παράγει ένα ενισχυμένο και ένα ανάστροφο σήμα που είναι ο μέσος όρος των
σημάτων Α και Β.
Η έξοδος του op-amp δίνεται από τον τύπο:

Η βέλτιστη τιμή για την Rf εξαρτάται από τον τύπο αισθητήρων που
χρησιμοποιούνται και από το ρούχο που φοράει ο εξεταζόμενος. Πρέπει να γίνουν
κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη μείωση θορύβου ενώ
ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται σταθερότητα στο κύκλωμα. Μια τιμή στα 27ΚΩ
προτείνεται ως κατάλληλη εναρκτήρια τιμή για όλους τους EPIC αισθητήρες.
Η Rp, αντίσταση προστασίας, συμπεριλαμβάνεται για να περιορίσει το ρεύμα που θα
τροφοδοτηθεί στο ανθρώπινο σώμα. Η αντίσταση αυτή είναι σημαντική γιατί
εξασφαλίζει ότι η κατάσταση του εξεταζόμενου δεν μπαίνει σε κάποιου είδους
κίνδυνο.
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3.4.2 Εκτέλεση
Η επίδειξη του ECG χωρίς επαφή έχει την καλύτερη απόδοση χρησιμοποιώντας ένα
EPIC kit, Plessey part no. PS25000 (50Hz notch filter) ή έναν PS25001 (60Hz notch
filter). Οι είσοδοι στο κύκλωμα DRL μπορούν να είναι οι έξοδοι του BCN Α και Β
μπροστά από το demo box. Το DRL κύκλωμα απαιτεί το δικό του διπολικό σύστημα
τροφοδοσίας: προτείνεται +/-5V ή +/-6V. Στο σχήμα 3.16 φαίνεται ένα σχέδιο
κυκλώματος που σαν τροφοδοσία έχει μπαταρία.

Σχήμα 3.16: Το DRL κύκλωμα περιλαμβάνει μια μπαταρία κα ένα μετατροπέα τάσης για να
παρέχει -6V. Οι είσοδοι Α και Β είναι buffered έξοδοι από τους αισθητήρες και μπορούν νε
προκύψουν από τους Α και Β εξόδους του EPIC demo box. Η γη πρέπει να συνδεθεί με τον
αισθητήρα 0 V.

Οι συμπαγείς αισθητήρες (Plessey part numbers PS2520x) και οι αισθητήρες δίσκων
(PS25101) παρέχουν εξίσου καλά αποτελέσματα, αν και για λόγους άνεσης οι
αισθητήρες δίσκων είναι πιο εύκολο να τοποθετηθούν σε μία καρέκλα και να έρθουν
σε επαφή με την πλάτη του ατόμου προς εξέταση. Αν χρησιμοποιείται PS25014Α
board πρέπει να τοποθετείται οριζόντια με τον συνδετικό κομμάτι και να είναι
τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο στην πλάτη του καθίσματος ώστε να έρχεται σε επαφή
με τα ηλεκτρόδια όταν κάποιος κάθεται κανονικά στην καρέκλα.
Οι EPIC αισθητήρες που σχεδιάζονται για ανίχνευση ηλεκτροσωματικής επαφής
δίνουν τέλεια αποτελέσματα στις περισσότερες περιπτώσεις. Αρχικές δοκιμές
δείχνουν πως αλλαγές στο σχεδιασμό των αισθητήρων (π.χ. χαμηλότερο κέρδος και
υψηλότερη αντίσταση εισόδου) μπορούν να προσφέρουν επαυξημένη ευαισθησία και
έτσι την ικανότητα να ανιχνεύονται πιο αδύναμα ECG σήματα.
Η μορφή του ECG ίχνους που μετριέται (P,Q,R,S,T κύματα) εξαρτάται από τη θέση
των αισθητήρων στη πλάτη του εξεταζόμενου. Αν είναι επιθυμητή μόνο η μέτρηση
του RR διαστήματος για τον καθορισμό του καρδιακού παλμού τότε η θέση των
αισθητήρων δε παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Τοποθετούνται δύο αισθητήρες ένας
σε κάθε πλευρά της σπονδυλικής στήλης σε απόσταση 6-10in (15-25cm) περίπου
μεταξύ τους στο ίδιο ύψος ενώ η καρδιά θεωρείται εναρκτήριο σημείο. Για
εφαρμογές όπου απαιτούνται τα σήματα από άλλα σημεία του καρδιακού κύκλου, ο
χρήστης πρέπει να αναζητήσει πληροφορίες από κείμενα των βιοηλεκτρικών
σημάτων πάνω στη τοποθέτηση των αισθητήρων.
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Οι επόμενες ρυθμίσεις το hardware και το software προτείνονται ως πρότυπα για τη
διεξαγωγή πειραμάτων. Μπορεί όμως να χρειάζονται κάποια προσαρμογή καθώς η
δύναμη των σημάτων ECG πάντα θα εξαρτάται από τη φυσιολογία και τα ρούχα του
εξεταζόμενου.
Demo box ρυθμίσεις




Χαμηλοδιαβατό φίλτρο : ΙΝ
Κέρδος : x10 για αισθητήρες με κέρδος x10, x1 για αισθητήρες με κέρδος x50
Notch φίλτρο : ΙΝ

Software ρυθμίσεις






Κλίμακα τάσης : 10mV ή 50mv
Βάση χρόνου : 0.5s/div
Υψηλοδιαβατό φίλτρο: επιλέχθηκε 8Ηz**
Comb φίλτρο : επιλέχθηκε, N=6, Q=25
Χαμηλοδιαβατό φίλτρο : επιλέχθηκε 25Hz**

**Οι συχνότητες χαμηλοδιαβατών και υψηλοδιαβατών φίλτρων των 8 και 25 Hz θα
αποκόψουν αρκετή από την παρεμβολή στο σήμα που δημιουργείται (π.χ από την αναπνοή) και
είναι ιδανικές για προβολή του RR διαστήματος του καρδιακού κύκλου. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και ευρύτερες ρυθμίσεις για φίλτρα, για παράδειγμα HP=50mΗz και
LP=150Ηz,. Τα σχήματα 4 και 5 δείχνουν ίχνη χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές ρυθμίσεις
φίλτρων. Ας σημειωθεί εδώ πως τα RR διαστήματα μένουν ανεπηρέαστα από τις ρυθμίσεις
φίλτρων αλλά η γενική μορφή του ίχνους που μετριέται μπορεί να αλλάξει σημαντικά.

Σχήμα 3.17: Σήματα ECG χωρίς επαφή που έχουν μετρηθεί διαμέσου ενός στρώματος
βαμβακερού ρούχου με ένα χωρητικά συζευγμένο DRL κύκλωμα. Η γωνιακή υψηλοδιαβατή
συχνότητα φίλτρου είναι 50 Hz και η γωνιακή χαμηλοδιαβατή συχνότητα φίλτρου στο demo box
είναι 30 Hz.
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Σχήμα 3.18: Σήματα ECG χωρίς επαφή που έχουν μετρηθεί διαμέσου ενός στρώματος
βαμβακερού ρούχου με ένα χωρητικά συζευγμένο DRL κύκλωμα. Το λογισμικό του φίλτρου
περιορίζει το εύρος σε 8-25 Hz.

3.4.3 Συμβουλές
Τα υπόλοιπα σχόλια είναι χρήσιμα όταν χρησιμοποιούνται τεχνικές που
περιγράφονται στην εφαρμογή αυτή για τη μέτρηση ECG σημάτων χωρίς επαφή.




Χρόνος αποκατάστασης : Όταν το άτομο κάθεται για πρώτη φορά στην
καρέκλα και πλησιάσει τους EPIC αισθητήρες οι αλλαγές στους ηλεκτρικούς
συντελεστές λογικά θα οδηγήσει τους αισθητήρες και το DRL κύκλωμα σε
κορεσμό. Επειδή το σύστημα περιέχει μεγάλες αντιστάσεις και έχει υψηλές
RC σταθερές χρόνου, ο χρόνος αποκατάστασης θα χρειαστεί κάποιες δεκάδες
δευτερολέπτων ώστε το ECG σήμα να είναι καθαρό. Κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου το σήμα μπορεί να εμφανίζεται είτε με θόρυβο, είτε να είναι
εικονικά επίπεδο και εξαρτάται από το κατά πόσο ένας ή και οι δύο
αισθητήρες αλλά και το DRL κύκλωμα κάνουν railing. Ο εξεταζόμενος θα
πρέπει να μένει ακίνητος στη διάρκεια αυτού του χρόνου και να περιμένει
μέχρι το κύκλωμα να αποκατασταθεί, μιας και στην περίπτωση που άλλαζε
θέση συνεχώς θα έκανε τα πράγματα χειρότερα. Οι χρόνοι αποκατάστασης
μπορεί κάποιες φορές να μειώνονται κλείνοντας το demo box για λίγα
δευτερόλεπτα.
Ρούχα : Επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα όταν το υλικό ανάμεσα
στους αισθητήρες και στο δέρμα είναι ένα ή δύο στρώματα από βαμβακερό
υλικό. Τα σήματα υπολογίζονται εξίσου καλά διαμέσου άλλων υλικών, όπως
μάλλινο πουλόβερ η πολυεστέρα μαζί με δύο στρώματα από βαμβακερό
υλικό. Παραδείγματα φαίνονται και στα σχήματα 3.19 και 3.20. Αν η
παράμετρος που μας ενδιαφέρει είναι το διάστημα R-R, σημαντική βελτίωση
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στην ποιότητα του σήματος θα έδινε η προσαρμογή των ρυθμίσεων των
φίλτρων για να μειώσουν ή να επανακαθορίσουν το εύρος του σήματος.
Στατική : Επειδή δεν υπάρχει άμεση σωματική επαφή ανάμεσα στον
εξεταζόμενο και κάποιο σημείο γείωσης, δεν υπάρχει μονοπάτι για να
εκφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο
στατικός ηλεκτρισμός δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά ανάλογα με τους
παράγοντες όπως τα ρούχα, τα παπούτσια, τα επίπεδα υγρασίας στον αέρα, ο
στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να μην επιτρέπει την καθαρή απεικόνιση του
καρδιακού σήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο εξεταζόμενος πρέπει να
ακουμπήσει σύντομα κάτι μεταλλικό που να είναι συνδεδεμένο είτε σε
εξωτερική γείωση είτε στη γείωση του συστήματος για να εκφορτίσει τον
στατικό ηλεκτρισμό.
Προστασία καλωδίων : Το EPIC demo box γειώνει την προστασία του
καλωδίου του αισθητήρα μέσω της σύνδεσης του εξωτερικού περιβλήματος
των βυσμάτων του αισθητήρα και του μετάλλου γύρω από την υποδοχή του
κουτιού. Εξασφαλίζοντας ότι η σύνδεση είναι άρτια μειώνεται ο ανεπιθύμητος
θόρυβος του σήματος.

