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Abstract 

Electrocardiograms have, since the beginning of the 1900s, been used as a 
noninvasive diagnostic method to reflect underlying heart conditions by 
measuring the electrical activity of the heart. 

Novosense AB has developed a new technology for completely wireless 
recording of ECG. Their goal is to replace the stationary patient monitors and 
telemetry systems. Unlike today's technology, where a conductor connects each 
electrode with a monitor or telemetry unit, the signal transfers from the electrode 
wirelessly. 

The purpose of this thesis is to integrate Novosense´s product for wireless 
recording of ECG with existing patient monitoring systems on the market. After 
completed thesis, Philips patient monitoring system will process the ECG signal, 
which is a big profit for both demonstrations and validations. 

The theory behind the cardiac anatomy, physiology and electrical activity is 
described in the report to identify the requirements of the unit, developed in this 
thesis. Also facts about Novosense and Philips patient monitoring system have 
been taken into consideration during the development, of the unit. 

The receiving device and the wireless electrodes are replaced in this thesis by a 
demo unit, consisting of a LabVIEW program on a PC, which in a specified 
manner sends recorded demo signals via a USB interface. This allows the device 
to be tested and evaluated without Novosense´s products. 

To control the data flow a microprocessor is used, which overall function is to 
receive serial data through the USB interface, and then address the correct D/A 
converter with a constant flow and synchronous update of the D/A converters 
outputs. Then the signal is adjusted before it finally is recorded by the Philips 
patient monitor. 

The results of the thesis show that the demo signals can be received by Philips 
patient monitor and interpreted correctly. The unit, developed in this thesis, has 
thereby transformed the digital ECG leads to analog electrode potentials similar to 
those generated by a patient. 

The performance can be further developed which is described in the report.
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Sammanfattning 

Elektrokardiogram har sedan början av 1900-talet använts som en noninvasiv 
diagnostisk metod för att spegla underliggande hjärtsjukdomar genom att mäta 
den elektriska aktiviteten i hjärtat.  

Novosense AB har utvecklat en ny teknik för trådlös registrering av EKG. Deras 
mål är att ersätta dagens stationära monitorer och telemetrisystem. Till skillnad 
från dagens teknik, då en ledare förbinder varje elektrodplatta med monitor eller 
telemetrisändare, så sker överföringen från elektrodplattorna trådlöst med 
Novosense nya teknik.   

Detta examensarbetes huvudsakliga syfte är att koppla samman Novosense 
produkt för trådlös registrering av EKG med befintliga 
patientövervakningssystem på marknaden. Vid genomfört examensarbete kan 
Philips patientövervakningssystem ta in och efterbehandla EKG-signalen, vilket 
utgör en stor vinst vid både demonstration och validering.  

Teorin bakom hjärtats anatomi, fysiologi och elektriska aktivitet beskrivs i 
rapporten för att kartlägga syftet och kravbilden för den sammankopplande 
enheten. Även fakta om Novosense och Philips patientövervakningssystem har 
beaktats under utvecklingen av enheten som sammankopplar Novosense och 
Philips system. 

Den mottagande enheten och de trådlösa elektroderna ersätts i detta 
examensarbete av en demoenhet, bestående av ett LabView-program på en PC, 
som på angivet sätt sänder inspelade demosignaler via ett USB-gränssnitt. På så 
sätt kan enheten testas och utvärderas utan Novosense produkter. 

För att styra dataflödet används en mikroprocessor vars övergripande funktion är 
att ta emot seriell data via USB-gränssnittet och sedan adressera korrekt D/A-
omvandlare. Detta ska utföras med konstant flöde och synkron uppdatering av 
D/A-omvandlarnas utsignal. Därefter ska signalen anpassas innan den slutligen 
registreras av Philips patientövervakningsmonitor. 

Resultaten visar att demosignaler kan tas emot av Philips patientövervaknings-
monitor och tolkas korrekt. Den sammankopplande enheten, som utvecklats i 
detta examensarbete, har därmed omvandlat digitala EKG-avledningar till analoga 
elektrodpotentialer som kan liknas vid de elektrodpotentialer som alstras av en 
patient. Syftet med detta examensarbete har därmed uppnåtts. Prestandamässigt 
finns det fortfarande en del att vidareutveckla vilket beskrivs i rapporten.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Elektrokardiogram har sedan början av 1900-talet använts som en noninvasiv 
diagnostisk metod för att spegla underliggande hjärtsjukdomar genom att mäta 
den elektriska aktiviteten i hjärtat. EKG används även inom intensivvård för att få 
en bild av patientens status i realtid. Detta ställer större och större krav på 
utrustningen gällande driftsäkerhet och flexibilitet. Inom dagens patient-
övervakningssystem finns möjlighet att trådlöst övervaka blodets syresättning och 
noninvasivt blodtryck vilket ökar friheten för patienten och underlättar arbetet för 
vårdpersonal. Den stora vinsten nås dock först då samtliga parametrar kan 
övervakas trådlöst. Novosense har tagit fram ett system för trådlös EKG-
registrering och detta examensarbete ämnar koppla samman Novosense 
CardioBase® med existerande patientövervakningssystem. 

1.1.1 Novosense AB 
 

 

Figur 1. Novosense logotyp [3] 

Novosense AB grundades 2004 genom ett forskningssamarbete mellan Acreo AB, 
Protego AB, Tilly Medical AB and Fredrik Sebelius. Företaget finns på Ideon 
Science Park och har ett nära samarbete med Lunds universitet. 

Företaget har utvecklat en ny teknik för trådlös registrering av EKG. Deras mål är 
att ersätta dagens stationära monitorer och telemetrisystem. Till skillnad från 
dagens teknik, då en ledare förbinder varje elektrodplatta med monitor eller 
telemetrisändare, så sker överföringen från elektrodplattorna trådlöst. [3] 
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1.2 Uppdragsbeskrivning 
Detta examensarbetes huvudsakliga uppdrag är att koppla samman Novosense 
produkt för trådlös registrering av EKG med befintliga 
patientövervakningssystem på marknaden. Då Skånes universitetssjukhus, Lund, 
har Philips Medicinska System som huvudleverantör av 
patientövervakningsutrustning kommer detta arbete utvärderas och testas mot 
deras system, IntelliVue. Efter en inledande utredning valde vi att förse Philips 
IntelliVue System med data från Novosense trådlösa elektroder genom att 
efterlikna de elektriska signaler som motsvarar respektive elektrodplacering, 
enligt figur 5, då ett konventionellt EKG registreras. I detta examensarbete 
kommer därmed en sammankopplande enhet, som tar emot digital EKG-data från 
Novosense system och sedan omvandlar dem till analoga elektrodpotentialer, att 
utvecklas. Även en i CAD-ritning av kretskortet skall tas fram. 

1.3 Syfte 
Vid genomfört examensarbete kan Philips patientövervakningssystem ta in och 
efterbehandla EKG-signalen, vilket utgör en stor vinst vid både demonstration 
eller validering av Novosense trådlösa system för registrering av EKG. 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet begränsas till att endast ta fram en prototyp i labbmiljö och ej en 
färdig produkt. Tillverkning av kretskortet ingår inte i examensarbetet. 

Den sammankopplande enheten hanterar ej överföring av respirationsmätning.  

1.5 Disposition 
Kaptitel 2 inleder med beskrivning om elektrokardiogrammets historia och hur 
hjärtats elektriska aktivitet uppstår och hur det används för att ställa diagnos samt 
övervaka människors hjärtverksamhet. Därefter presenteras Novosense produkt 
för trådlös registrering av EKG och på vilket sätt den kan revolutionera dagens 
patientövervakning. Andra kapitlet avslutas med teori kring Philips 
patientövervakningssystem samt dess registrering av EKG och hur det kan 
kopplas samman med Novosense system. 

Kapitel 3 innefattar det som praktiskt utförts inom detta examensarbete samt 
beskriver vilka delar som inkluderas och hur de samverkar för att uppdraget som 
definieras i inledningen ska fullföljas. Kapitlet visar vilka metoder som använts 
samt hur utvecklade delar testats.  
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Resultatet sammanställs i kaptitel 4, vilket därefter diskuteras i det femte kapitlet. 
I detta kapitel ges förslag på vidareutveckling av detta examensarbete och 
slutsatser presenteras. 

Femte och sista kapitlet anger referenser och därefter följer bilagor enligt 
innehållsförteckningen.  
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2 Teori 

2.1 Elektrokardiogram 
Ett elektrokardiogram återspeglar, genom att avleda potentialer på huden, den 
elektriska aktiviteten i hjärtat. Hjärtat är uppbyggt av en stor mängd muskeltrådar, 
som är likartat uppbyggda hos olika individer. Avledningarna visar summan av de 
enskilda muskeltrådarnas potentialer och bildar en karakteristisk vågform vars 
utseende används för att tolka hjärtats fysiologi och ställa diagnos. Tidsmönstret i 
signalen är också viktig vid den medicinska bedömningen. [1] 

2.1.1 Hjärtats anatomi och fysiologi 
Hjärtat har storleken av en knuten hand och dess huvudsakliga uppgift är att 
pumpa syresatt blod ut i kroppen. Pumpförmågan erhålls genom hjärtmuskelns 
förmåga till synkroniserade kontraktioner kring dess hålrum.  Hjärtat består av två 
speglade sidor, vänster och höger, som delas av en vägg som kallas septum. Båda 
sidorna består av två hålrum, förmak och kammare, vilka är separerade av klaffar. 
[2]  

 

Figur 2. Hjärtats anatomi och fysiologi [11] 
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2.1.2 Hjärtats elektriska aktivitet 
Muskelcellernas potential är vid vila är negativ, -90mV, i förhållande till det 
omgivande membranet. Potentialen upprätthålls genom att det ständigt pumpas ut 
natriumjoner genom membranet. 

