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Sammanfattning
Internet Of Things blir en del av vår vardag idag, där alltfler enheter blir ständigt uppkopplade till
internet. Detta medför stora datamängder som behöver lagras för vidare analys. Artiklar i hemmet
digitaliseras och förbättrar trivsel och ordning i hemmet. Att realisera en produkt med fokus på
strömsnålhet samt möjlighet att sampla och skicka data till andra enheter öppnar nya möjligheter för
integration av det smarta hemmet.
Denna rapport beskriver hur en elektronisk krets mäter EKG-signaler från kroppen. En mikrokontroller samplar dessa och skickar informationen till en Android enhet. Där presenteras informationen
som ett diagram. Dessutom skickas informationen vidare till molnet för lagring i en databas på egen
server.

Nyckelord
EKG, elkonstruktion, mikrokontroller, Bluetooth, IoT, server.

Abstract
The internet is becoming a greater part of our everyday life; more devices are being constantly connected to the Internet and this results in large amounts of data that need to be stored for further
analysis. Products in the home are becoming digitized as this improves the well-being and order in
the home. The aim is to create a product with a focus on power efficiency and the ability to sample
and send data to other devices which opens up new possibilities for integration in a smart home.
This report describes how an electronic circuit captures the ECG signal from the human body. A microcontroller samples data and sends it to an Android device. The Android device presents the data
as a graph and then sends the data to the cloud for storage and analysis.

Keywords
EKG, electric construction, microcontroller, Bluetooth, IoT, server.

Förord
Projektet vill tacka företaget Nordic Semiconductor som bistod med utvecklingskit NRF51-DK samt
företaget Ambu som bistod med elektroder till projektet.
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1 Inledning
Här nedan beskrivs problemformulering, målsättning, avgränsningar samt författarnas bidrag till
projektet.

1.1

Problemformulering

Det finns behov av att övervaka patienter med hjärtproblem. Vid akuta fall, krävs övervakning på
vårdinrättningen – i övriga fall finns möjlighet att patienten skickas hem med en EKG-apparat. EKGapparaten sparar mätdata från hjärtat, som sedan analyseras av medicinsk personal.
Nackdelen med denna metod är att mätdata först kan analyseras efter att EKG-apparaten lämnats till
medicinsk personal. Detta innebär en fördröjning av analys av mätdatan; eventuella avvikelser från
hjärtat kommer den ansvariga läkaren till kännedom först i efterhand, oftast efter några dagar.
Om EKG-apparaten skulle varit uppkopplad mot internet skulle mätdatan istället kunna sparas i molnet och analyseras direkt av ansvarig läkare. Med hjälp av kortdistanskommunikation(Bluetooth) anslöts EKG-apparaten till en annan Bluetooth enhet; exempelvis en mobiltelefon. Denna presenterade
EKG-signalen i en graf, samt skickade mätdatan vidare till molnet för analys. Skulle patienten få hjärtproblem kan ett larm genereras som sedan skickas till sjukhuset som utför nödvändiga åtgärder efter
situationen som uppstått.

1.2

Målsättning

Målet med detta projekt är att:

skapa en prototyp som tar emot signaler från hjärtat för att sedan skicka vidare informationen
till en annan Bluetooth enhet.

bygga ett analogt filter som filtrerar bort oönskade frekvenser i signalen.

bygga en förstärkare som ökar amplituden på insignalen från kroppen till ett läsbart värde för
mikrokontrollen.

bygga en programvara för mikrokontrollen som samplar de analoga signalerna och skickar dem
vidare till en Bluetooth-enhet.

bygga en Android applikation som presenterar EKG-signalen i ett diagram samt skickar informationen vidare till molnet.

bygga en databas samt hemsida för presentation av informationen.

1.3

Avgränsningar

För färdigställande av prototypen hade projektet totalt 720 timmar att disponera. Den har funktionaliteten av den slutgiltiga produkten fast utan dess slutgiltiga design. Android valdes till fördel av IOS
då projektmedlemmarna hade tillgång till den utrustningen. Den mobila enheten krävde internetuppkoppling samt Bluetooth för att skicka data till molnet.
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1.4

Författarnas bidrag till projektarbetet

Arvid var ansvarig för programmeringen av mikrokontroller samt skapandet av Android applikationen.
Dessutom
producerade
han
filmerna
och
var
delaktig
i
rapporten.
Bratislav
var
ansvarig
för
analoga
elektroniken
samt
delaktig
i
rapporten.
Johan var projektledare och hade det övergripande ansvaret. Han var delaktig i elkonstruktionen,
programmeringen, servern samt rapporten.
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2 Teori och bakgrund
Detta kapitel innehåller tidigare arbeten, Elektrokardiografi(EKG), elektroder, kretskoppling, Bluetooth, mikrokontroller samt molnet.