Σχήμα 3.19: Σήματα ECG που μετρήθηκαν ενώ ο εξεταζόμενος φορούσε μάλλινο πουλόβερ
πάνω σε βαμβακερό φανελάκι. Οι αισθητήρες στην πλάτη της καρέκλας καλύπτονται από ένα
επιπλέον στρώμα από βαμβακερό υλικό. Οι ρυθμίσεις των φίλτρων περιορίζουν το εύρος σε 825 Hz. Εύκολα εξάγεται και ο καρδιακός παλμός.
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Σχήμα 3.20: Σήματα ECG που μετρήθηκαν ενώ ο εξεταζόμενος φορούσε δέρας πολυεστέρα
πάνω σε βαμβακερό φανελάκι. Οι αισθητήρες στην πλάτη της καρέκλας καλύπτονται από ένα
επιπλέον στρώμα από βαμβακερό υλικό. Οι ρυθμίσεις των φίλτρων περιορίζουν το εύρος σε 1640 Hz. Εύκολα εξάγεται και ο καρδιακός παλμός.

3.4.4 Συμπέρασμα
Η τεχνική αυτή περιγράφει πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι EPIC αισθητήρες
για τη μέτρηση ECG σημάτων χωρίς σωματική επαφή. Αν και αναφερθήκαμε
εκτενώς σε αισθητήρες ενσωματωμένους σε καρέκλα ή κάθισμα, οι τεχνικές αυτές
είναι εύκολα εφαρμόσιμες και με αισθητήρες τοποθετημένους σε στρώμα ή στα
ρούχα ή σε άλλες καταστάσεις.
Υπάρχουν διάφορες μεταβλητές που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του
σήματος. Τέτοιες μεταβλητές είναι η ισχύς του καρδιακού σήματος που παράγεται
από τον εξεταζόμενο, τα ρούχα που φοράει ή ακόμα και το περιβάλλον. Ο χρήστης
λοιπόν ενθαρρύνεται να χρησιμοποιήσει τα σχέδια που δίνονται εδώ ως εναρκτήριο
σημείο έτσι ώστε να επιτύχει ένα βέλτιστο σύστημα για συγκεκριμένες εφαρμογές.
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4.1 Εισαγωγή
Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με μία πιο προηγμένη τεχνική καταγραφής
ηλεκτροκαρδιογραφήματος, την ασύρματη. Μια τέτοια τεχνική έχει πολλά θετικά
αλλά και κάποια αρνητικά. Θα αναλυθεί πλήρως τόσο η κατασκευή ασύρματων
συσκευών μέτρησης ECG όσο και ο τρόπος χρήσης τους. Στη συνέχεια αυτού του
κεφαλαίου θα περιγραφεί ο μικροελεγκτής MSP430 και η χρήση του στη μέτρηση
ECG.

4.2 Ασύρματη καρδιακή παρακολούθηση
Τα καρδιακά βιοδυναμικά σήματα στη μορφή ECG είναι ένας σημαντικός δείκτης
κατάλληλος για μακράς διαρκείας παρακολούθηση υγείας. Ανεξάρτητα από τις
καινοτομίες στην ασύρματη τεχνολογία και στην ηλεκτρική μικρογράφηση, η χρήση
του ECG είναι ακόμα αρκετά περιορισμένη από τα σχετικά άβολα υγρά ηλεκτρόδια
επαφής.
Για οικιακή χρήση τα κλινικού βαθμού ηλεκτρόδια κόλλας συχνά θεωρούνται
ενοχλητικά και άβολα οδηγώντας έτσι στη μείωση της χρήσης τους. Ως εναλλακτικό,
στεγνά ηλεκτρόδια αρχίζουν να χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Παρ' ολ' αυτά όπως τα
υγρά ηλεκτρόδια, έτσι και τα στεγνά απαιτούν ηλεκτρική επαφή με το δέρμα.
Επιπροσθέτως, τα στεγνά ηλεκτρόδια, που δεν έχουν το πλεονέκτημα της αγώγιμης
κόλλας, επηρεάζονται από την κατάσταση του δέρματος και είναι ιδιαίτερα ευπαθή
σε συντελεστές κίνησης.
Σε αντίθεση με τους υγρούς και στεγνούς αισθητήρες επαφής, τα πυκνωτικά
ηλεκτρόδια μη επαφής δεν απαιτούν ωμική σύνδεση με το σώμα. Αυτό προσφέρει
πολυάριθμα πλεονεκτήματα καθώς τα ηλεκτρόδια χωρίς επαφή έχουν μηδενική
προετοιμασία, είναι εντελώς αναίσθητα σε σχέση με την κατάσταση του δέρματος και
μπορούν να ενσωματωθούν σε ένδυμα για ένα εντελώς διακριτικό, φιλικό προς τον
ασθενή σύστημα. Καθώς η ιδέα για βιοδυναμικούς αισθητήρες χωρίς επαφή δεν είναι
νέα, με την πρώτη λειτουργική συσκευή να εμφανίζεται κάποιες δεκαετίες πριν,
αναμένεται να υλοποιηθεί μια πιο πρακτική συσκευή για ασθενή.
Με το πέρασμα των χρόνων, πολλά έξυπνα σχέδια έχουν εμφανισθεί. Ωστόσο,
κανένα δεν έχει εξελιχθεί σε μεγαλύτερο στάδιο από το εργαστηριακό. Επιπλέον,
γενικές γνώσεις για τους πυκνωτικούς αισθητήρες και το πως να σχεδιαστούν και να
κατασκευαστούν βρίσκονται σπάνια. Σε αυτό το σημείο θα γίνει προσπάθεια να
καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις παρουσιάζοντας ολοκληρωμένα σχέδια,
συμπεριλαμβάνοντας όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για μια υψηλής ποιότητας, χωρίς
επαφή, ασύρματη παρακολούθηση. Επιπροσθέτως θα αξιολογηθεί το επίπεδο
επίδοσης του συστήματος συγκρίνοντας άμεσα τα πυκνωτικά ηλεκτρόδια με τα
παραδοσιακά, κλινικά Ag/AgCl ηλεκτρόδια ώστε να φανεί ότι λειτουργούν εξίσου
καλά σε πολλές εφαρμογές.
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4.2.1 Σχεδιασμός συστήματος
Ένα ολοκληρωμένο σχήμα που απεικονίζει το ασύρματο, χωρίς επαφή σύστημα
αισθητήρων φαίνεται στο σχήμα 4.1. Κάθε πυκνωτικό ηλεκτρόδιο περιέχει onboard
ενισχυτή, φίλτρο, buffer και συνδέσμους στη μονάδα βάσης του ασύρματου. Όλα τα
ηλεκτρόδια, μαζί με τη γείωση, μπορούν να μονωθούν. Μιας και δεν υπάρχει κάποια
γαλβανική σύνδεση και η συσκευή λειτουργεί με μπαταρίες, το σύστημα είναι φιλικό
προς τον ασθενή και ασφαλή για χρήση.

Σχήμα 4.1: Σχήμα συστήματος ασύρματου ECG. Το πυκνωτικό ηλεκτρόδιο PCB περιέχει τον
front-end ενισχυτή. Διαφορικό κέρδος, ψηφιοποίηση, ενεργή γείωση και ψηφιακή επεξεργασία/
ασύρματη περιέχονται σε ξεχωριστή μονάδα βάσης.

4.2.2 Ηλεκτρόδια χωρίς επαφή
Το βασικό σχέδιο και η λειτουργία των πυκνωτικών ηλεκτροδίων έχουν ερευνηθεί
και καταγραφεί στη βιβλιοθήκη με παλαιότερες λειτουργικές συσκευές από το 1968.
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Ωστόσο όλες οι εμπορικά διαθέσιμες συσκευές στηρίζονται είτε στα στεγνά είτε στα
υγρά ηλεκτρόδια Ag/AgCl με τις τελευταίες να κυριαρχούν αποκλειστικά την ιατρική
αγορά.
Μερικά από τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα πυκνωτικά ηλεκτρόδια χωρίς
επαφή είναι:
1. Θόρυβος – πυκνωτικά ηλεκτρόδια δημιουργούν
μεγαλύτερο θόρυβο κυκλώματος
2. Συντελεστές κίνησης – ακόμα και ελάχιστη
κίνηση/τριβή μπορεί να στείλει το σήμα να πάει σε
κορεσμό.
3. Παρεμβολές Pickup – Πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία
στα 50/60Hz γραμμικού θορύβου
4. Πολυπλοκότητα – Ανάγκη για ακριβά εξαρτήματα

Γενικά αυτά τα προβλήματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο πηγές. Η πρώτη
αποτελείται από το σχέδιο του κυκλώματος και έχει να κάνει με την πολυπλοκότητα
και τον εγγενή θόρυβο. Η δεύτερη οφείλεται στη μηχανική εκτέλεση και έχει να κάνει
με την παρεμβολή και τους συντελεστές κίνησης. Βάσει εμπειρίας, τα προβλήματα με
τους πυκνωτικούς αισθητήρες επιλύονται σε μεγάλο βαθμό με σύγχρονα εξαρτήματα
και προσεχτική σχεδίαση. Έχει αναπτυχθεί μία απλή, επαναλαμβανόμενη, εύρωστη
και σχετικά φθηνή μέθοδος για παραγωγή υψηλής ποιότητας πυκνωτικών
αισθητήρων. Το φυσικό υπόστρωμα του ηλεκτροδίου είναι ένα PCB. Το σχήμα 4.2
δείχνει ένα χωρίς επαφή ηλεκτρόδιο τελευταίας τεχνολογίας. Στο κέντρο του
χρησιμοποιείται ένας snap σύνδεσμος για να παρέχει μηχανική σταθερότητα όπως
επίσης και συμβατότητα με τα πρότυπα ιατρικά/ερευνητικά εργαλεία.