När genomsläppligheten för natriumjonerna plötsligt förändras och istället går in i 
cellen och ändras membranets potential. Potentialförändringen framkallar ett 
dipolfält mellan polariserade och depolariserade delar av muskeltråden. 
Dipolfältet och kontraktionsvågen, aktionspotentialen, förflyttar sig längs 
muskeltråden. Kontraktionen initieras i det normala hjärtat från sinusknutan, se 
figur nedan, och når förmaken först. Då förmaken kontraherats i ett 
förmakssystole når den elektriska impulsen AV-knutan och His-bunt, där de 
elektriska signalerna samlas upp och fördröjs. His-bunten befinner sig nedanför 
AV-knutan, vilken leder impulsen vidare till höger och vänster retledningsskänkel 
för att depolarisera myokardiet, vilket föranleder en samtidig sammandragning av 
höger och vänster kammare, kammarsystole. 

Hjärtcykeln avslutas sedan med repolarisation då ett dipolfält med omvänd 
polaritet förflyttar sig på motsvarande sätt. På så sätt återgår hjärtmuskeln i vila, 
diastole, och nytt blod strömmar in i hjärtat.  [1] [2] [3] 

 

Figur 3. Hjärtats elektriska aktivitet [11] 
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2.1.3 Diagnostiskt elektrokardiogram 
Den holländska nobelpristagaren och fysiologen Willem Einthoven utvecklade i 
början av 1900-talet ett mätinstrument som var tillräckligt känsligt för att kunna 
registrera elektriska potentialer, ca 1-2mV, på huden. Han definierade även en del 
av de mätpunkter som än idag används vid EKG-diagnostik.  

Ett diagnostiskt EKG består vanligtvis av tre avledningstyper, vilka visas i 
figurerna nedan.  Som svensk standard används 12 avledningar, dvs. sex 
bröstavledningar, tre bipolära standardavledningar och tre unipolära 
extremitetsavledningar. Samtliga avledningar har en karakteristisk form. I figur 7 
visas ett exempel på en QRS-komplex och hur de olika delarna benämns. 

2.1.3.1 Bipolära extremitetsavledningar, I, II och III, benämns som 
standardavledningar och registrerar potentialskillnaden mellan två olika punkter 
som t.ex. mellan höger och vänster arm. Då punkterna varierar parallellt försvåras 
den teoretiska tolkningen av kurvorna. Avledningarna förhåller sig enligt 
ekvationerna 1, 2 och 3. De bipolära extremitetsavledningarna visas i figur 4. 

RALA VVI       (1) 

RALL VVII       (2) 

LALL VVIII       (3) 

2.1.3.2 Unipolära extremitetsavledningar, aVR, aVL och aVF, registrerar 
potentialskillnaden mellan en ensam elektrod och en referenspunkt vars potential i 
obetydlig grad varierar med hjärtcykeln, en så kallad indifferent elektrod. Detta 
gör signalen mer lättolkad. De unipolära extremitetsavledningarna erhålls genom 
följande ekvationer. De unipolära extremitetsavledningarna visas i figur 4. 

2
LLLA

RA

VV
VaVR


     (4)  

2
LLAR

LA

VV
VaVL


     (5) 

2
RAAL

LL

VV
VaVF


     (6) 
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Figur 4. Standardplacering med fem elektroder [5] 

2.1.3.3 Unipolära bröstavledningar, V1, V2, V3, V4, V5 och V6, används för att 
få mer detaljerad information av hjärtat i tranversalplanet. Elektroderna placeras 
enligt bilden nedan och potentialskillnaden mäts mellan respektive bröstelektrod 
och en konstruerad indifferent elektrod, vilken erhålls genom att sammankoppla 
vänster arm, höger arm och vänster ben med tre lika motstånd, ett s.k. Wilson-nät. 
Indifferentelektroden beräknas enligt formeln nedan. Elektrodplaceringarna för att 
erhålla de unipolära bröstavledningarna illustreras i figur 5.  

3
LLARLA

WCT

VVV
V


     (7) 

Respektive bröstavledning beräknas sedan enligt formelerna: 

WCTC VVV  11      (8)  

WCTC VVV  22       (9) 

WCTC VVV  33      (10) 

WCTC VVV  44      (11) 

WCTC VVV  55      (12) 

WCTC VVV  66      (13) 
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Figur 5. Elektrodplacering vid registrering av ett konventionellt 12-avlednings-EKG [5] 
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Figur 6. Elektrodplacering vid registrering av ett modifierat 12-avlednings-EKG [5] 

 

 

Figur 7. Benämning av de olika delarna i ett QRS-komplex [13] 
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2.2 CardioSenseSystem® - Novosense trådlösa EKG-teknologi 
Novosense produkt CardioSenseSystem® är utvecklad till att ersätta dagens 
stationära och trådlösa EKG-övervakningssystem. Systemet ska tillhandahålla 
EKG-övervakning av hög kvalité till en låg kostnad. CardioSenseSystem® 
innehåller engångselektroder för EKG-registrering och signalöverföring, 
mottagarenheten CardioBase® samt ett system med användargränssnitt, lagring 
och behandling av EKG-signalerna. 

Innovationen är att registrera EKG med helt trådlösa engångselektroder. 
Likheterna med dagens engångselektroder är stora men skiljer sig i att 
avledningskablage ej behöver användas. Avsaknaden av kablage eliminerar flera 
problem kring elektroder som faller av och är i vägen för patient och 
sjukvårdspersonal. Novosense patenterade teknologi för EKG-registrering gör det 
möjligt att mäta diagnostiska EKG med trådlösa engångselektroder. Novosense 
sensor kallas CardioPatch® och är ca 12 cm2 stor. 

         

Figur 8. Novosense elektrod, CardioPatch®. (3) 

Sensorn, CardioPatch®, som appliceras mot kroppen är självhäftande och liknar 
en traditionell EKG-elektrod. Skillnaden är att CardioPatch® är en integrerad 
enhet innehållande elektroder, EKG-förstärkare, radiosändare och 
identifieringsmärke. Elektroderna på sensorn är av standardtypen våt gel och är 
anslutna till den patenterade mätelektroniken. CardioPatch® sänder EKG-
signalen under 24 timmar till mottagaren, CardioBase®, vilket är en parameter 
som begränsas av batteriförbrukning.  

CardioBase® har hög kapacitet och avancerad signalbehandling används för att 
uppnå säker och korrekt hantering av EKG-signalerna. Vilket frekvensband som 
används kan regleras efter gällande marknadskrav. CardioPatch® tillverkas med 
en patenterad processteknik, vilket tillåter produktion av stora volymer till låg 
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kostnad. Novosense har rättigheterna till använda tillverkningstekniken som är 
patenterad av Acreo AB. [3] 

Placeringen av elektroderna skiljer sig från en standard EKG-registrering och 
signalerna behöver därmed transformeras för att de ska kunna användas vid en 
medicinsk bedömning. Detta utförs i basstationen, CardioBase®, med en 
patenterad algoritm och ett standard 12-avlednings EKG erhålls. Algoritmen 
bygger i huvudsak på linjära minsta kvadratmetoden använder både amplitud och 
fas för att omvandla signalerna. [8] [12]
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2.3 Patientövervakningsmonitor - Philips IntelliVue 

Philips IntelliVue patientövervakningsmonitor med mätmodul är avsedd att 
användas till vuxna, barn och neonatal för patientövervakning inom sjukvården. 

 

Figur 9. Philips IntelliVue MP70 och M3001 Mätmodul. [6] 

 

2.3.1 Philips hantering av EKG och respirationsmätning 
Philips EKG och respirationsmätning producerar kontinuerliga realtidskurvor för 
både hjärt- och lungaktivitet. Monitorn är även designad till att generera 
numeriska värden för hjärt- och respirationsfrekvens, vilka beräknas utifrån EKG-
kurvan.  

Vid EKG-registrering identifieras QRS-komplex enligt figur 7 automatiskt. Vid 
övervakning av patienter med pacemaker kan ett läge som även identifierar och 
skiljer pacemakerpulser från normala QRS-komplex aktiveras. 
Pacemakerpulserna visas då med en markör i kurvan. 

Gällande respirationsmätningen ges användaren valmöjlighet att antingen sätta 
detektionsnivå för respirationsmätning själv eller överlämna det till 
patientövervakningsmonitorn som då justerar nivån automatiskt.  

För att uppnå kraven på elsäkerhet är alla patientanslutna delar isolerade från jord 
med optiska isolatorer och en transformator. 
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Figur 10. Blockdiagram över Philips EKG- och respirationsmätning [7] 

Blockdiagrammet i figur 10 beskriver EKG- och respirationssignalernas väg i 
förhållande till de logiska delarna i kretsen. Fel som härrör från dessa kretsar kan 
oftast bli isolerade till en av delarna. 

Signalerna tas emot med patientelektroder och kablar via en stamkabelanslutning 
på mätmodulen. Blocket ”Input Protection Network” filtrerar bort oönskade 
signaler och skyddar övriga delar av kretsen från defibrillatorspänningar, 
högfrekventa interferenssignaler eller elektrostatiska urladdningar.  

Signalerna behandlas i ”ECG ASIC” som innehåller ingångsförstärkare med fast 
förstärkning för de olika kanalerna. Signalerna passerar genom en D/A-
omvandlare för att kompensera offsetspänningar och därefter genom en A/D-
omvandlare. I/O-logik kontrollerar konverteringen och läser ut den digitaliserade 
EKG-signalerna. 