2.1

Tidigare arbete

Det finns flera studier som analyserar och realiserar en elkonstruktion för EKG som samplas och
skickas vidare till en annan trådlös enhet. Tre exempel på det beskrivs nedan:
Arbetet ”DIY Heart Monitoring Device (Simple ECG)”[1] använde en färdig instrumentförstärkare
(AD620A) med CMRR (se 2.4.2) på 130 dB. Den förstärkta signalen samplades med ATMega8s ADC.
Den samplade informationen skickades sedan till en PC med LABView för presentation.
Arbetet “Building-an-electrocardiograph-i”[2] producerade en instrumentförstärkare med andra
ordningens filterkoppling. Det resulterade till 100 000 gångers förstärkning samt 100 dB CMRRvärde.
Rapporten “WIRELESS IN HOME ECG MONITORING SYTEM WITH REMOTE ACCESS”[3] användes en analog krets med mikrokontroller som skickar informationen med hjälp av Zigbee till en PC
med mjukvara som presenterar EKG-grafen samt sparade denna i en databas för att tillåta visning av
en hemsida för android telefoner, den är också skalbar och är inte begränsad till en sorts applikation.
Applikationen designades för hemmabruk men kan även användas som en portabel lösning för EKG.
Författarna till projektet har inte funnit något portabelt EKG som använde öppna standarder och
kommunicerade med molnet.

2.2

EKG

En EKG-grafs utseende formas efter hjärtats elektriska aktivitet som uppkommer i hjärtmuskeln.
Denna aktivitet ger upphov till potentialskillnader som registreras på kroppen. Hjärtslagen mäts i
bpm (antal slag per minut). Dessa delintervall är presenteras i figur 1 där PQRSTU sekvensen visas[4].






P-svängning representerar förmaks elektriska aktivering eller depolarisation.
PQ-intervallet motsvarar den tiden då signalen har nått AV-knutan.
QRS-intervallet motsvarar kamrarnas depolarisation.
ST-intervallet och T-vågen representerar kamrarnas repolarisering.
U-svängning förekommer vanligtvis inte men kan synas hos yngre som ägnar sig åt idrott. Orsaken till dess uppkomst är än idag inte helt klar och är oftast benämnt som elektromekaniskt
fenomen.

Dessa delintervall är följande (se Figur 1):
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Figur 1. EKG-signal visar PQRSTU komplexet. [5]

2.3

Elektroder

Elektroder ansluts till kroppen för avläsning av spänningspotentientaler som hjärtat genererar. Elektroderna nedan har en induktiv gel som var kontaktytan med kroppen. Här nedan beskrivs kort egenskaperna av elektroderna med tillhörande figur.
Ambu® WhiteSensor 4535M[6]
Främsta egenskaper:

Hög induktiv blöt gel

Bra kontaktyta

Bekvämt skumhölje

Figur 2. Whitesensor 4535M[6].

Ambu® WhiteSensor 4540M[7]:
Främsta egenskaper:

Hög induktiv blöt gel

Bekvämt skumhölje

4mm anslutningskonnektor

MR Conditional

Figur 3. Whitesensor 4540M[7].
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Ambu® WhiteSensor 0415M[8]
Främsta egenskaper:

Vårdande gel

Fish tail tab design som minskar elektrod lift-off

Radiolucent

MR Conditional

Figur 4. Whitesensor 0415M[8].

2.4

Förstärkarkoppling

Här nedan beskrivs operationsförstärkaren TL072 samt Common Mode Rejection Ratio (CMRR).
2.4.1 TL072
TL072[9] har följande egenskaper:









Offset-spänning ingång
Bandbredd
Open loop gain
Slew rate
Arbetstemperatur
Matningspänning
Brusspänning
Strömförbrukning