Σχήμα 4.2: Φωτογραφία ενός πυκνωτικού ηλεκτροδίου χωρίς επαφή. Ο αισθητήρας
κατασκευάζεται με πρότυπο PCB, το οποίο περιλαμβάνει τα κυκλώματα του ενισχυτή στην
κορυφή και το αισθητήριο δίσκο στον πάτο.

Ο δίσκος στον πάτο του ηλεκτροδίου είναι συμπαγές γέμισμα χαλκού το οποίο
σχηματίζει μία παράλληλη πυκνωτή πλάκα και το κύριο σώμα του ενώνει
βιοδυναμικά σήματα. Σε αυτή την εκδοχή το συμπαγές γέμισμα χαλκού δε μονώνεται
με συγκολλητική μάσκα, επιτρέποντας στον αισθητήρα να μπορεί να λειτουργεί ως
στεγνό ηλεκτρόδιο επαφής. Με αυτό τον τρόπο, το σήμα είναι σχεδόν πανομοιότυπο
με αυτό που παίρνουμε από τα υγρά Ag/AgCl ηλεκτρόδια. Ωστόσο σε αυτή τη
μελέτη θα εστιάσουμε στη χρήση των αισθητήρων ως πυκνωτικό ηλεκτρόδιο,
εντοπίζοντας σήματα μέσω μόνωσης.
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Μία ενεργή ασπίδα, σχηματισμένη από το εσωτερικό του PCB και ένα δαχτυλίδι
γύρω από το δίσκο εντοπισμού, προστατεύουν το ηλεκτρόδιο από εξωγενή
παρεμβολή. Οι γενικές διαστάσεις του αισθητήρα είναι ελάχιστα μεγαλύτερες από
ένα US quarter. Σε αντίθεση με προηγούμενες εφαρμογές που περιείχαν ένα
συνδυασμό από εξεζητημένα εξαρτήματα, όπως το ακριβό ΙΝΑ116, σχήματα
ακύρωσης χωρητικότητας και άλλα αδημοσίευτα σχέδια, κατασκευάστηκε ένα
υψηλής ποιότητας ενεργό πυκνωτικό ηλεκτρόδιο βασισμένο σε ένα κοινό, φθηνό και
ευρέως διαθέσιμο ενισχυτή, το National Semiconductor LMP7702. Μόνο τρείς
αντιστάσεις και τρείς πυκνωτές είναι απαραίτητοι για να ολοκληρώσουν τη συσκευή.
To LMP7702 είναι ένα CMOS op-amp σε ένα dual SOIC-8 πακέτο με μία δομή
κατάλληλη για αισθητήρες πολύ υψηλής αντίστασης. Αν και θεωρητικά ο θόρυβος
από το ρεύμα είναι 10 φορές μεγαλύτερος από τον INA116 στη μελέτη αυτή, η
επίδοση του θορύβου βρέθηκε συγκρίσιμη, αν όχι καλύτερη στην πράξη.
Επιπροσθέτως, ο LMP7702 είναι προγραμματισμένος να λειτουργεί σε πολύ
μικρότερη τάση τροφοδοσίας (κοντά στα 2,7V).
Ο πρώτος op-amp στο πακέτο διαμορφώνεται ως buffer τάσης. Οι 10nF πυκνωτές και
οι 10kΩ αντιστάσεις χρησιμοποιούνται για να προστατέψουν την είσοδο του ενισχυτή
και να απομονώσουν την έξοδο του. Καμία εξωτερική πόλωση δεν είναι απαραίτητη
στο LMP7702 και οι είσοδοι φορτίζονται και μένουν σε απόσταση rail-to-rail εισόδου
κατά τη διάρκεια της χρήσης. Παρομοίως οι έξοδοι είναι επίσης σταθεροί. Αυτό
επιτυγχάνει βέλτιστη επίδοση καθώς η πόλωση δικτύων προσθέτει θόρυβο και
υποβαθμίζει την αντίσταση εισόδου.
Αν και η έλλειψη κέρδους διαμέσου διαφόρων buffer αποτελεί θεωρητικά
μειονέκτημα,, στην πράξη ο θόρυβος, από το πυκνωτικό ηλεκτρόδιο, στην επιφάνεια
του σώματος θα κυριαρχήσει τα μετέπειτα στάδια. Η ύπαρξη ενός buffer κέρδους
επίσης ελαχιστοποιεί την ανάγκη για ταιριαστά παθητικά συστατικά ηλεκτροδίου για
να πετύχουμε καλό CMRR. Όπως θα δειχθεί στη συνέχεια το σχέδιο αυτού του απλού
ηλεκτροδίου λειτουργεί αξιοθαύμαστα στην πράξη και δεν απαιτεί ακριβά
εξαρτήματα ή κατασκευαστικές διαδικασίες. Η χρήση της πρότυπης PCB τεχνολογίας
απλοποιεί σε σημαντικό βαθμό την κατασκευή και επιτρέπει εύκολη ολοκλήρωση της
ενεργής ασπίδας.

4.2.3 Ασύρματη μονάδα βάσης
Κάθε ένα από τα ηλεκτρόδια έχει σαν έξοδο ένα buffered αναλογικό σήμα. Μια
συμπαγής μονάδα κέρδους με τροφοδοσία από μπαταρία (σχήμα 4.1) παρέχει την
απαραίτητη ισχύ και γραμμές γείωσης. Κατασκευάστηκε ένας Ν- εισόδων διαφορικός
ενισχυτής επεκτείνοντας την τοπολογία του γνωστού οργανικού ενισχυτή 3- εισόδων.
Γενικά, κάθε πρακτικό, βιοδυναμικό κύκλωμα ενισχυτή πρέπει να λειτουργεί καλά.
Αφού τα ηλεκτρόδια χωρίς επαφή έχουν συζευχτεί ΑC με χαμηλά offset buffers, είναι
πιθανό να ενσωματώσεις ένα μεγάλο ποσό κέρδους (40dB) απευθείας σε ένα στάδιο
ενίσχυσης. Ένας 16-bit ADC (AD7685) χρησιμοποιείται με αποτέλεσμα έναν LSB
των 0.5V σε εμβέλεια εισόδου 33mV.
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Ένα δίπολο παθητικό RC φίλτρο χρησιμοποιείται για να κόψει τους συντελεστές
υψηλής συχνότητας πριν τον ADC. Και οι δύο γωνιακές συχνότητες ρυθμίζονται στα
159Ηz. Αν και το anti-alias φίλτρο προσφέρει ένα επιπόλαιο roll-off, χρησιμοποιείται
ένας αρκετά υψηλός ρυθμός δειγματοληψίας για να αποφευχθούν αξιοσημείωτοι
παράγοντες aliasing. Αυτό επίσης ελαχιστοποιεί το νούμερο των παθητικών και
ενεργών στοιχείων. Το συνολικό εύρος του συστήματος υπαγορεύεται από το
αναλογικό υψηλοδιαβατό φίλτρο του πυκνωτικού ηλεκτροδίου και είναι 0.7Hz και το
φίλτρο anti-alias 159 Hz.

4.2.4 Γείωση
Η γείωση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για να επιτύχουμε καλή ποιότητα
σήματος. Δυστυχώς πολύ συχνά ο παράγοντας αυτός παραβλέπεται ή δεν εξηγείται
καλά παρά τη ζωτική του σημασία. Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι πολλά
προβλήματα με τους αισθητήρες χωρίς επαφή οφείλονται στη ακατάλληλη γείωση.
Στη λογική του απόλυτα μονωμένου συστήματος χρησιμοποιούμε ένα πυκνωτικό
συζευχτή για να συνδέσει τη γείωση του κυκλώματος στο σώμα. Ένα εικονικό
ηλεκτρόδιο χωρίς εξαρτήματα χρησιμοποιείται για τη γείωση. Μία τέτοια γείωση
είναι απόλυτα μονωμένη, αλλά προσφέρει χαμηλή σύζευξη καθιστώντας το σύστημα
ευαίσθητο σε παρεμβολές. Σχήματα γείωσης είναι μια γνωστή τεχνική για να
μειωθούν οι common mode παρεμβολές και έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς από τους
πυκνωτικούς αισθητήρες.
Στη μονάδα βάσης, το common mode σήμα, Vcm συνδέεται σε ένα ανάστροφο
ενισχυτή με κέρδος -100 για να παρέχει ένα επιπρόσθετο 40 dB CMRR στο σύστημα.
Το σήμα ανατροφοδοτείται στο σώμα διαμέσου του εικονικού ηλεκτροδίου γείωσης.
Ένα απλό πείραμα που απεικονίζεται στο σχήμα 4.3, δείχνει την αποτελεσματικότητα
της ενεργής γείωσης. Η πυκνωτική ενεργή γείωση είναι τόσο αποτελεσματική όσο
μία στεγνή επαφή γείωσης. Η στεγνή γείωση αρχίζει να έχει pick-up θόρυβο της
τάξης των 50 Hz. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μία κυμαινόμενη (καθαρά
παρασιτική) γείωση άλλα έχει θόρυβο 60 Hz και δεν είναι κατάλληλη για άλλες
σοβαρές μετρήσεις.
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Σχήμα 4.3: Σύγκριση διαφορετικών τεχνικών γείωσης. Σήματα σε πλήρη εύρος χωρίς 60 Hz
φίλτρο.

Ο συνδυασμός ενεργής γείωσης και το γεγονός ότι το σύστημα τροφοδοτείται από
μπαταρία έχει ως αποτέλεσμα ένα πολύ καθαρό σήμα χωρίς τα 60Hz θόρυβο.