För att dämpa störningar från linjefrekvenserna 50/60 Hz används en common 
mode-signal, vilken driver förstärkaren tillhörande patientanslutningen till höger 
ben. Förstärkarens utsignal returneras sedan till patienten via referenselektroden 
på höger ben, VRL. Tabell 1 beskriver common mode-signalen för olika filterläge. 

För att erhålla patientens andningsfrekvens ansluts en 
respirationsexcitationsström, enligt tabell 2, till elektroderna på höger respektive 
vänster arm, vilket resulterar i en spänning mellan punkterna som är proportionell 
mot thoraximpedansen. Den uppmäta spänningen offsetjusteras och förstärks 
sedan i blocket ”Bridge & Amplifier”. Resultatet definieras som andningskurva 
och visas för användaren tillsammans med dess frekvens. 

Mjukvaran i systemprocessorn erhåller en obehandlad EKG-signal med 
information om pacemakerpulserna från EKG och respirationsprocessorn. 
Pacemakerpulserna tas bort före filtrering för att undvika förvrängning av kurvan 
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och återinförs sedan igen efteråt. Mjukvarufilter, vilka finns beskrivna i tabell 
nedan, tar bort linjefrekvenserna 50/60Hz, högfrekventa interferenssignaler, 
störningar och baslinjevariationer. Uppvisningsskalan justeras automatisk eller 
manuellt av användaren. 

Tabell 1. Prestandaspecifikationer för EKG/arytmi/ST [5] 

Bandbredd Diagnostikläge Vuxna/neonatal/barn: 0,05 – 150 Hz 

 Utökat 
övervakningsläge 

Neonatal/barn: 0,5 – 150 Hz 

 Övervakningsläge Vuxna: 0,5 – 40 Hz  
Neonatal/barn: 0,5 – 55 Hz 

 Filterläge Vuxna/neonatal/barn: 0,5 – 20 Hz 

Differentiell inimpedans  >2 MΩ RA-LL-avledningar (Resp)  
>5 MΩ vid alla andra avledningar �vid 10 Hz 
i�klusive patientkabel) 

Common Mode Rejection Diagnostikläge: >86 dB (med 51 kΩ/47 nF obalans). 
Filterläge: >106 dB (med 51 kΩ/47 nF obalans). 

Tolerans för elektrod-offsetpotential ±500 mV 

Hjälpström 
(detektering av lösa elek�roder� 

Aktiv elektrod: <100 nA 
Referenselektrod: <900 nA 

Ingångss�gnalom�åde ±5 mV 
 
 

Tabell 2. Tilläggsinformation om EKG/arytmi/ST enligt kraven i AAMI EC11/13 [5] 

Respirationsexcitationskurva Sinusformad signal, 260 μA, 39 kHz 

Undertryckning av brus RL-enhetsförstärkning 44 dB max., maxspänning 1,8 
Vrms 

 

2.3.2 Patientanslutningar 
Anslutning av patient sker genom att förbinda Philips mätmodul, vilken nämns i 
föregående avsnitt, med de applicerade elektroderna med kablage. Det kablage 
Philips tillhandahåller är uppbyggt av tre delar, en grov stamkabel innehållande 
samtliga avledningar som ansluts till mätmodul och sedan två avledningskablar 
som förgrenar varje enskild avledning för vidare anslutning mot patient. En 
uppsättning avledningskablar ansluts i den övre raden, se bild nedan, och hanterar 
extremitetsavledningarna medans den andra ansluts i den undre raden och 
hanterar bröstavledningarna.  Den senare är valfri och används då diagnostiskt 12-
avlednings EKG önskas.  
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Figur 11. Kontakt på stamkabel för anslutning till Philips avledningskablage och mätmodul 
[5] 

Tabell 3 visar pinkonfiguration för Philips stamkabel samt resistenser för 
respektive patientanslutning. Vid övervakning av EKG i en operationssal ska 
lämplig orange säkerhetskabel användas. Dessa kablar har extra kretsar med 
högre resistans, se tabell nedan, som skyddar patienten från brännskador under 
användning av diatermi och minskar de elektriska störningarna. Vid användandet 
av dessa kablar är respirationsmätning ej möjligt, vilket 
patientövervakningsmonitorn känner av och därmed automatisk inaktiverar 
respirationsmätningen. [5] 

 

Tabell 3. Resistanstabell för Philips avledningskablage. Kolumnen, Pin, anger vilket stift i 
stamkabeln som används för respektive patientanslutning [5] 

Resistanstabell 

Patientanslutning Pin Standardkabel [Ω] Säkerhetskabel [Ω] 

N 2 1 kΩ 10 kΩ 

L 7 1 kΩ 10 kΩ 

F 6 1 kΩ 10 kΩ 

R 1 1 kΩ 10 kΩ 

C1 5 3,2 kΩ 10 kΩ 

C2 8 3,2 kΩ 10 kΩ 

C3 4 3,2 kΩ 10 kΩ 

C4 D 3,2 kΩ 10 kΩ 

C5 B 3,2 kΩ 10 kΩ 

C6 A 3,2 kΩ 10 kΩ 

Skärm C 0,6 Ω 0,6 Ω 

NC 3 - - 
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2.4 Sammankoppling av CardioBase® och existerande 
patientövervakningssystem 
Patientövervakningssystem är idag väldigt stora och innefattar inte bara en 
sängmonitor där du övervakar patientens parametrar på sal utan består oftast av 
stora nätverk av monitorer och kringutrustning. Sängplatsmonitorer är oftast 
sammankopplade med någon form av centralenhet, vilken visar en samlad bild av 
alla patienter på en avdelning. Vid centralenheten är det möjligt att granska larm, 
trender och händelser. Det finns beslutsstöd för komplexa identifikationer av 
sjukdomsförlopp och funktioner för tolkning av diagnostisk 12-avlednings EKG.  

Systemen behandlar även patientinformation och gör det möjligt att flytta en 
patients lagrade historik vidare till nästa avdelning eller sjukhus. 
Patientövervakningssystemen kommunicerar också med andra databaser, vilket 
gör det möjligt att t.ex. överföra diagnostiska EKG till avdelningar för klinisk 
fysiologi för vidare tolkning och uppföljning.  

2.4.1 Sammankoppling 
Med anledning av övervakningssystemens komplexitet som även innefattar en 
mängd andra parametrar, som visas upp på ett samlat sätt för sjukhuspersonalen, 
är målet med detta arbete att sammankoppla Novosense trådlösa elektroder med 
befintliga patientövervakningssystem. 

Om sammankopplandet av systemen utförs på ett sådant sätt att Novosense EKG-
registrering visas upp på befintligt patientövervakningssystem så kommer 
användarna att få alla parametrar samlade och de har möjlighet att nyttja alla ovan 
beskrivna funktioner. Larm och andra viktiga funktioner ställs in och visas på 
samma sätt som idag. Vid en demonstration eller klinisk test av Novosense 
trådlösa system förändras inte sjukhuspersonalens arbetssätt på annat sätt än att de 
undgår kablage för EKG-registrering.  

Tillvägagångssättet vid kliniska tester blir både mer patientsäkert och enklare att 
hantera. Uppföljning och utvärdering underlättas då det relativt enkelt går att 
jämföra de två systemens EKG-registrering. 

2.4.1.1 Översiktlig beskrivning av de sammankopplade systemen 
Figur 12 visar en översiktsbild av systemen och de olika delarna beskrivs nedan. 

Novosense registrerar ett elektrokardiogram med sina trådlösa elektroder som 
placeras på patienten. Elektroderna sänder sedan trådlöst den insamlade signalen 
till Novosense mottagare, CardioBase®, där den behandlas och skapar ett 
beräknat standard 12-avlednings EKG.  
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Mottagaren skickar sedan de beräknade avledningarna vidare, i digitalt format, till 
hårdvaran och applikationen som utvecklats i detta examensarbete.  

De digitala avledningarna tas emot, elektrodplaceringarna för en standard 
registrering återskapas och omvandlas till analog signal. Signalen förminskas 
därefter till en storlek som motsvarar spänningsnivån på kroppsytan.  

Elektrodplaceringarnas signaler kopplas sedan, på samma sätt som om de 
kopplats på en patient, upp på en sängmonitor där elektrodsignalerna behandlas 
och skapar på nytt 12 avledningar. De befintliga algoritmerna i monitorn kan på 
så sätt utnyttjas och förse sjukhuspersonalen med larm, trender, arytmianalyser 
osv. Patientövervakningssystemet förser även, beroende på leverantör och 
systemets uppbyggnad, sjukhuspersonalen med en mängd olika funktioner som 
underlättar vården och ökar den diagnostiska kvalitén.  

I detta examensarbete kopplas Novosense trådlösa elektroder samman med 
Philips patientövervakningssystem eftersom de för tillfället är huvudleverantör av 
patientövervakning på Skånes universitetssjukhus i Lund.   

 

Figur 12. Översiktbild på sammankopplingen av Novosense trådlösa system och Philips 
patientövervakningssystem 
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3 Metod 
För att utveckla och validera den enhet som detta examensarbete innefattar har en 
så verklighetstrogen miljö som möjligt etablerats. I figur 13 och 14 visas en 
schematisk översiktsbild samt ett foto av uppställningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Den sammankopplande enhetens olika komponenter.  

 

Figur 14. Samtliga delar som användes vid detta examensarbete. Från vänster till höger ser ni 
datorn med Labview-programmet, USB-gränssnittet, kortet med mikroprocessorn, DA-

omvandlarna, kopplingsplatta med op-förstärkare och filter samt Philips 
patientövervakningsmonitor. 