4.2.5 Απόκτηση δεδομένων
Χρησιμοποιείται ένας απλός 16-bit μικροελγκτής (PIC24) για τον έλεγχο του ADC. Η
μονάδα βάσης υποστηρίζει Bluetooth και ασύρματη σύνδεση για live-streaming
δεδομένων σε ένα PC ή άλλη επιφάνεια οθόνης. Για μακράς διάρκειας κινητή
εγγραφή είναι διαθέσιμο ένα microSD. Ολόκληρο το σύστημα τροφοδοτείται από 950
mAh επαναφορτιζόμενης μπαταρίας λιθίου για περίπου 10 ώρες συνεχόμενης
εγγραφής.
Η συσκευή επαναφορτίζεται διαμέσου ενός USB. Ένας USB-R232 μετατροπέας
(FT232R) είναι επίσης διαθέσιμος για υψηλότερο εύρος και real-time streaming
δεδομένων . Για λόγους ασφάλειας το mode αυτό θα χρησιμοποιηθεί μόνο από laptop
γιατί δεν παρέχεται κύκλωμα απομόνωσης ισχύος. Για τους σκοπούς του πειράματος,
χρησιμοποιείται ο μεταδότης Bluetooth που στέλνει δεδομένα στην οθόνη ενός PC
και υλοτομεί την εφαρμογή με ρυθμό 343 Hz για τα 4 κανάλια σήματος.

4.2.6 Ειδική κατασκευή αισθητήρων
Όπως προαναφέρθηκε, τα πυκνωτικά ηλεκτρόδια δεν έχουν το πλεονέκτημα να
ρυθμίζονται καλά στο σώμα. Συνεπώς, είναι πολύ ευαίσθητα στην κίνηση και
χρειάζονται ένα στιβαρό περίβλημα για να επιτύχουν βέλτιστο σήμα.
Έχει αναπτυχθεί μια ECG κατασκευή που προσαρμόζεται στο στήθος (σχήμα 4.4) για
να θέτει σε εφαρμογή τα ηλεκτρόδια χωρίς επαφή. Το περίβλημα λοιπόν που
προσαρμόζει τα ηλεκτρόδια στο σώμα επιτρέπει στα ηλεκτρόδια χωρίς επαφή να
έχουν την ίδια καλή απόδοση με τα κλασικά Ag/AgCl ηλεκτρόδια.
Χρησιμοποιήθηκε ένα γιλέκο συμπίεσης ως βάση για την ECG συσκευή. Η
τοποθέτηση των ηλεκτροδίων χωρίς επαφή έγινε στις δύο μασχάλες. Το γιλέκο αυτό
είναι ιδανικό για τοποθέτηση ηλεκτροδίων λόγο της ελαστικής του ικανότητας και
της κάλυψης της θωρακικής επιφάνειας με αρκετή σταθερότητα. Ένα δεύτερο
λαστιχάκι είναι επίσης διαθέσιμο για επιπρόσθετη ασφάλεια στη συγκράτηση των
ηλεκτροδίων στη θέση τους.
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Σχήμα 4.4: Πρότυπο ECG γιλέκο

Το ECG γιλέκο χρησιμοποιείται για να μαζεύει δεδομένα με τη βοήθεια των
πυκνωτικών αισθητήρων. Για λόγους άμεσης σύγκρισης, δύο από τις τέσσερις
εισόδους των ηλεκτροδίων συνδέθηκαν σε πρότυπα Ag/AgCl και τα άλλα δύο σε
ενεργά πυκνωτικά ηλεκτρόδια. Ο εξεταζόμενος ήταν ένας υγιής άντρας 21 χρονών.
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε πρότυπο ηλεκτρικό εργαστήριο με καμία
προσπάθεια μείωσης των πηγών παρεμβολής.

4.2.7 ECG πειράματα
Για τις ECG δοκιμές, τα πυκνωτικά ηλεκτρόδια τοποθετήθηκαν σε σφιχτό,
προσαρμοσμένο στο σώμα λουρί και τα δύο πυκνωτικά ηλεκτρόδια στην αριστερή
και δεξιά πλευρά του θώρακα. Ο ασθενής φορούσε ένα απλό βαμβακερό μακό κάτω
από το λουρί. Τοποθετήθηκαν δύο Ag/AgCl κολλητικά ηλεκτρόδια σε μια κοντινή
περιοχή άμεσα στο δέρμα. Το σήμα εξόδου για το πυκνωτικό αισθητήρα ορίστηκε
παίρνοντας τη διαφορά ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια και παρόμοια τη διαφορά στα
δύο Ag/AgCl ηλεκτρόδια.
Το σχήμα 4.5 δείχνει ένα λεπτομερή ECG δείγμα από τον εξεταζόμενο ενώ
ξεκουραζόταν. Τα συνολικά σήματα είναι σχεδόν δυσδιάκριτα τόσο σε επίπεδα
σχήματος όσο και θορύβου, αν και τα πυκνωτικά ηλεκτρόδια λειτουργούσαν
διαμέσου των ρούχων. Όλα τα ECG χαρακτηριστικά είναι φανερά. Το ελάχιστα
μικρότερο πλάτος του σήματος από το ηλεκτρόδιο χωρίς επαφή οφείλεται πιθανώς
στην εξασθένιση του σήματος από την υπερβολικά υψηλή αντίσταση πηγής.

Σχήμα 4.5: Λεπτομερή σύγκριση σήματος που προκύπτει ταυτόχρονα από ένα set κλινικού
βαθμού 3M Red Dot Ag/AgCl κολλητικών ηλεκτροδίων και των αισθητήρων χωρίς επαφή. Οι
αισθητήρες χωρίς επαφή είναι τοποθετημένοι πάνω από βαμβακερό μακό.
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Σχήμα 4.6: Σύγκριση 10 δευτερολέπτων του σήματος των 3M Red Dot (κόκκινο ίχνος) με τα
ηλεκτρόδια χωρίς επαφή (μαύρο ίχνος) κατά τη διάρκεια διαφόρων δραστηριοτήτων.

Όπως αναμενόταν το σήμα συνεχίζει σχεδόν ανενόχλητο ενώ ο εξεταζόμενος
ξεκουράζεται η περπατάει σε χαλαρό ρυθμό. Σε πιο έντονες δραστηριότητες, οι
παράγοντες κίνησης γίνονται πιο προβληματικοί και για τους δύο τύπους
ηλεκτροδίων, καθιστώντας το ECG σήμα χρήσιμο μόνο για ανίχνευση του R-R
χτύπου. Το σήμα για το πυκνωτικό ηλεκτρόδιο δεν είναι ουσιαστικά χειρότερο, όσο
τα πυκνωτικά ηλεκτρόδια είναι τοποθετημένα σφιχτά στο σώμα χρησιμοποιώντας το
λουρί. Είναι αξιοσημείωτο ωστόσο, ότι τα πυκνωτικά ηλεκτρόδια είναι υπερβολικά
ευαίσθητα στην τριβή, οπότε κάνει απαραίτητη τη καλωδίωση στο στήθος.
Επεκτείνοντας την έρευνα σε εξεταζόμενο εν κινήσει και χρησιμοποιώντας την ίδια
τεχνολογία για να συγκρίνουμε το διάστημα R-R χτύπου, είναι πάλι φανερή η
ισοδυναμία των Ag/AgCl και πυκνωτικών ηλεκτροδίων. Η απεικόνιση φαίνεται στο
σχήμα 4.7. Τα R-R διαστήματα χτύπου είναι εικονικά πανομοιότυπα κατά τη
διάρκεια των δραστηριοτήτων.
Για εφαρμογές πέραν του απλού καρδιακού χτύπου και την ανίχνευση ρυθμού, είναι
απαραίτητο ένα σήμα πολλαπλά οδηγούμενο. Χρησιμοποιήθηκαν οι τέσσερις είσοδοι
από τα διαθέσιμα κανάλια της συσκευής για να κατασκευαστεί ένας πίνακας EASI
για να παίρνει το 12-lead ECG σήμα. Το σχήμα 4.8 δείχνει το 12-lead ECG σήμα, του
οποίου φαίνεται το αναμενόμενο σχήμα και χαρακτηριστικά, όπως το αυξανόμενο
πλάτος του R κύματος από το V1 στο V6.
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Σχήμα 4.7: Διαστήματα καρδιακού χτύπου από ECG σήμα για τους Ag/AgCl αισθητήρες
versus τους πρότυπους αισθητήρες χωρίς επαφή. Τα διαστήματα είναι πανομοιότυπα.

Σχήμα 4.8: 12-lead ECG από ζώνη στήθους τεσσάρων ηλεκτροδίων σε EASI πίνακα.

4.2.8 Συμπέρασμα
Παρουσιάστηκαν πλήρη σχέδια για ασύρματο σύστημα παρακολούθησης ECG
χρησιμοποιώντας μονωμένους αισθητήρες χωρίς επαφή. Οι αισθητήρες χωρίς επαφή
παραδοσιακά θεωρούνταν ακατάλληλοι για εφαρμογές ιατρικού βαθμού, αλλά εδώ
δείχνεται πως προσεχτική σχεδίαση και σε επίπεδο κυκλώματος και σε επίπεδο
συστήματος μπορεί να προσφέρει σήματα συγκρίσιμα με αυτά των Ag/AgCl
ηλεκτροδίων για ECG εφαρμογές. Μία περιοχή που χρειάζεται περεταίρω έρευνα
είναι η ευαισθησία στην κίνηση. Οι προσπάθειες κατευθύνονται στη μείωση της
επιρροής στο σύστημα και στην επεξεργασία σήματος, λόγω της κληρονομικής
ευαισθησίας των ηλεκτροδίων χωρίς επαφή στην κίνηση και στην τριβή. Αυτό θα
επιφέρει μεγάλες αλλαγές στο χώρο αυτό. Σε γενικές γραμμές πάντως, τα ασύρματα
συστήματα τα οποία μπορούν να φορεθούν (π.χ. γιλέκο) είναι ιδανικά για
μελλοντικές κινητές ιατρικές εφαρμογές όντας πολύ πιο άνετα και φιλικά προς τον
εξεταζόμενο από τα παραδοσιακά συστήματα που βασίζονται στην επαφή.
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4.3 Μέτρηση ECG με τη βοήθεια του μικροελεγκτή MSP430
Η καρδιά παράγει ένα ηλεκτροχημικό παλμό, ο οποίος διαδίδεται με τέτοιο τρόπο
ώστε να προκαλεί τα κύτταρα να μαζεύονται με μια χρονική τάξη δίνοντας στη
καρδιά το χαρακτήρα της αντλίας. Όλα αυτά ξεκινάνε από ένα γκρουπ νευρικών
κυττάρων που ονομάζονται φλεβόκομβος και έχουν ως αποτέλεσμα την πόλωση και
εκπόλωση των κυττάρων της καρδιάς. Επειδή λοιπόν η λειτουργία αυτή είναι από τη
φύση της ηλεκτρική και το σώμα είναι αγώγιμο, η ηλεκτροχημική δραστηριότητα
αυτή μπορεί να μετρηθεί στην επιφάνεια του σώματος. Για απλοποίηση θα
συνδέσουμε δύο ηλεκτρόδια το πρώτο στο αριστερό χέρι και το δεύτερο στο δεξί για
να μετρήσουμε το χτύπο της καρδιάς.
Το ηλεκτρικό σήμα που βγαίνει από τα ηλεκτρόδια είναι συνήθως 1mVp-p. Είναι
απαραίτητη μία ενίσχυση x1000 για να καταστήσει το σήμα χρήσιμο για να το
εξετάσουμε. Το να πετύχουμε καθαρή ενίσχυση του EKG σήματος με τόσο υψηλό
κέρδος δεν είναι εύκολο με το δεδομένο ότι το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί σα μία
μεγάλη κεραία που αλλοιώνεται με πολλούς θορύβους, συμπεριλαμβανομένου και
ενός κυρίαρχου θορύβου της τάξης των 50-60 Hz. Αυτός ο θόρυβος λοιπόν πρέπει να
φιλτραριστεί από ένα φίλτρο μετά την ενίσχυση. Δυστυχώς η ενίσχυση ενισχύει και
την τάση του θορύβου παράλληλα με το επιθυμητό EKG σήμα. Σε κάποιες
περιπτώσεις μάλιστα ο θόρυβος μπορεί να υπερισχύσει του EKG και να καταστήσει
το ενισχυμένο σήμα άχρηστο.

4.3.1 Κύκλωμα
Μία καλύτερη προσέγγιση είναι η χρήση διαφορικού ενισχυτή. Λόγω των
πανομοιότυπων common mode σημάτων από τα ηλεκτρόδια του EKG, ο common
mode θόρυβος ακυρώνεται αυτομάτως χρησιμοποιώντας έναν κατάλληλο διαφορικό
ενισχυτή.

Σχήμα 4.9: Διάγραμμα κυκλώματος EKG ενισχυτή
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Ο διαφορικός ενισχυτής που χρησιμοποιείται στο μπροστινό άκρο είναι ένας INA321
ενισχυτής οργάνων που έχει τέλεια ισορροπημένες ενσωματωμένες αντιστάσεις
κέρδους. Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με ελάχιστη τάση 2.7 V.
O INA321 παρέχει μια fixed ενίσχυση x5 για το EKG σήμα. Με το CMRR στα 94dB
με δυνατότητα επέκτασης στα 3kΗz ο ΙΝΑ321 απορρίπτει το σήμα common mode
θορύβου συμπεριλαμβανομένου της γραμμής συχνοτήτων και των αρμονικών. Το
ρεύμα του ΙΝΑ321 είναι 40μΑ και το ρεύμα απενεργοποίησης είναι λιγότερο από 1
μΑ.
Το EKG σήμα στην έξοδο του ΙΝΑ321 ενισχύεται παραπάνω από τον ΟΑ0, έναν από
τους τρεις ενσωματωμένους λειτουργικούς ενισχυτές του MSP430FG439.
Μαζί με την ενίσχυση του ΟΑ0, το EKG σήμα ενισχύεται συνολικά x500. Μικρές
ανισορροπίες στα μήκη και στις επαφές των ηλεκτροδίων προκαλούν το common
mode σήμα να αντισταθμιστεί με αποτέλεσμα το θόρυβο στην έξοδο του ΟΑ0. Το
περιεχόμενο της γραμμής συχνοτήτων φαίνεται σαν ένα ευρύ ίχνος στο EKG σήμα. Η
διεύρυνση προκαλείται από το πρόσθετο περιεχόμενο της γραμμής συχνοτήτων πάνω
στο EKG σήμα.

Σχήμα 4.10: EKG σήμα ενισχυμένο X500 με θόρυβο 60 Hz

Η αντίσταση ανατροφοδότησης 1 ΜΩ που είναι παράλληλη με τον πυκνωτή των 4.7
nF στο τμήμα του ΟΑ0 παρέχει ένα υψηλής συχνότητας roll-off στα 250Ηz και
λειτουργεί σαν φίλτρο anti-aliasing.
Λόγω του μεγάλου παράγοντα ενίσχυσης, η έξοδος είναι ευαίσθητη στις μεταβολές
της αντίστασης επαφής μεταξύ ηλεκτροδίων και δέρματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
τη μεταβολή του DC του ενισχυμένου διαφορικού σήματος και παρουσιάζεται ως
drift στη βάση του EKG. Αυτό είναι ευρέως γνωστό ως baseline wandering και συχνά
προκαλεί κυματικά ίχνη στο EKG. Το πρόβλημα αυτό διευθετείται χρησιμοποιώντας
ένα αναλογικό ενσωματωμένο σχέδιο, το ΟΑ1. Ο ολοκληρωτής ολοκληρώνει το DC
του x5 ενισχυμένου EKG και το ανατροφοδοτεί πίσω στο ΙΝΑ321. Η
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ανατροφοδότηση επιτρέπει στον ΙΝΑ321να διατηρήσει ένα σταθερό DC επίπεδο
στην έξοδο, ανεξάρτητα της μεταβολής της αντίστασης επαφής στο δέρμα.
Ο τρίτος λειτουργικός ενισχυτής, ο ΟΑ2, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα buffer
κέρδους ανάμεσα στην έξοδο του DAC1 και του τρίτου ηλεκτρόδιου, το οποίο είναι
συχνά συνδεδεμένο στο δεξί πόδι ή στη δεξιά πλευρά του θώρακα.
Το DAC1 είναι ένα από τα δύο ενσωματωμένα DAC2 12-bit digital-to-analog
μετατροπείς στο Msp430FG439. Χρησιμοποιώντας τo DAC1 επιτρέπει στο χρήστη
να εφαρμόσει ένα ψηφιακό baseline wandering σχέδιο από κατάλληλους
προγραμματιστικούς αλγόριθμους.

4.3.2 Επεξεργασία σήματος και ανίχνευση χτύπου καρδιάς
4.3.2.1 Δειγματοληψία EKG
Το ενισχυμένο EKG σήμα τροφοδοτείται εσωτερικά στην είσοδο του on-chip digitalto-analog μετατροπέα στο κανάλι Α1.Ο ADC12 δειγματοληπτεί το EKG σήμα με
συχνότητα δειγματοληψίας fsample 512 Hz. Η ακριβής περίοδος δειγματοληψίας
επιτυγχάνεται ενεργοποιώντας τις μετατροπές του ADC12 με παλμούς Timer_A. To
Timer_A προγραμματίζεται από το ACLK, το οποίο παράγεται από τον χαμηλής
συχνότητας - 32.768 kHz – κρυσταλλένιο ταλαντωτή.
Η ταχύτερη απόκλιση στο EKG είναι της τάξης των 20ms και συμβαίνει στο
σύμπλεγμα QRS. Είναι πολύ σημαντικό να μελετούμε εξ' ολοκλήρου το QRS
σύμπλεγμα για πιο χρήσιμο ιατρικό υπολογισμό της EKG κυματομορφής. Έχοντας
συχνότητα δειγματοληψίας 512 Hz ή περίοδο δειγματοληψίας στα 2ms, παίρνουμε
τουλάχιστον δέκα δείγματα στο QRS σύμπλεγμα και διαβεβαιώνεται ότι το QRS
σύμπλεγμα έχει πλήρως ψηφιοποιηθεί. Το QRS σύμπλεγμα επίσης λειτουργεί ως
δείκτης για κάθε χτύπο καρδιάς. Ο ρυθμός με τον οποίο χτυπάει η καρδιά είναι
συνήθως 60 με 200 χτύπους το λεπτό ή αλλιώς 1 με 4 Hz.

4.3.2.2 Φιλτράρισμα θορύβου γραμμής συχνοτήτων
Η EKG κυματομορφή της δειγματοληψίας περιέχει ένα ποσοστό παράλληλου
περιεχομένου γραμμής συχνοτήτων. Ο θόρυβος της γραμμής συχνοτήτων
αποκόπτεται φιλτράροντας ψηφιακά τα δείγματα. Ένα 17-tap χαμηλοδιαβατό FIR
φίλτρο με ζωνοδιαβατή πάνω συχνότητα των 6 Hz και κάτω άκρο χαμηλής
συχνότητας τα 30 Hz εφαρμόζεται σε αυτή την εφαρμογή. Οι συντελεστές του
φίλτρου κλιμακώνονται για να αντισταθμίσουν την απόσβεση του φίλτρου και να
παρέχουν επιπλέον κέρδος για το σήμα του EKG στην έξοδο του φίλτρου. Αυτό
συντελεί σε μια συνολική ενίσχυση μεγαλύτερη του x1000 για το EKG σήμα. Το
παρακάτω σχήμα δείχνει την κυματομορφή του EKG στην έξοδο του FIR φίλτρου.
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Σχήμα 4.11: Χαμηλοδιαβατα φιλτραρισμένη κυματομορφή στην έξοδο του DAC0

Τα φιλτραρισμένα δείγματα μπορούν να παραχθούν χρησιμοποιώντας το DAC0 στον
Msp430 για αναλογική ανακατασκευή της EKG κυματομορφής ή μπορούν να
προβληθούν χρησιμοποιώντας την UART του MSP430 στα 115.2 kbps και να φανούν
στην οθόνη του υπολογιστή.