USB-gränssnitt

Mikroprocessor A/D-omvandlare1/1000 

Mon-gränssnitt

Optokopplare 

Philips monitor 

CardioBase® 
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3.1 CardioBase® 

Mottagenheten och de trådlösa elektroderna ersätts i detta examensarbete av en 
demoenhet, bestående av ett LabView-program på en PC, som på angivet sätt 
sänder inspelade signaler via ett USB-gränssnitt. På så sätt kan hårdvara och 
applikation i den sammankopplande enheten testas och utvärderas innan 
Novosense mottagare, CardioBase®, anpassats för att skicka vidare signalen 
enligt specifikationer uppsatta i detta examensarbete. Då detta genomförs bör nya 
tester utföras. 

 

3.1.1 Testsignaler 

3.1.1.1 Sinussignal 
Som testsignal används en sinussignal på 5Hz, enligt figur 15, där signalkvalitén 
och amplitudanpassningen kan utvärderas utan att patientövervakningsmonitorns 
filtrering inverkar. Monitorns filter var inställt på diagnostiskt, vilket innebär att 
frekvenser utanför 0.05 och 150 Hz filteras bort. Sinussignalens amplitud väljs så 
att hela DA-omvandlarens register används, dvs. amplituden motsvarar det 
maximala värdet för en insignal. 
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Figur 15. Visar referenssignalen. 

3.1.1.2 Stegfunktion 
För att säkerställa att samplingsfrekvensen är korrekt genom hela kedjan och att 
enheter ej missar några data användes en trappfunktion med tre steg. Denna 
testsignal var till stor hjälp då felsökning, av vikningsfenomen och missade 
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sampel, genomfördes. Denna testsignal användes enbart under utvecklingsarbetet 
och presenteras därav inte som resultat i kapitel 4. 

3.1.1.3 Demosignal av ett diagnostiskt 12-avlednings EKG  
För att säkerställa funktionen för den sammankopplande enheten slutförs 
utvärdering genom att använda ett inspelat 12-avlednings EKG. Utifrån den 
inspelade signalen som representerar EKG-avledningarna, återskapas 
elektrodpotentialerna genom att utnyttja ekvationerna i avsnittet, diagnostiskt 
elektrokardiogram. Spänningspotentialen för respektive elektrodplacering ges av 
ekvationerna nedan. 
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100ms 

Då beräkningarna är utförda sänds elektrodpotentialer med hjälp av demoenheten, 
enligt specifikationer i tabell 4, till den sammankopplande enheten. För att kunna 
buffra och vidarebefordra signalen i en jämn ström skickas den i block enligt figur 
16. Signalen omvandlas sedan till en analog signal som därefter förminskas innan 
den når Philips patientövervakningsmonitor. För att underlätta utvärdering av 
resultatet läggs även en kort fyrkantspuls till vid vald tidpunkt. Då signalen har 
tagits emot och behandlats av monitorn exporteras avledningarna på nytt. En 
jämförelse av den exporterade referenssignalen och den behandlade ger en tydlig 
och säker utvärdering av överföringen. Export av parametervärde från Philips 
patientövervakningsmonitor utförs med Ixellence mjukvara TrendFace Solo1. 

3.1.2 Överföringsspecifikation 
Tabell 4.  

Överföringsspecifikationer   

Baudrate 0.1M 
Antal sample/block 25st 
Paus mellan block 60ms 
Samplingsfrekvens/Kanal 250Hz 
Databitar 8st 
Paritet - 
Stopbitar 1st 
Flödesreglering - 
 

 

 

 

 

 

Figur 16 illustrerar överföringen av sampel via USB-gränssnittet 

 

                                                      
1 Se www.ixellence.com för mer information 

50 byte           
25 sample 

40ms 

50 byte           
25 sample 
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3.1.2.1 Adressering 
Varje överföringssekvens inleds med två startbyte, 0xFF och 0xFF. Tabell 5 visar 
ordningsföljden för avledningar när de skickas. 

Tabell 5 

Avledning Byte 1 (4 
MSB)

Byte 1 (4 
LSB) 

Byte 2 (4 
MSB)

Byte 2 (4 
LSB) 

Startbyte 1111 1111 1111 1111 
RA 0000 Data Data Data 
LA 0000 Data Data Data 
C1 0000 Data Data Data 
C2 0000 Data Data Data 
C3 0000 Data Data Data 
C4 0000 Data Data Data 
C5 0000 Data Data Data 
C6 0000 Data Data Data 
LL och RL 
(Ref. elektrod) 

- - - - 

 

3.1.3 LabView-program 
Novosense mottagare, CardioBase, ersätts som tidigare nämnts av ett LabView-
program som utvecklats i detta examensarbete. LabView-programmet läser in 
textfiler med data från inspelade elektrodplaceringar och skickar dem vidare till 
mikroprocessorn via USB-gränssnittet som beskrivs i avsnitt 3.2.1. I den 
schematiska bilden av programmet i bilaga C kan man se hur demosignalen i form 
av bröstavledningarna LA, RA och V1 läses in och sedan skickas vidare seriellt. 
Serien innehåller även två startbyte, 0xFF, inledningsvis samt testsignalen Z och 
fem konstanta värden. De fem konstanta värdena ersätter återstående 
extremitetsavledningar i denna uppställning. 
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Figur 17. LabView-programmets användargränssnitt 

Inställningar regleras via användargränssnittet i figur 17 och är i standardläget 
inställt enligt överföringsspecifikation i avsnitt, 3.1.2. LabView-programmet 
erbjuder en flexibel utvecklingsmiljö där blockstorlek och pausen mellan två 
block enkelt kan justeras till den mest optimala. 
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3.2 Sammankopplande enheten 
Den sammankopplande enheten som kopplar samman Novosense mottagare, 
CardioBase®, med Philips patientövervakningsmonitor innehåller följande 
komponenter: 

3.2.1 USB-gränssnitt 
För att demoenheten ska kunna kommunicera med mikroprocessorns UART-
anslutning används i denna uppställning en ”MM232R Mini USB- Serial UART 
Development Module” , se figur 18a och b, som tillverkas av FTDI Chip. Den 
skapar en virtuell COM-port i datorn som kan utnyttjas i LabView-programmet 
för att överföra data seriellt till mikroprocessorn. Då detta utförs används endast 
anslutningarna TXD, RXD, CLK12M och GND på MM232R. [14] 

         

 

Figur 18a, b. Bild av MM232R samt kopplingsschema för anslutning mellan MM232R och en 
mikroprocessor 

Överföringshastigheten kan varieras inom området 300 baud till 1M baud, vilket 
regleras i både demoenheten och mikroprocessorn. 

3.2.2 Optokopplare 
In denna uppställning används en optokopplare med utformning enligt 
kopplingsschemat nedan. Optokopplare hindrar elektriska störningar att sprida sig 
mellan Novosense mottagare, CardioBase eller den dator som används i 
testuppställningen till mikroprocessorn och vidare till 
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patientövervakningsmonitorn. Optokopplaren skiljer även de elektriska kretsarna 
åt galvaniskt så att bl.a. jordströmmar undviks. Detta är speciellt viktigt då det 
gäller patientnära utrustning som ansluts i närhet till patiens hjärta. 

3.2.2.1 Kopplingsschema 
 

Figur 19. Kopplingsschema för optokopplaren.  
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3.2.3 Mikroprocessor 
MSP430F1612 som används i detta examensarbete ingår i Texas Instruments 
familj av mikroprocessors med låg effektförbrukning. Arkitekturen kombinerat 
med fem lågeffektslägen är optimerat för att uppnå utökad batteritid i mobila 
applikationer, vilket ämnar sig väl vid denna tillämpning. Mikroprocessorn har en 
kraftfull 16-bits RISC-processor och 16-bitars register. Den digitalt kontrollerade 
oscillatorn tillåter återställning från lågeffektsläge på mindre än 6μs. 
MSP430F1612 är försedd med två inbyggda 16-bitars timers, en 12-bitars A/D-
omvandlare, två 12-bitars D/A-omvandlare, två synkrona/asynkrona 
kommunikationsgränssnitt, DMA, I2C och 48 I/O. [9] 

I denna uppställning används USART1 i UART-läge för att ta emot insignalen 
från USB-gränssnittet. USART0 i SPI-läge används tillsammans med tillhörande 
klocka för att vidarebefordra data till de två D/A-omvandlarna som är anslutna till 
mikroprocessorn. Figur 20 illustrerar hur enheterna är anslutna. 

3.2.3.1 Pinkonfiguration 
 

Ingångar 

 

Utgångar

 

(5)USB  Data in UART 
(pin35)P3.7 

 P2.0(pin20) I/O SYNK 
1  

DA 1 (15) 

(13)USB    GND DVss (Pin 63)  P2.1(pin21) I/O SYNK 
2  

DA 2 (15) 

       

   MSP430F161
2 

P2.3(pin23) I/O CLR  DA 1&2 (1) 

  Övrigt 8MHz P2.4(pin24) I/O PD  DA 1&2 (10) 
    P2.5(pin25) I/O LDAC  DA 1&2 (2) 

(3,7,8)  
DA 1&2  

  VDD VDD 3.6v  P2.9(pin29) SPI DIN  DA 1&2 (13) 

(12,9)  
DA 1&2 

  GND GND  P3.1(pin31) 
CLK 

SCLK  DA 1&2 (14) 

   
 

Figur 20. Mikroprocessorns pinkonfiguration  
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3.2.3.2 Kommunikation med D/A-omvandlarna 
Tabell 6 visar specifikation för hur mikroprocessorn kommunicerar med D/A-
omvandlarna. Med en för A/D-omvandlarna gemensam synkroniserad utsignal, 
LDAC, på 250Hz uppdateras utgångarna samtidigt och förblir därmed i fas. Detta 
är extra viktigt då signalerna kombineras, enligt kapitel 2.1.3, innan de används 
för att ställa diagnos. 

Tabell 6. 

Avledning Aktiv synksignal Adressbitar A1 
A2 

D/A-omvandlare 

Startbyte - - - 
RA SYNK 1 00 1A 
LA SYNK 1 01 1B 
C1 SYNK 1 10 1C 
C2 SYNK 1 11 1D 
C3 SYNK 2 00 2A 
C4 SYNK 2 01 2B 
C5 SYNK 2 10 2C 
C6 SYNK 2 11 2D 
LL och RL (Ref. 
elektrod) 

- - - 

 

3.2.3.3 Programuppbyggnad 
Programmets övergripande funktion är att ta emot seriell data via UART-registret, 
sortera upp signalerna och sedan adressera korrekt D/A-omvandlare via SPI-
gränssnittet. Detta med konstant flöde och synkron uppdatering av D/A-
omvandlarnas utsignal. Figur 21 visar en översiktlig bild samt beskrivning av de 
olika delarna i programmet. För ytterligare information se bilaga D. 
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Figur 21. Översikt av programuppdelningen 

 

Programmet inleder, genom main.c, med att initiera klocka, timer, seriellt- och 
SPI-gränssnitt samt modulen som buffrar de olika signalerna. Därefter aktiveras 
avbrottshantering som inväntar att UART-registret ska ta emot data via USB-
gränssnittet.  

För att undvika att mindre flödesförändringar, in till mikroprocessorn, påverkar 
den slutgiltiga utsignalen buffras signalerna upp i nio olika kanaler á 180 sampel i 
DM.c. Startbyte och signalerna för respektive elektrodplacering sorteras upp i 
varsin kanal, vilket illustreras i figur 22.  Detta utförs med modulen USB.c och 
funktionen USB_buff().   

 

Figur 22. Illustration av hur den seriella insignalen sorteras upp i olika kanaler 

Programmet följer specifikationen i kapitel 3.1.2.1 vid sortering. Antalet sampel i 
bufferten regleras genom att antingen invänta ytterligare värde då den är på väg 
att bli tom respektive radera ett antal sampel då den närmar sig maximalt antal 
sampel.  
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Programdelen diod.c som och styr en diod som blinkar varje gång bufferten 
regleras används vid felsökning och verifiering. 

 

Figur 23. Illustration av hur utsignalen flyttas från respektive buffert till korrekt D/A-
omvandlare 

D/A-omvandlarnas är utrustade med buffertminne för varje utgång, vilka lagrar 
data tills det att LDAC-registret uppdaterar samtliga utgångar på komponenten 
synkront. För att dataflödet ut från mikroprocessorn ska adressera korrekt 
buffertminne används överföringsspecifikationen i kapitel 3.2.3.2 vid 
överföringen. Detta hanteras av funktionen DAC_Send () och illustreras i figur 
23. 

Överföringen till D/A-omvandlarnas minnesbuffert sker kontinuerligt för att 
jämna ut belastningen för mikroprocessorn. Utgångarna, VOUT, uppdateras 
däremot endast vid förvalt intervall. Detta intervall styrs av timer.c som genom 
funktionen DAC_LoadDAC() uppdaterar samtliga utgångar genom att skriva till 
LDAC på båda D/A-omvandlarna samtidigt.  

Inom det förvalda intervall ska D/A-omvandlarnas samtliga data i buffertminnena 
förnyats med funktionen, vilket är en av de tidskritiska delarna i den 
sammankopplande enheten. För denna uppställning har en baudrate på 0,1M 
ansets vara mest optimal. 
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3.2.4 D/A-omvandlare 
AD5327 är en D/A-omvandlare med fyra kanaler och buffrad spänningsutgång på 
12-bitar. Den drivs av endast en matningsspänning på 2.5V till 5.5V och 
förbrukar 400mA vid 3V. Dess utgångsförstärkare tillåter svängningar till 
respektive ytterläge med en hastighet på 0.7V/ms. AD5327 använder ett flexibelt 
seriellt tretrådsgränssnitt som fungerar med klockfrekvenser upp till 30MHz och 
är kompatibel standarderna SPI, QSPI, Microwire samt gränssnittsstandarder för 
DSP.  

Referensspänningen till de fyra A/D-omvandlarna kommer från två 
referensingångar. Dessa referensingångar kan konfigureras till att vara buffrade 
eller ej. Delarna innehåller en så kallad power-up reset, vilket innebär att 
utgångarna startar på 0V och förblir det tills dess att en giltig insignal ges. Det 
finns också en aktivt låg asynkron ingång som ställer alla utgångsvärde till 0V. 
D/A-omvandlaren innehåller även en funktion som uppdaterar alla utgångarna 
samtidigt med hjälp av en asynkron LDAC ingång. Den innehåller en 
avstängningsfunktion som reducerar den aktuella strömkonsumtionen till 300 nA 
vid 5V och 90nA vid 3 V. [10] 

 

Figur 24. Benkonfiguration för AD5327 (ovanifrån) 
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3.2.4.1 Styrning av D/A-omvandlarna 
D/A-omvandlarna styrs genom ett 16 bitar långt skiftregister som laddas i takt 
med den seriella klockingången SCKL. Den mest signifikanta biten laddas först. 
De två första bitarna, 15 och 14, avgör vilken D/A-omvandlare som ska 
adresseras, se tabell 8. Bit 13, som benämns G, fastställer förstärkningsfaktorn till 
antingen 0V till VREF eller 0V till 2VREF. Bit 12, BUF, avgör om referenssignalen 
buffras eller ej. Skiftregistret visas i tabell 7. 

I denna uppställning är alltid G satt till 0V till VREF och referenssignalen buffras 
ej.  

 

Tabell 7. 

MSB                                                                                                                  LSB 
A1 
15 

A2 
14 

G 
13 

B 
12 

D 
11 

D 
10 

D
9 

D
8 

D
7 

D
6 

D
5 

D
4 

D
3 

D
2 

D
1 

D
0 

Adress   Databitar 
 

Tabell 8. 

A1 (bit 15) A2 (bit 14) Adresserad DAC
0 0 DAC A 
0 1 DAC B 
1 0 DAC C 
1 1 DAC D 
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3.2.5 Signalanpassning 
De elektriska potentialerna på en människas hud är ca 1-2mV, vilket medför att 
även den sammankopplande enheten måste justera utsignalerna till denna nivå. 
Detta utförs enligt figur 25 och man erhåller förminskning på 1000 gånger och en 
signal som varierar kring halva referensspänningen, 1,8V. Detta utförs för 
samtliga utsignaler. 

3.2.5.1 Kopplingsschema 
 

 
Figur 25. Kopplingsschema för signalanpassning. A = -1/1000 
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3.2.6 Gränssnitt mot Philips patientövervakningsmonitor 
Genom att efterlikna säkerhetskablarna beskrivna i kapitel 2.3.2 inaktiverar 
patientövervakningsmonitorn dess respirationsmätning, vilket medför att felaktiga 
larm för avsaknaden av andningsfrekvens inte utlöses. Monitorn och kablarna 
visas i figur 26. 

 

 

Figur 26. De färgkodade säkerhetskablarna kopplas mot utgången på den sammankopplande 
enheten 
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3.2.7 Validering och felsökning 
Vid validering och felsökning i samband med utvecklingen användes oftast ett 
oscilloskop, av typen Tektronix TDS 210, eller utvecklingsverktyget, IAR 
Embedded Workbench.  

3.2.7.1 Oscilloskop 
Med oscilloskopet säkerställdes att signalerna hade det utseende som förväntades. 
Samtliga testsignaler kontrolleras mellan varje komponent. Med detta 
tillvägagångssätt upptäcktes dels vilken komponent som fallerade då 
överföringshastighet ökades successivt men även var störningsreducering 
krävdes. Oscilloskopet användes även för att kontrollera att klockpulser och 
utsignalerna var de förväntade. Figur 27a och b visar hur EKG-signalens utseende 
kontrolleras innan operationsförstärkarna samt om pulstågen följer förväntade 
tidsintervall. 

  

 

Figur 27a och b. Oscilloskopet användes för validering och felsökning 
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3.2.7.2 IAR Embedded Workbench  
Utvecklingsverktyget, IAR Embedded Workbench, användes främst för 
kompilering och uppladdning av programmet till mikroprocessorn men var även 
till stor nytta vid validering och felsökning. I figur 28 visas användargränssnittet 
av programmet då det stoppats under pågående exekvering. I den högra 
kolumnen, inom markering i figur 28, syns värdena för utvalda parametrar, vilket 
är till stor nytta då man ska säkerställa funktion i kod eller angränsande 
komponenter. 

 

  

 

Figur 28. Skärmbild av kompilatorn IAR Embedded Workbench 
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3.2.8 CAD-ritning 
Under detta examensarbete har en flexibel kopplingsplatta, se figur 27a, använts 
under utveckling. Detta underlättar förändringar avsevärt men innebär också mer 
störningar och därmed sämre överföringshastigheter osv.  

Grunden till CAD-ritning i figur 29 har utvecklats i ett tidigare projekt där likande 
komponenter använts. Ritningen har sedan anpassats för att inbegripa samtliga 
komponenter i detta examensarbete. Vid framtagandet av CAD-ritningen 
användes ledningar med en bredd på minst 8 mil (Mil = 0,001 engelsk tum) och 
ett avstånd mellan ledningar på 8-12 mil. Där det var möjligt eftersträvades 
huvudregel att lågfrekventa signaler och stor ström erhåller bredare ledningar 
samt att högfrekventa signaler med fördel transporteras via en kortare ledning.  