4.3.2.3 Ανιχνεύοντας QRS συμπλέγματα
Για να υπολογίσουμε με ακρίβεια το χτύπο της καρδιάς, πρέπει να ανιχνεύεται το
σύμπλεγμα QRS για κάθε χτύπο. Το QRS σύμπλεγμα είναι ένα γρήγορα ανερχόμενο
κομμάτι της EKG κυματομορφής. Αν τα χαμηλοδιαβατά φιλτραρισμένα δείγματα
είναι διαφοροποιημένα ή υψηλοδιαβατά φιλτραρισμένα, το σύμπλεγμα QRS μπορεί
να απομονωθεί για κάθε χτύπο. Στην εφαρμογή χρησιμοποιείται ένα 17-tap
υψηλοδιαβατό FIR φίλτρο με γωνιακή συχνότητα 2 Hz. Η φιλτραρισμένη έξοδος
μπαίνει σε περεταίρω επεξεργασία αφαιρώντας ένα φιξαρισμένο κατώφλι από την
φιλτραρισμένη έξοδο. Οι αποκοπές είναι ανεπιθύμητες διαταράξεις που
προκαλούνται από τα P και Τ κύματα και από άλλα σχετικά με την κίνηση
αντικείμενα. Χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, τα QRS συμπλέγματα διακρίνονται
από την EKG κυματομορφή. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει το σήμα που
παράγεται από τον QRS διευκρινιστή στην είσοδο του ανιχνευτή χτύπων και τον
αλγόριθμο υπολογισμού του ρυθμού χτύπων της καρδιάς.
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Σχήμα 4.12: Διευκρινιστής QRS κυματομορφής

4.3.3 FIR Φίλτρα
Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιούνται γραμμικά συμμετρικής φάσης FIR φίλτρα.
Χρησιμοποιώντας συμμετρικά FIR φίλτρα ελαττώνεται η απαίτηση για πολύπλοκες
μαθηματικές λειτουργίες λόγω των συμμετρικών ιδιοτήτων των φίλτρων.
Το επόμενο σχήμα δείχνει την καμπύλη μεταξύ dB και ανταπόκρισης συχνότητας για
τα χαμηλοδιαβατά φίλτρα που χρησιμοποιούμε σε αυτή την εφαρμογή. Αυτό
προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τους παράγοντες με κάποιες σταθερές.

Σχήμα 4.13: 17-tap χαμηλοδιαβατό FIR φίλτρο db-ανταπόκριση συχνότητας
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Το επόμενο σχήμα δείχνει την καμπύλη dB με ανταπόκριση συχνότητας για
υψηλοδιαβατά φίλτρα που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή. Οι παράγοντες του
φίλτρου έχουν υπολογιστεί χρησιμοποιώντας το ScopeFIR, ένα φίλτρο που σχεδιάζει
και αναλύει προγραμματιστικά εργαλεία.

Σχήμα 4.14: 17-tap υψηλοδιαβατό φίλτρο dB με ανταπόκριση συχνότητας

4.3.4 Υπολογισμός του ρυθμού χτύπων της καρδιάς
Ο αριθμός των καρδιακών χτύπων ανά λεπτό υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το μέσο
όρο τριών χτύπων. Δύο μεταβλητές στη C, ο μετρητής και η περίοδος παλμού
εντοπίζουν επακριβώς την κλίμακα χρόνου. Κάθε δείγμα εξόδου από τον QRS
διευκρινιστή συγκρίνεται με ένα σετ κατωφλίων για να εντοπίσουν τη παρουσία
χτύπου. Η περίοδος παλμού αυξάνεται κατά ένα κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου
δειγματοληψίας. Κάθε φορά που ανιχνεύεται ένας χτύπος, ο μετρητής κάνει reset και
στην LCD ενεργοποιούνται τέσσερα βελάκια που αντικατοπτρίζουν το χτύπο της
καρδιάς. Αν ένας χτύπος δεν ανιχνεύεται για 128 συνεχή δείγματα, αναγνωρίζεται
ένας διαχωρισμός ανάμεσα στους επιτυχούς χτύπους και η LCD με τα τέσσερα
βελάκια απενεργοποιείται.
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Η περίοδος των παλμών συσσωρεύεται για τρεις συνεχόμενους χτύπους. Στον τρίτο
χτύπο η περίοδος παλμών χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του καρδιακού ρυθμού
και κάνει reset.
Ρυθμός καρδίας ανά λεπτό: 1/[περίοδος παλμών/(3*512*60)]=92160/περίοδο παλμών

4.3.5 Software
Το software για αυτή την εφαρμογή είναι γραμμένο σε C χρησιμοποιώντας IAR
Embedded Workbench Kickstart έκδοση.Το software χρησιμοποιεί μια ρουτίνα
16x16 bit προσημασμένου πολλαπλασιασμού γραμμένη σε γλώσσα Assembly για
γρηγορότερη εκτέλεση των υπολογισμών των FIR φίλτρων σε σύγκριση με τον
πολλαπλασιασμό της μαθηματικής βιβλιοθήκης της C.
Τρία αρχεία της C ("Heart rate.c", "Heart rate with DAC output.c", and "Heart rate
with EKG Demo.c") χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή και τα ονόματά τους
δηλώνουν και τη λειτουργία τους.
Η μνήμη που χρειάζεται το καρδιακό ρυθμό για το EKG project είναι 1168 bytes για
τη μνήμη κώδικα, 255 bytes μνήμης δεδομένων και 64 bytes const μνήμης.
Ολόκληρο το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των FIR φίλτρων, του QRS
ανιχνευτή και του υπολογισμού του καρδιακού ρυθμού, χρησιμοποιεί περίπου 1
MIPS του εύρους του CPU.

4.3.6 Έλεγχος της εφαρμογής
Δύο τετράγωνα μπλοκ, το ένα στο πάνω επίπεδο και το άλλο στο κάτω επίπεδο του
PCB παρέχονται σε κάθε πλευρά της LCD για να λειτουργoύν όταν το αριστερό και
το δεξί χέρι έρθουν σε επαφή με τα ηλεκτρόδια. Όταν είναι σε λειτουργία, πρέπει να
είναι εγκατεστημένο το PWR και το board πρέπει να κρατιέται και από τα δύο χέρια
τοποθετώντας τους αντίχειρες και τους δείκτες στα τετράγωνα μπλοκ. Πρέπει να
προσέχουμε να μην ακουμπήσουμε κάποια άλλη ηλεκτρική περιοχή του PCB. Η
αντίσταση επαφής ανάμεσα στα δάκτυλα και στα τετράγωνα μπλοκ πρέπει να είναι
χαμηλή για καλύτερη ποιότητα σήματος. Η παρακάτω εικόνα δείχνει το board σε
δράση.
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Σχήμα 4.15: Εικόνα board σε δράση

4.3.7 PC Scope EKG Display
Όταν χρησιμοποιούμε το "Heart rate with EKG Demo.c''πρόγραμμα, απαιτείται ένα
RS-232 επιπέδου shifter ανάμεσα στο EKG board και τον υπολογιστή. Μόνο το TX
line P2.4/UTXD0 απαιτείται γιατί δε χρησιμοποιείται χειραψία για τη σειριακή
επικοινωνία. Το baud rate για τη σειριακή επικοινωνία του υπολογιστή είναι 115.2
kbps. Για να απεικονίσουμε το EKG, ο υπολογιστής πρέπει να τρέξει το scope.exe
χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών των Windows. Το scope.exe είναι μια open
source υπολογιστική εφαρμογή. Το επόμενο σχήμα δείχνει την εικόνα του EKG
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του PC Scope.

Σχήμα 4.16: PC Scope Program EKG Display
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Σχήμα 4.17: Σχηματικό διάγραμμα MSP430FG439
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5.1 Εισαγωγή
Στην ενότητα αυτή δίνεται ο κώδικας του προγραμματισμού του μικροελεγκτή
MSP430 για την καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Για τον κώδικα θα
χρειαστούν οι βιβλιοθήκες msp430xG43x.h και η math.h. Στην συνέχεια της ενότητας
θα γίνει σχολιασμός πάνω στον κώδικα που ακολουθεί.

5.2 Κώδικας
#include <msp430xG43x.h>
#include "math.h"
//Ορισμοί
#define PB_2_0 (1 << 0)
#define PB_2_1 (1 << 1)

// Πάτα κουμπί στο P2.0
// Πάτα κουμπί στο P2.1

// Δήλωση μεταβλητών
static char beats;
int i=0, first_detection=0;
long result = 0;
int Datain, Dataout, Dataout_pulse, pulseperiod, counter, heartrate;
int Heart_Rate_Buffer[] = {0,0,0,0};
// Χαμηλοδιαβατού FIR φίλτρου συντελεστές για 17 taps to filter > 30Hz
static const int coeffslp[9] = {
5225, 5175, 7255, 9453, 11595, 13507, 15016, 15983, 16315 };
// Υψηλοδιαβατού FIR φίλτρου συντελεστές για 17 taps to filter < 2Hz
static const int coeffshp[9] = {
-763, -1267, -1091, -1867, -1969, -2507, -2619, -2911, 29908 };
// *******************************************
// Ορισμοί σχετικοί με τα ψηφία της Olimex LCD!!!!
// *******************************************
// Ορισμοί για τα ψηφία 10 και 11 της Olimex LCD
#define a 0x10
#define b 0x01
#define c 0x04
#define d 0x08
#define e 0x40
#define f 0x20
#define g 0x02
#define h 0x80
// Ορισμός γεννήτριας χαρακτήρων για προβολή ψηφίων 10 και 11
const char char_gen_10_11[] = {
a+b+c+d+e+f,
// 0 δείχνει "0"
b+c,
// 1 δείχνει "1"
a+b+d+e+g,
// 2 δείχνει "2"
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a+b+c+d+g,
b+c+f+g,
a+c+d+f+g,
a+c+d+e+f+g,
a+b+c,
a+b+c+d+e+f+g,
a+b+c+d+f+g,

// 3 δείχνει "3"
// 4 δείχνει "4"
// 5 δείχνει "5"
// 6 δείχνει "6"
// 7 δείχνει "7"
// 8 δείχνει "8"
// 9 δείχνει "9"

};
// undefine
#undef a
#undef b
#undef c
#undef d
#undef e
#undef f
#undef g
#undef h
// Ορισμοί για τα ψηφία 8 και 9 της Olimex LCD
#define a 0x01
#define b 0x02
#define c 0x04
#define d 0x80
#define e 0x40
#define f 0x10
#define g 0x20
#define h 0x08
// Ορισμός γεννήτριας χαρακτήρων για προβολή ψηφίων 8 και 9
const char char_gen_8_9[] = {
a+b+c+d+e+f,
// 0 δείχνει "0"
b+c,
// 1 δείχνει "1"
a+b+d+e+g,
// 2 δείχνει "2"
a+b+c+d+g,
// 3 δείχνει "3"
b+c+f+g,
// 4 δείχνει "4"
a+c+d+f+g,
// 5 δείχνει "5"
a+c+d+e+f+g,
// 6 δείχνει "6"
a+b+c,
// 7 δείχνει "7"
a+b+c+d+e+f+g,
// 8 δείχνει "8"
a+b+c+d+f+g,
// 9 δείχνει "9"
};
// undefine
#undef a
#undef b
#undef c
#undef d
#undef e
#undef f
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#undef g
#undef h
// Ορισμός για ψηφία 1 εως 7 της Olimex LCD. Εδώ κάθε ορισμός ψηφίου απαιτεί 2
bytes!
#define a 0x0080
#define b 0x0040
#define c 0x0020
#define d 0x0010
#define e 0x2000
#define f 0x4000
#define g 0x0402
#define h 0x1000
// Ορισμός γεννήτριας χαρακτήρων για προβολή ψηφίων 1 έως 7
const int char_gen_1_7[] = {
a+b+c+d+e+f,
// 0 δείχνει "0"
b+c,
// 1 δείχνει "1"
a+b+d+e+g,
// 2 δείχνει "2"
a+b+c+d+g,
// 3 δείχνει "3"
b+c+f+g,
// 4 δείχνει "4"
a+c+d+f+g,
// 5 δείχνει "5"
a+c+d+e+f+g,
// 6 δείχνει "6"
a+b+c,
// 7 δείχνει "7"
a+b+c+d+e+f+g,
// 8 δείχνει "8"
a+b+c+d+f+g,
// 9 δείχνει "9"
};
// undefine
#undef a
#undef b
#undef c
#undef d
#undef e
#undef f
#undef g
#undef h
// Πρότυπα λειτουργίας
void Init(void);
// Ξεκινά η συσκευή για την εφαρμογή
void ClearLCD(void);
// Σβήνει τη μνήμη της LCD
int filterlp(int);
// 17 tap χαμηλοδιαβατό FIR φίλτρο
int filterhp(int);
// 17 tap υψηλοδιαβατό FIR φίλτρο
long mul16(register int x, register int y); // 16-bit προσημασμένος πολλαπλασιασμός
int itobcd(int i);
// 16-bit μετατροπή από hex σε bcd
// Main
void main(void)
{
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Init();
LCDMEM[7] = 0x80;

// Ξεκινά η συσκευή για την εφαρμογή
// Ενεργοποίησε τη σειρά της LCD Olimex!!!

/*
// Για debug σκοπούς!
for(unsigned char j=0;j<10;j++){
LCDMEM[2] = char_gen_10_11[j];
LCDMEM[3] = char_gen_10_11[j];
LCDMEM[4] = char_gen_8_9[j];
LCDMEM[5] = char_gen_8_9[j];

// LCD -> Digit 11
// LCD -> Digit 10
// LCD -> Digit 9
// LCD -> Digit 8

LCDMEM[7] = ((char)(char_gen_1_7[j]>>8));
// LCD -> Digit 7 High Byte
LCDMEM[6] = ((char)(char_gen_1_7[j]&0x00FF)); // LCD -> Digit 7 Low Byte
LCDMEM[9] = ((char)(char_gen_1_7[j]>>8));
// LCD -> Digit 6 High Byte
LCDMEM[8] = ((char)(char_gen_1_7[j]&0x00FF)); // LCD -> Digit 6 Low Byte
LCDMEM[11] = ((char)(char_gen_1_7[j]>>8));
// LCD -> Digit 5 High Byte
LCDMEM[10] = ((char)(char_gen_1_7[j]&0x00FF)); // LCD -> Digit 5 Low
Byte
//LCDMEM[13] = ((char)(char_gen_1_7[j]>>8));
// LCD -> Digit 4 High Byte
//LCDMEM[12] = ((char)(char_gen_1_7[j]&0x00FF)); // LCD -> Digit 4 Low
Byte
//LCDMEM[15] = ((char)(char_gen_1_7[j]>>8));
// LCD -> Digit 3 High Byte
//LCDMEM[14] = ((char)(char_gen_1_7[j]&0x00FF)); // LCD -> Digit 3 Low
Byte
//LCDMEM[17] = ((char)(char_gen_1_7[j]>>8));
// LCD -> Digit 2 High Byte
//LCDMEM[16] = ((char)(char_gen_1_7[j]&0x00FF)); // LCD -> Digit 2 Low
Byte
}
*/
while(1)
{
__bis_SR_register(LPM0_bits); // Βάλε το LPM0 που χρειάζεται για ολοκλήρωση
του UART TX
__no_operation();
Dataout = filterlp(Datain);
// Χαμηλοδιαβατό FIR φίλτρο για φιλτράρισμα
στα 60Hz
Dataout_pulse = filterhp(Dataout)-128; // Υψηλοδιαβατό FIR φίλτρο για
φιλτράρισμα των μυικών παραγόντων
Dataout = Dataout >> 6;
// Scale Dataout για χρήση scope
προγράμματος
if(Dataout > 255) Dataout = 255;
// max όριο 255
if(Dataout < 0) Dataout = 0;
// min όριο 0
//DAC12_0DAT = Dataout;
// Για scope εμφάνιση
TXBUF0 = Dataout;
// Εκπομπή μέσω UART0 για Scope εμφάνιση
counter++;
// Debounce μετρητής
pulseperiod++;
// μετρητής περιόδου παλμών
if (Dataout_pulse > 100)
// έλεγχος για άνω κατώφλι (48)
{
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LCDMEM[1] = 0xF0;
// ενεργοποίηση ανίχνευσης καρδιακού χτύπου
"<^>" στην LCD
counter = 0;
// Reset debounce μετρητή
}
// επιτρέπω 128 δείγματα debounce χρόνου
if (counter == 128)
{
// Απενεργοποίηση"<^>" στην LCD για
LCDMEM[1] = 0x00;
αναβόσβημα
beats++;
if (beats == 3)
{
beats = 0;
// heartrate = itobcd(30720/pulseperiod); // Υπολογισμός καρδιακού παλμού ανά
λεπτό
heartrate = itobcd(92160/pulseperiod); // Υπολογισμός μέσου όρου χτύπων
καρδιακού παλμού ανά λεπτό
//heartrate = (92160/pulseperiod); // Υπολογισμός μέσου όρου χτύπων
καρδιακού παλμού ανά λεπτό
pulseperiod = 0;
// Reset καρδιακού παλμού για επόμενη
μέτρηση
///*
LCDMEM[2] = char_gen_10_11[heartrate & 0x0f];
// Εμφάνιση μονάδων
τωρινού καρδιακού παλμού -> LCD Digit 11
LCDMEM[3] = char_gen_10_11[(heartrate & 0xf0) >> 4]; // δεκάδες -> LCD
Digit 10
LCDMEM[4] = char_gen_8_9[(heartrate & 0xf00) >> 8]; // εκατοντάδες ->
LCD Digit 9
LCDMEM[7] = ((char)(char_gen_1_7[heartrate & 0x0f]>>8)); // LCD -> Digit 7
High Byte
LCDMEM[6] = ((char)(char_gen_1_7[heartrate & 0x0f]&0x00FF));// LCD ->
Digit 7 Low Byte
LCDMEM[9] = ((char)(char_gen_1_7[((heartrate & 0xf0) >> 4)]>>8));// LCD ->
Digit 6 High Byte
LCDMEM[8] = ((char)(char_gen_1_7[((heartrate & 0xf0) >> 4)]&0x00FF)); //
LCD -> Digit 6 Low Byte
LCDMEM[11] = ((char)(char_gen_1_7[((heartrate & 0xf00) >> 8)]>>8)); // LCD
-> Digit 5 High Byte
LCDMEM[10] = ((char)(char_gen_1_7[((heartrate & 0xf00) >> 8)]&0x00FF)); //
LCD -> Digit 5 Low Byte
//*/
}
}
}
}//main
// Αρχικοποίηση λειτουργίας
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void Init( void )
{
FLL_CTL0 |= XCAP10PF;
// Βάζω χωρητικότητα φόρτου για xtal
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
// Απενεργοποίηση του Watchdog
while ( LFOF & FLL_CTL0);
// αναμονή για watch crystal να
σταθεροποιηθεί
SCFQCTL = 63;
// 32 x 32768 x 2 = 2.097152MHz
BTCTL = BT_fLCD_DIV128;
// Βάλε LCD frame συχνότητα =
ACLK/128
// Αρχικοποίηση και ενεργοποίηση LCD περιφερειακών
ClearLCD();
// Διαγραφή LCD μνήμης
LCDCTL = LCDSG0_3 + LCD4MUX + LCDON ; // 4mux LCD, segs0-23
enabled
// Αρχικοποίηση και ενεργοποίηση GPIO θυρών
P1OUT = 0x00 + BIT3;
// Διαγραφή P1OUT register, ενεργοποίηση
INA
P1DIR = 0x3f;
// Αχρησιμοποίητες pins ως έξοδοι, Comparator
pins ως είσοδοι
P2OUT = 0x00;
// Διαγραφή P2OUT register
P2DIR = 0xff;
// Αχρησιμοποίητες pins ως έξοδοι
P2DIR = ~(PB_2_0+PB_2_1);
// P2.0 και P2.1 push buttons
P2IES = 0x00;
// Interrupt edge χαμηλή προς υψηλή μετάβαση
P2IFG = 0x00;
// Διαγραφή pending P2 διακοπών
P2IE = PB_2_0 | PB_2_1;
// Ενεργοποίηση διακοπών για push buttons
P3OUT = 0x00;
// Διαγραφή P3OUT register
P3DIR = 0xff;
// Αχρησιμοποίητες pins ως έξοδοι
P4OUT = 0x00;
// Διαγραφή P4OUT register
P4DIR = 0xff;
// Αχρησιμοποίητες pins ως έξοδοι
P5OUT = 0x00;
// Διαγραφή P5OUT register
P5DIR = 0xff;
// Αχρησιμοποίητες pins ως έξοδοι
P5SEL = 0xfc;
// Βάλε Rxx και COM pins για την LCD
P6OUT = 0x00;
// Διαγραφή P6OUT register
P6SEL = 0xff;
// P6 = Αναλογικό
// Αρχικοποίηση και ενεργοποίηση UART
P2SEL|=BIT4;
// P2.4 = TXD
UCTL0 |= SWRST;
// UART SWRST = 1
ME1 |= UTXE0;
// Ενεργοποίηση UART0 TXD
UCTL0 |= CHAR;
// 8-bit char, SWRST=1
UTCTL0 |= SSEL1;
// UCLK = SMCLK
UBR00 = 18;
// 115200 από 2.097152MHz
UBR10 = 0;
// Διαμόρφωση = 0.2044
UMCTL0 = 0x2c;
UCTL0 &= ~SWRST;
// UART SWRST = 0, ενεργοποίηση UART
// Αρχικοποίηση και ενεργοποίηση ADC12
ADC12CTL0 = ADC12ON + SHT0_4 + REFON + REF2_5V; // ADC12 ON,
Τάση Αναφοράς = 2.5V για DAC0
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ADC12CTL1 = SHP + SHS_1 + CONSEQ_2; // Χρήση χρονιστή δειγματοληψίας,
TA1 trigger
ADC12MCTL0 = INCH_1 + SREF_1;
// Vref, channel = 1 = OA0 Out
ADC12IE = BIT0;
// Ενεργοποίηση διακοπής για ADC12 MEM0
ADC12CTL0 |= ENC;
// Ενεργοποίηση μετατροπών
// Αρχικοποίηση και ενεργοποίηση Timer_A
TACTL = TASSEL0 + MC_1 + TACLR;
// ACLK, Clear TAR, Up Mode
TACCTL1 = OUTMOD_2;
// Set / Reset
TACCR0 = 63;
// 512 δείγματα ανά δευτερόλεπτο
TACCR1 = 15;
//
// Αρχικοποίηση και ενεργοποίηση DAC12x
DAC12_0CTL = DAC12OPS + DAC12CALON + DAC12IR + DAC12AMP_2 +
DAC12ENC;// ενεργοποίηση DAC0
DAC12_1CTL = DAC12CALON + DAC12IR + DAC12AMP_2 + DAC12ENC;
// ενεργοποίηση DAC1
DAC12_1DAT = 0x099A;
// Offset level = 1.5V για op amp bias
// Αρχικοποίηση και ενεργοποίηση opamps
OA0CTL0 = OAP_1 + OAPM_1 + OAADC1;
// OA0 ενεργοποίηση power
mode 1, OA0- = P6.0, 0A0+ = P6.2, OA0O = P6.1
OA0CTL1 = OARRIP;
// Λειτουργία γενικού σκοπού, όχι Rail-toRail είσοδοι
OA1CTL0 = OAP_3 + OAPM_1 + OAADC1;
// OA1 ενεργοποίηση power
mode 1, OA1- = P6.4, OA1+ = DAC1, OA1O = P6.3
OA1CTL1 = OARRIP;
// Λειτουργία γενικού σκοπού, όχι Rail-toRail είσοδοι
OA2CTL0 = OAP_3 + OAPM_1 + OAADC1;
// OA2 ενεργοποίηση power
mode 1, OA2+ = DAC1, OA2O = P6.5, Διαλογή εισόδων, power mode
OA2CTL1 = OAFC_1 + OARRIP;
// Λειτουργία κέρδος μονάδων, όχι
Rail-to-Rail είσοδοι
__enable_interrupt();
// ενεργοποίηση global Interrupts
} //init
void ClearLCD(void)
{
int i;
for( i = 0; i < 20; i++){
LCDMEM[i] = 0;
}
}//clear LCD
int itobcd(int i)
{
int bcd = 0;
char j = 0;
while (i > 9)
{