Då kretskortstillverkning utifrån av den föreslagna CAD-ritningen samt slutgiltig 
verifiering och validering ej ingår i examensarbetet har endast en CAD-ritning 
tagits fram och felsökning utförts med simuleringsverktyg. 

 

Figur 29. CAD-ritning för den sammankopplande enheten 
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3.3 Philips patientövervakningsmonitor 
Registrering av de skapade EKG-signalerna sker med Philips 
patientövervakningsmonitor som tidigare beskrivits i teoriavsnittet. I detta 
examensarbete fungerar patientövervakningsmonitorn som valideringsmetod. 
Monitorn validerar att signalerna ej förvanskas och att den sammankopplande 
enheten uppfattas som en patient. I figur 30 visas avledning I, II och III som har 
skapats av de inspelade demosignalerna som skickats till den sammankopplande 
enheten med hjälp av LabView-programmet. 

 

Figur 30. Skärmbild från Philips patientövervakningsmonitor då avledning I, II och III 
registreras  

 

3.3.1 Trend Face Solo 
Philips patientövervakningsmonitor ger även en möjlighet att exportera uppmäta 
parametrar med programmet Trend Face Solo, se figur 31. Detta möjliggör export 
till kommaseparerade textfiler som i sin tur kan läsas in i Matlab. De erhållna 
kurvorna, där referenssignalerna jämförs med de uppmätta signalerna, presenteras 
i nästa kapitel som behandlar resultatet. 
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Figur 31. Skärmbild från programmet Trend Face då en EKG-kurva tas emot 

4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från de tester som utförts för att verifiera 
enhetens funktionalitet.  

4.1 Testsignaler 
I de kommande underkapitlen belyses resultat av testerna som utförts med sinus- 
respektive demosignal. 

4.1.1 Sinussignal 
Figur 32 visar en jämförelse av en sinussignal före den skickats till den 
sammankopplande enheten, dvs referenssignalen som skapats i LabView-
programmet, och efter den uppmätts och omvandlats i Philips 
patientövervakningsmonitor.  
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Figur 32. Referenssignalen samt den av Philips patientövervakningsmonitor uppmätta 
signalen. 
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4.1.2 Demosignal av ett diagnostiskt 12-avlednings EKG 
Kurvorna i figur 33-39 visar en jämförelse av demosignalerna innan dem skickats 
till den sammankopplande enheten samt efter dem uppmätts och omvandlats i 
Philips patientövervakningsmonitor. 
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Figur 33. Referenssignalen samt den av Philips patientövervakningsmonitor uppmätta 
signalen för aVR. 
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Figur 34. Referenssignalen samt den av Philips patientövervakningsmonitor uppmätta 
signalen för V1. 
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Figur 35. Referenssignalen samt den av Philips patientövervakningsmonitor uppmätta 
signalen för aVF. 
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Figur 36. Referenssignalen samt den av Philips patientövervakningsmonitor uppmätta 
signalen för aVL. 
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Figur 37. Referenssignalen samt den av Philips patientövervakningsmonitor uppmätta 
signalen för I. 
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Figur 38. Referenssignalen samt den av Philips patientövervakningsmonitor uppmätta 
signalen för II. 
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Figur 39. Referenssignalen samt den av Philips patientövervakningsmonitor uppmätta 
signalen för III. 
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5 Diskussion och slutsatser 
Syftet med examensarbetet är till stora delar uppfyllt. Novosense kan nu, efter 
anpassning i CardioBase®, använda den sammankopplande enheten vid både 
validering och vid demonstration av deras produkter.    

Resultaten visar att demosignaler, som producerats med LabView-programmet, 
kan tas emot av Philips patientövervakningsmonitor och tolkas korrekt. Den 
sammankopplande enheten, som utvecklats i detta examensarbete, har därmed 
omvandlat digitala EKG-avledningar till analoga elektrodpotentialer som kan 
liknas de som avges en patient. 

Kurvorna som beskriver avledning I, se figur 37, är ur fas vilket beror på att de 
spikar som lagts på elektrodpotentialerna för att möjliggöra synkronisering tar ut 
varandra enligt ekvation 1. Eventuellt medför en felaktig skalfaktor för kurvorna 
även en viss amplitudskillnad mellan referenssignalen och den uppmäta signalen 
vilket i så fall kan korrigeras med korrekt skalfaktor. Detta kan ses i figur 33. 

Prestandamässigt finns det fortfarande en del att vidareutveckla och verifiera, 
vilket beskrivs nedan.  

5.1 Störningar 
Inom uppdraget för detta examensarbete låg endast att utveckla en prototyp samt 
påbörja CAD-ritningen. Nästa steg för denna prototyp bör vara att slutföra CAD-
ritningen och tillverka kretskortet med ytmonterade komponenter. Detta skulle 
sannolikt minska mängden störningar och därmed möjliggöra en högre 
överföringshastighet. 

5.2 Hastighet 
Den högsta hastigheten, med bibehållen signalkvalité, som uppnåtts inom detta 
examensarbete är 250Hz vilket kan jämföras med patientövervakningsmonitorn 
som använder en samplingsfrekvens på 1 kHz. Detta innebär att man bör uppnå 
en samlingsfrekvens för den sammankopplande enheten till 2kHz för att undvika 
vikningsfenomen. Detta innebär en åtta gånger så hög samplingsfrekvens vilket 
även bör övervägas vid vidareutveckling av denna prototyp. 

Vid vidareutveckling kan mikroprocessorns funktionalitet DMA (direct memory 
access) användas. Det innebär att data kan flyttas mellan adresser utan inverkan 
på processorn, vilket kan öka hastigheten. Även batteriförbrukning kan minskas 
av detta vilket är en positiv bieffekt. 
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Optimering av koden kan sannolikt även förbättra flödet och samtidigt göra 
enheten mer driftsäker. Vid längre tester har uppställningen slutat fungera efter ett 
antal dagar, ibland veckor, av okänd anledning vilket inte är acceptabelt för en 
medicinteknisk produkt som ska användas för kliniskt bruk. 

Nästa steg kan vara att byta ut mikroprocessorn till den snarlika modellen, 
msp430f2619, som kan förses med en kristall på 16MHz vilket direkt fördubblar 
processorhastigheten.  

5. 3 Ytterligare funktionalitet 
Funktionaliteter att överväga vid vidareutveckling av den sammankopplande 
enheten samt Novosense system är andningsdetektions, överföring och alstring av 
impedansförändringar för utvalda avledningar. Då kan 
patientövervakningsmonitorn även registrera, presentera och tillämpa 
larmfunktionalitet gällande patientens andningsfrekvens.  

I detta examensarbete har inte förekomsten av pacemaker beaktas och det är 
därmed osäkert hur detta hanterats av den utvecklade enheten.  
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7 Bilagor 
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7.1 Bilaga A: Kopplingsschema 
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7.2 Bilaga B: CAD-ritning 
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7.3 Bilaga C: LabView-program 
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7.4 Bilaga D: Källkod för MSP-430 - Programspråk C 

7.4.1 Main.c 
#include <msp430x16x.h> 
#include "Clocks.h" 
#include "USB.h" 
#include "DAC.h" 
#include "Timer.h" 
#include "DM.h" 
#include "Diod.h." 
 
int State = 1; 
int Update = 1; 
 
int main( void ) 
{   
  Clocks_InitClocks(); 
  Timer_InitTimer(); 
  USB_InitSerial(); 
  DAC_InitSPI(); 
  DAC_InitDAC(); 
  DM_InitDataModule(); 
  Diod_Init(); 
  _BIS_SR(GIE);                                     // Enter  w/interrupt 
   
  while(1) 
  {     
      if(Update == 2) 
      { 
        Update = DAC_Send();  
      } 
   } 
} 
 
#pragma vector=UART1RX_VECTOR 
__interrupt void usart1_rx (void) 
{ 
      USB_Buff(); 
} 
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#pragma vector=TIMERA0_VECTOR 
__interrupt void Timer_A (void) 
{ 
      Update=DAC_LoadDAC(); 
} 

7.4.2 Timer.c 
#include <msp430x16x.h> 
 
void Timer_InitTimer() 
 
{ 
  TACCTL0 = CCIE;                                           // CCR0 
interrupt enabled 
  TACCR0 = 32000;                                            // Initial 
value of CCR0 95 us 
                                                            // + overhead ~ 100 us      
  TACTL = TASSEL_1 + MC_1;// + ID_3;// + TAIE;             // 
SMCLK/8, counts up to CCR0   
} 

7.4.3 Timer.h 
void Timer_InitTimer(); 

7.4.4 Clocks.c 
#include <msp430x16x.h> 
void Clocks_InitClocks() 
{ 
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                          // Stop WDT 
  int i; 
  SCTL1 = XT2OFF | XTS | DIVA_0 ;                   /High 
freq. mode 
  Do 
  { 
    IFG1 &= ~OFIFG;                                   // Clear OSCFault flag 
    for (i = 0xFF; i > 0; i--);                       // Time for flag to set 
  } 
  while ((IFG1 & OFIFG));                             // OSCFault flag still 
set?  
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  BCSCTL2 = SELM_3 | DIVM_0 | SELS | DIVS_0;         // se chapter 4.5-4. 
} 
 
void Clocks_Delay(int Delay) 
{ 
  int k = Delay;                                  // Delay 
  do (k--); 
  while (k != 0); 
} 

7.4.5 Clocks.h 
void Clocks_InitClocks(); 
void Clocks_Delay(int Delay); 

7.4.6 USB.c 
#include <msp430x16x.h> 
#include "USB.h" 
#include "DAC.h" 
#include "DM.h" 
#include "Diod.h" 
 
unsigned short DataBuff[20]; 
int ByteCount=0; 
int FirstByte=0; 
int SecondByte=0; 
int SampleCount=0; 
int BuffertIndex=0; 
char Buffert; 
 
void USB_InitSerial() 
{ 
  P3SEL |= 0xC0;                                      // P3.7 = USART1 
option select (Pin35) 
  P3DIR |= 0x40; 
   
  ME2     |= URXE1;                                   // Enable USART1 
RXD 
  U1CTL   |= CHAR;                                    // 8-bit character and 
one stop bit 
  U1TCTL  |= SSEL0;                                   // ACLK 
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  U1BR0 = 0x50;                                       //0x10 = 0,5M, 8MHz och 0x20 = 
0,25M, 8MHz 
  U1BR1 = 0x0; 
   
  U1MCTL = 0x0;                                         //0,5M, 8MHz, 
modulation 
   
  UCTL1 &= ~SWRST;                                    // 
Initialize USART state machine 
  IE2 |= URXIE1;                                      // Enable USART1 RX 
interrupt 
 
} 
 
int USB_Buff() 
{      
      Buffert=U1RXBUF;    
       
      if(Buffert==0xFF) 
      { 
        if(FirstByte==0 & SecondByte==0) 
        { 
          ByteCount=0; 
          DataBuff[ByteCount] = Buffert; 
          FirstByte=1; 
        } 
        else if(FirstByte==1 & SecondByte==0) 
        { 
          ByteCount=1; 
          DataBuff[ByteCount] = Buffert; 
          SecondByte=1; 
          ByteCount++; 
        } 
        else 
        { 
          DataBuff[ByteCount] = Buffert; 
          ByteCount++; 
        } 
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      } 
      else if(FirstByte==1 & SecondByte==1) 
      { 
       DataBuff[ByteCount] = Buffert; 
       ByteCount++; 
        
        if(ByteCount >=20) 
        {           
          for(int m=0;m<2;m++) 
          { 
            DM_PutSampleInQue(m, DataBuff[0+m], DataBuff[2+m], 
DataBuff[4+m], DataBuff[6+m], DataBuff[8+m], DataBuff[10+m], 
DataBuff[12+m], DataBuff[14+m], DataBuff[16+m], DataBuff[18+m]); 
            if(SampleCount < QUE_START) 
            { 
            SampleCount++; 
            } 
          } 
     
        ByteCount=0; 
        FirstByte=0; 
        SecondByte=0; 
        return 2; 
        } 
      } 
      else 
      { 
      Diod_DiodONOFF(); 
      } 
      return 1; 
} 
int USB_GetSampleNr() 
{ 
    return SampleCount; 
} 

7.4.7 USB.h 
void USB_InitSerial(); 
int USB_Buff(); 
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int USB_GetSampleNr(); 

7.4.8 DM.c 
#include "DM.h" 
 
//unsigned short  v_Ch0[QUE_MAXLENTH], v_Ch1[QUE_MAXLENTH], 
v_Ch2[QUE_MAXLENTH], v_Ch3[QUE_MAXLENTH]; 
//unsigned int WriteIndex=0; 
 
Queue QueCh0, QueCh1, QueCh2, QueCh3, QueCh4, QueCh5, QueCh6, 
QueCh7, QueCh8, QueCh9; 
 
void ResetQue(Queue *Que) 
{ 
  unsigned short i; 
  Que->start=0; 
  Que->length=0; 
  Que->writeIndex=0; 
  Que->overflow=0; 
 
  for(i=0;i<QUE_MAXLENTH;i++)  
    Que->Data[i]=0; 
} 
 
signed char PushQue(unsigned short value, Queue *Que) 
{ 
  Que->Data[Que->writeIndex] = value; 
  Que->writeIndex++; 
  Que->length++; 
  if(Que->writeIndex == QUE_MAXLENTH ){ 
      Que->writeIndex = 0; 
  } 
   
  // Overflow detected 
  if(  Que->length > QUE_MAXLENTH ){  
    Que->length = QUE_MAXLENTH; 
    Que->overflow=1; 
    Que->start++; // Oldest value is erased 
    if(Que->start == QUE_MAXLENTH){ 
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      Que->start=0;  
    } 
  } 
  return 0; 
} 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////      GLOBAL    /////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
signed char DM_InitDataModule() 
{ 
  ResetQue(&QueCh0); 
  ResetQue(&QueCh1); 
  ResetQue(&QueCh2); 
  ResetQue(&QueCh3); 
  ResetQue(&QueCh4); 
  ResetQue(&QueCh5); 
  ResetQue(&QueCh6); 
  ResetQue(&QueCh7); 
  ResetQue(&QueCh8); 
  ResetQue(&QueCh9); 
  return 0; 
} 
 
signed short DM_GetQuelength(Queue *Que) 
{ 
  return Que->length; 
} 
 
signed short DM_GetQuelengthTest() 
{ 
signed short Test=DM_GetQuelength(&QueCh1); 
return Test; 
} 
 
signed char DM_ResetSampleNbr(){ 
  ResetQue(&QueCh0); 
  ResetQue(&QueCh1); 
  ResetQue(&QueCh2); 
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  ResetQue(&QueCh3); 
  ResetQue(&QueCh4); 
  ResetQue(&QueCh5); 
  ResetQue(&QueCh6); 
  ResetQue(&QueCh7); 
  ResetQue(&QueCh8); 
  ResetQue(&QueCh9); 
 
  return 0; 
} 
 
signed char DM_PutSampleInQue(unsigned int SampleNbr, unsigned short Ch0, 
unsigned short Ch1, unsigned short Ch2, unsigned short Ch3, unsigned short Ch4, 
unsigned short Ch5, unsigned short Ch6, unsigned short Ch7, unsigned short Ch8, 
unsigned short Ch9) 
{ 
  PushQue(Ch0, &QueCh0); 
  PushQue(Ch1, &QueCh1); 
  PushQue(Ch2, &QueCh2); 
  PushQue(Ch3, &QueCh3); 
  PushQue(Ch4, &QueCh4); 
  PushQue(Ch5, &QueCh5); 
  PushQue(Ch6, &QueCh6); 
  PushQue(Ch7, &QueCh7); 
  PushQue(Ch8, &QueCh8); 
  PushQue(Ch9, &QueCh9); 
  return 1; 
} 
void QueCheckOverflow(Queue *Que , unsigned short *overflow){ 
  *overflow = Que->overflow; 
} 
 
signed char DM_QueGetData(unsigned char QueNo , unsigned short *data,  
unsigned short *data_length) 
{ 
  Queue *Que; 
  unsigned short i; 
  switch(QueNo){ 
  case 0: 
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    Que= &QueCh0; 
    break; 
  case 1: 
    Que= &QueCh1; 
    break; 
  case 2: 
    Que= &QueCh2; 
    break; 
  case 3: 
    Que= &QueCh3; 
    break; 
  case 4: 
    Que= &QueCh4; 
    break; 
  case 5: 
    Que= &QueCh5; 
    break; 
  case 6: 
    Que= &QueCh6; 
    break; 
  case 7: 
    Que= &QueCh7; 
    break; 
      case 8: 
    Que= &QueCh8; 
    break; 
  case 9: 
    Que= &QueCh9; 
    break; 
  default: 
    return -1;     
  } 
 
  if( Que->length < *data_length ){ 
    *data_length = Que->length; 
    Que->overflow=0; 
  } 
  for(i=0;i<*data_length;i++){ 
    data[i] = Que->Data[Que->start]; 
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    Que->start++;   
    if( Que->start == QUE_MAXLENTH )  
      Que->start = 0;  
  } 
  Que->length -= *data_length; 
   
  return 0; 
} 
 
signed char DM_QuePuchFirst(Queue *Que , unsigned short *data,  unsigned 
short *data_length) 
{ 
  unsigned short i; 
  if( Que->length + *data_length > QUE_MAXLENTH){ 
     //Do not make it overflow return error instead 
     return -1; // Overflow 
  } 
  Que->length += *data_length; 
  for(i=0;i<*data_length;i++){ 
    Que->start--;   
    Que->Data[Que->start] = data[*data_length-i-1]; 
    if( Que->start == 0 ){  
      Que->start = QUE_MAXLENTH; 
    } 
  } 
  return 0; 
} 
 
 
signed char DM_TestQues() 
{ 
  unsigned short i, data,data2[10]; 
  unsigned short data_length=10; 
  unsigned short L[4]; 
   
  DM_InitDataModule(); 
  for(i=0;i<65;i++){ 
     data = i; 
     //PutSampleInQue(i, data, data+1000, data+2000, data+3000); 
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    PushQue(data, &QueCh0); 
 