//
// Διαγραφή LCDMEM
//

// Μετατροπή hex λέξεων σε BCD.
//
//
//
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bcd |= ((i % 10) << j);
i /= 10;
j += 4;
}
return (bcd | (i << j));
}// itobcd(i)
int filterlp(int sample)
{
static int buflp[32];
static int offsetlp = 0;
long z;
int i;

//
//
//
// Επιστροφή τιμής που έχει μετατραπεί

// Χαμηλοδιαβατό FIR φίλτρο για EKG
// Αντιστροφή 32 loactions για κυκλικό buffering

buflp[offsetlp] = sample;
z = mul16(coeffslp[8], buflp[(offsetlp - 8) & 0x1F]);
__no_operation();
for (i = 0; i < 8; i++){
z += mul16(coeffslp[i], buflp[(offsetlp - i) & 0x1F] + buflp[(offsetlp - 16 + i) &
0x1F]);
}
offsetlp = (offsetlp + 1) & 0x1F;
return z >> 15;
// Επιστροφή εξόδου του φίλτρου
}// int filter
int filterhp(int samplehp)
παλμό
{
static int bufhp[32];
static int offsethp = 0;
long z;
int i;

// Υψηλοδιαβατό FIR φίλτρο για καρδιακό
// Αντιστροφή 32 loactions για κυκλικό buffering

bufhp[offsethp] = samplehp;
z = mul16(coeffshp[8], bufhp[(offsethp - 8) & 0x1F]);
for (i = 0; i < 8; i++){
z += mul16(coeffshp[i], bufhp[(offsethp - i) & 0x1F] + bufhp[(offsethp - 16 + i)
& 0x1F]);
}
offsethp = (offsethp + 1) & 0x1F;
// Επιστροφή εξόδου φίλτρου
return z >> 15;
}// int filterhp
#pragma vector = PORT2_VECTOR
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__interrupt void Port2ISR (void)
{
P2IFG = 0;
} // Πάτημα αχρησιμοποίητων κουμπιών
#pragma vector = ADC_VECTOR
// ADC12 ISR
__interrupt void ADC12ISR (void)
{
// Επιστροφή μετατρεπόμενης τιμής στο
Datain = ADC12MEM0;
Datain
__bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits); // Έξοδος LPM0 στην επιστροφή
}// ADC12ISR

5.3 Επεξήγηση του κώδικα
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν κάποια κομμάτια του παραπάνω
κώδικα για καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του.
Αρχικά, στο πρώτο κομμάτι του κώδικα ορίζονται τα ψηφία που θα εμφανιστούν
στην LED οθόνη. Ουσιαστικά τα a, b, c, d, e, f, g, h αντιπροσωπεύουν μικρά led που
είτε ενεργοποιούνται είτε όχι. Παραδείγματος χάρη για να εμφανιστεί το ‘0’
χρειάζονται έξι led, ενώ το ‘1’ χρειάζεται δύο led.
Στη συνέχεια ξεκινάει η main λειτουργία. Καλείται η init() όπου γίνονται κάποιες
αρχικοποιήσεις και καθορίζονται κάποιες λειτουργίες. Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτη
φάση καθορίζεται τι κρύσταλλοι θα χρησιμοποιηθούν και απενεργοποιείται το
watchdog . Στη συνέχεια ξεκαθαρίζεται ποιες θύρες θα χρησιμοποιηθούν και για ποιο
σκοπό και ποιες θα μείνουν αχρησιμοποίητες (π.χ. κάποιες θα χρησιμοποιηθούν για
pins και άλλες για interrupts). Κάνει ενεργοποίηση της σειριακής UART με
συχνότητα 2,097152ΜΗz. Ενεργοποιεί τον ADC12 όπου θα πάρει το αναλογικό
σήμα και θα το μετατρέψει σε ψηφιακό για να το στείλει στην οθόνη. Γίνεται
αρχικοποίηση των Timer ώστε να υπολογιστούν οι διάφορες τιμές που θα χρειαστούν
(περίοδος καρδιακού παλμού, μέσος όρος). Ενεργοποιούνται και οι λειτουργικοί
ενισχυτές με τα σχετικά mode και τέλος δίνεται και σήμα για ενεργοποίηση των
global interrupts για να μπορεί να σταματάει το πρόγραμμα με το πάτημα κάποιων
κουμπιών.
Εφόσον λοιπόν γίνουν όλες οι αρχικοποιήσεις – ενεργοποιήσεις από την init()
επιστρέφουμε στη main λειτουργία. Όσο δεν υπάρχει κάποιο σήμα το σύστημα
βρίσκεται σε sleep mode. Μπαίνει αναλογικό σήμα και φιλτράρεται από
χαμηλοδιαβατο και υψηλοδιαβατό φίλτρο και τα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε
δυο register τον dataout τον dataout_pulse. Κάθε δείγμα εξόδου από τον QRS
διευκρινιστή συγκρίνεται με ένα σετ κατωφλίων για να εντοπίσουν τη παρουσία
χτύπου. Η pulseperiod αυξάνεται κατά ένα κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου
δειγματοληψίας. Κάθε φορά που ανιχνεύεται ένας χτύπος, ο counter κάνει reset και
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στην LCD ενεργοποιούνται τέσσερα βελάκια που αντικατοπτρίζουν το χτύπο της
καρδιάς. Αν ένας χτύπος δεν ανιχνεύεται για 128 συνεχή δείγματα, αναγνωρίζεται
ένας διαχωρισμός ανάμεσα στους επιτυχούς χτύπους και η LCD με τα τέσσερα
βελάκια απενεργοποιείται. Η περίοδος των παλμών συσσωρεύεται για τρεις
συνεχόμενους χτύπους. Στον τρίτο χτύπο η περίοδος παλμών χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό του καρδιακού ρυθμού και κάνει reset.
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