  } 
  L[0] = DM_GetQuelength(&QueCh0); 
 // L[1] = GetQuelength(&QueCh1); 
 // L[2] = GetQuelength(&QueCh2); 
 // L[3] = GetQuelength(&QueCh3); 
  DM_QueGetData(0, data2,  &data_length); 
  DM_QueGetData(0, data2,  &data_length); 
  L[0] = DM_GetQuelength(&QueCh0); 
  DM_QuePuchFirst(&QueCh0, data2,  &data_length); 
  L[0] = DM_GetQuelength(&QueCh0); 
   
  return 0; 
} 

7.4.9 DM.h 
//PacketStruct Defaultpacket; 
//#define QUE_THRESHOLD           64       
#define QUE_MAXLENTH   180 
//#define QUE_MAX_NBR_GET   160 
 
typedef struct{ 
  unsigned short  start; 
  unsigned short  length; 
  unsigned short  writeIndex; 
  unsigned char   overflow; 
  unsigned short  Data[QUE_MAXLENTH]; 
}Queue; 
 
signed char DM_InitDataModule(); 
signed char DM_ResetSampleNbr(); 
 
signed char DM_PutSampleInQue(unsigned int SampleNbr, unsigned short Ch0, 
unsigned short Ch1, unsigned short Ch2, unsigned short Ch3, unsigned short Ch4, 
unsigned short Ch5, unsigned short Ch6, unsigned short Ch7, unsigned short Ch8, 
unsigned short Ch9); 
signed char DM_QueGetData(unsigned char QueNo, unsigned short *data,  
unsigned short *data_length); 
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signed short DM_GetQuelength(Queue *Que); 
signed short DM_GetQuelengthTest(); 
 
signed char DM_QuePuchFirst(Queue *Que , unsigned short *data,  unsigned 
short *data_length); 
 
signed char DM_TestQues(); 
 

7.4.10 DAC.c 
#include <msp430x16x.h> 
#include "DM.h" 
#include "DAC.h" 
#include "Clocks.h" 
#include "USB.h" 
#include "Timer.h" 
 
int Wait=0; 
signed short BuffertLength = 0; 
int SampleNr = 0;   
unsigned short DataDAC[2]; 
unsigned short DataDAC2[2]; 
unsigned short DataLength=2; 
int Address; 
unsigned short Erase[50]; 
unsigned short EraseLength=50; 
 
void DAC_InitSPI() 
{ 
  U0CTL |= SWRST;                                     // set SWRST to stop 
USART0 
  ME1 = 0x00;                                         // Disable USART0 
TXD/RXD 
   
  P3SEL |= 0x0E;                                      // P3 bits 1,2,3 used 
for spi 
  P3DIR |= 0x0A;                                      // P3 bits 1,3 used as 
output 
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  P2DIR |= SYNC1 | SYNC2 | SYNC3 | CLR | PD | LDAC; // P2 bits 0,1,2,3,4,5 
used as output 
  P2OUT |= SYNC1 | SYNC2 | SYNC3 | CLR | PD | LDAC; // DA: P0-2 
SYNC(1-3)=1; P3 CLR=1, P4 PD=1,  P5 LDAC=1, 
   
   
  U0CTL  = CHAR |  SYNC | MM;                        // 8-bit, Sync SPI, 
Master, Enable reset 
  U0TCTL =  SSEL0 | STC;                              // 
ACLK 
    
  U0BR0 = 0x02; 
  U0BR1 = 0x00; 
  U0MCTL = 0x00;                                      // not used with SPI, 
but should be 0 
   
  ME1 |= USPIE0;                                      // enable spi module 
  U0CTL &= ~SWRST;                                    // 
release reset 
} 
 
 
void DAC_InitDAC() 
{ 
  P2DIR |= 0x3F;                                      // P2 bits 0,1,2,3,4,5 
used as output 
  P2OUT |= 0x3F;                                     // DA: P0-2 SYNC(1-3)=1; P3 
CLR=1, P4 PD=1,  P5 LDAC=1, 
} 
 
int DAC_Send() 
{    
    BuffertLength = DM_GetQuelengthTest(); 
    SampleNr = USB_GetSampleNr();      
  
    if(Wait >=0) 
    { 
        Wait--; 
    } 
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    if(BuffertLength >= 170) 
    { 
        void Diod_DiodONOFF(); 
         
        for(int Channel=1;Channel<10;Channel++) 
        { 
        DM_QueGetData(Channel, Erase,  &EraseLength);   
        } 
    } 
     
    if(SampleNr >= QUE_START & Wait <= 0) 
    { 
        void Diod_DiodONOFF(); 
       
        if(BuffertLength < QUE_MIN) 
        { 
            Wait = QUE_START - QUE_MIN; 
        } 
         
 
        for(int Channel=0;Channel<10;Channel++) 
        { 
            if(Channel==0) 
            { 
                DM_QueGetData(Channel, DataDAC,  &DataLength); 
            } 
             
            P2OUT |= ALLSYNC;                                  // Alla SYNC = 1 
 
            if(Channel==1) 
            { 
//                P2OUT |= ALLSYNC;                                  // Alla SYNC = 1 
                P2OUT &= ~SYNC1; 
                Address=0; 
                 
                DM_QueGetData(Channel, DataDAC,  &DataLength); 
                DataDAC[0] &= ~0xF0;                                  
                DataDAC[0] |= Address;                                
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                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[0];                                // Send 
                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[1];                                // Send   
             }            
             
            if(Channel==2) 
            { 
                P2OUT &= ~SYNC1; 
                Address=64; 
                 
                DM_QueGetData(Channel, DataDAC,  &DataLength); 
                DataDAC[0] &= ~0xF0;                                  
                DataDAC[0] |= Address;                                
                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[0];                                // Send 
                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[1];                                // Send   
             } 
 
            if(Channel==3) 
            { 
                P2OUT &= ~SYNC1; 
                Address=128; 
       
                DM_QueGetData(Channel, DataDAC,  &DataLength); 
                DataDAC[0] &= ~0xF0;                                
                DataDAC[0] |= Address;                              
                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[0];                                // Send 
                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[1];                                // Send   
             }             
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            if(Channel==4) 
            { 
//                P2OUT |= ALLSYNC;                                    // All 
SYNC = 1 
                P2OUT &= ~SYNC1; 
                Address=192; 
                 
                DM_QueGetData(Channel, DataDAC,  &DataLength); 
                DataDAC[0] &= ~0xF0;                                
                DataDAC[0] |= Address;                              
                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[0];                                // Send 
                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[1];                                // Send   
             }               
             
            if(Channel==5) 
            { 
                P2OUT &= ~SYNC2; 
                Address=0; 
                 
                DM_QueGetData(Channel, DataDAC,  &DataLength); 
                DataDAC[0] &= ~0xF0;                                
                DataDAC[0] |= Address;                              
                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[0];                                // Send 
                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[1];                                // Send   
            } 
             
            if(Channel==6) 
            { 
                P2OUT &= ~SYNC2; 
                Address=64; 
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                DM_QueGetData(Channel, DataDAC,  &DataLength); 
                DataDAC[0] &= ~0xF0;                                
                DataDAC[0] |= Address;                              
                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[0];                                // Send 
                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[1];                                // Send   
            } 
             
            if(Channel==7) 
            { 
//                P2OUT |= ALLSYNC;                                    // All 
SYNC = 1 
                P2OUT &= ~SYNC2; 
                Address=128; 
                 
                DM_QueGetData(Channel, DataDAC,  &DataLength); 
                DataDAC[0] &= ~0xF0;                                
                DataDAC[0] |= Address;                              
                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[0];                                // Send 
                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[1];                                // Send   
            } 
             
            if(Channel==8) 
            { 
//                P2OUT |= ALLSYNC;                                    // All 
SYNC = 1 
                P2OUT &= ~SYNC2; 
                Address=192; 
                 
                DM_QueGetData(Channel, DataDAC,  &DataLength); 
                DataDAC[0] &= ~0xF0;                                
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                DataDAC[0] |= Address;                              
                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[0];                                // Send 
                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[1];                                // Send   
            } 
             
            if(Channel==9) 
            { 
//                P2OUT |= ALLSYNC;                                    // All 
SYNC = 1 
                P2OUT &= ~SYNC3; 
                Address=0; 
                 
                DM_QueGetData(Channel, DataDAC,  &DataLength); 
                DataDAC[0] &= ~0xF0;                                
                DataDAC[0] |= Address;                              
                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[0];                                // Send 
                while (!(IFG1 & UTXIFG0));                           // 
USART0 TX buffer ready? 
                U0TXBUF = DataDAC[1];                                // Send   
            } 
 
        } 
             
        P2OUT |= ALLSYNC;                                    
 // All SYNC = 1 
    } 
    return 1; 
} 
 
 
int DAC_LoadDAC() 
{ 
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    P2OUT &= ~LDAC;                                    // 
LDAC = 0 
    P2OUT |= LDAC;                                     // 
LDAC = 1 
    return 2; 
} 

7.4.11 DAC.h 
//Port 2 DAC 
#define SYNC1   0x01 
#define SYNC2   0x02 
#define SYNC3   0x04 
#define ALLSYNC 0x07 
#define CLR     0x08 
#define PD      0x10 
#define LDAC    0x20 
 
//Port 3 SPI -> DAC 
 
#define QUE_MIN   10 //20 
#define QUE_START   90 //80 
 
void DAC_InitSPI(); 
void DAC_InitDAC(); 
int DAC_Send(); 
int DAC_LoadDAC(); 

7.4.12 Diod.c 
#include <msp430x16x.h> 
#include "Diod.h" 
 
void Diod_Init() 
{ 
    P1DIR |= DIOD;                                      // Set P1.0 to output 
direction 
} 
 
 
void Diod_DiodONOFF() 
{ 
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    P1OUT ^= DIOD;                              // Toggle P1.0 using 
exclusive-OR 
} 

7.4.13 Diod.h 
//Port 1  
#define DIOD    0x01 
 
void Diod_Init(); 
void Diod_DiodONOFF(); 
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7.5 Bilaga E: Komponentförteckning 
 

Komponent Beteckning Fabrikat Antal [st] 

Mikroprocessor MSP 430F1612 Texas instrument 1 

D/A-omvandlare AD5327 Analog Devices 2 

Operationsförstärkare LT1112 Linear Technology 9 

Diverse motstånd    

Tabell 9.  

 