3mV
4MHz
200V/mV
16 V/µs
-40...+105 °C
±4 ...±15 V
15 nV/√Hz
2,8 mA

2.4.2 CMRR
CMRR[10] är förhållandet mellan förstärkningen av Differential Mode(DM) samt Common
Mode(CD) på ingångarna. DM var ett mått på förstärkningen av skillnaden mellan ingångarna. CD
var ett mått på förstärkningen av samma insignal på båda ingångarna. Då DM var mycket större än
CM erhölls hög CMRR.
2.4.3 Instrumentförstärkare
Instrumentförstärkare[11] byggs av tre OP-förstärkare och sju resistorer, se figur 5. De första två OPförstärkarna(vänstra delen av kretsen) samt en differentialförstärkare(högra delen av kretsen). Samtliga OP kopplades som icke inverterande för att eliminera in-impedansen i kretsen. Instrumentförstärkare kan uppnå hög CMRR. Det resulterar i en förstärkning av bra kvalitet utan störningar från
kretsen i sig. Det erhålls när resistansen var låg samt noggrannheten mellan resistanserna var hög.

Figur 5. Instrumentförstärkarkrets[11].
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2.5

Bluetooth 4.0 BLE (Bluetooth Low Energy)

Bluetooth[12] är ett trådlöst kortdistans protokoll som utvecklats av Ericsson. Frekvensbanden mellan 2,4- till 2,486 GHz användes som datakommunikation. Bluetooth 4 har låg energiförbrukning,
enkel enhetsupptäckt och ett pålitligt point-to-multipoint dataöverföring med krypterade anslutningar.
GATT[13] (Generic Attribute Profile) definerar hur kommunikation mellan två BLE enheter kommunicerar. Ett Attribute Protocol (ATT) används för att lagra data för tjänster, karaktäristik samt relaterad information i ett hierarkiskt uppbyggt lagersystem (se figur 6).

Figur 6. Grafiskpresentation av GATTs protokoll-lager.

2.6

Mikrokontroller

Mikrokontrollen nRF51-DK[14] är ett utvecklings-kit med stöd för Bluetooth® Smart, ANT samt
2,4GHz propertiära standarder. Det baseras på nRF51822[15] kretsen. Utveckling gjordes i programspråket C samt C++. Figur 7 visar kretskortet ovanifrån.
nRF511822 är en 32-bitars ARM Cortex M0 mikrokontroller. Den var energisnål samt med inbyggt
stöd för trådlöskommunikation, 10 bitars ADC, 31 GPIO portar, 4 PWM portar, 2,4 GHz radio,
16/32KB ram, 256/128KB flashminne, oscillatorer på 32kHz och 16MHz.
nRF511822 strömegenskaper[15]:
Vänteläge, förbrukning 2,6µA.
Datatrafik skickas via RF-antennen med +4dBm förstärkning, förbrukning 11,8mA.
Datatrafik skickas via RF-antennen med -4dBm förstärkning, förbrukning 6,3mA.
Datatrafik mottogs med 1Mbps, förbrukning, 13mA.
Datatrafik mottogs, förbrukning, 9,7mA.

Figur 7. Mikrokontroller NRF51-DK[16].

7 | TEORI OCH BAKGRUND

2.7

Molnet

Här nedan beskrivs VMware ESXi, FreeBSD, nginx, PHP, MariaDB samt HTML.
2.7.1 Vmware ESXi
VMware ESXi[17] var ett virtualiseringsverktyg utvecklat av VMware. En typ 1 hypervisor vars virtualiseringsprogramvara byggts in i operativsystemet vilket optimerar prestandan jämfört typ 2 hypervisors. Typ 2 installerades som en programvara, exempelvis Virtualbox[18] och VMware Player[19]
är exempel på dessa. Nedladdning av programvaran fanns på VMwares hemsida[17].

2.7.2 FreeBSD
FreeBSD[20] var ett operativsystem vars härkomst var från 4.4-BSD Lite, ett derivat av UNIX. Lågt
resursutnyttjande, avancerade nätverksinställngar, säkerhet och kompabilitet fanns inbyggt i operativsystemet.

2.7.3 Nginx, PHP, MariaDB, HTML
Nginx[21] var en server för att publicera hemsidor. Den erbjuder hög prestanda, låg minnesanvändning och stöd för PHP. PHP[22] var ett programspråk utvecklat för webutveckling. Den ger möjlighet
att anslutas mot en MariaDB[23] för lagring och läsning av datamängder. I kombination med
HTML[24] skapas möjlighet att erbjuda dynamiskt innehåll via en hemsida.
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3 Metoder
I detta kapitel beskrivs metoden som innefattar förstudier, tester, simuleringar, prototyp samt konstruktion av förstärkarkoppling, mikrokontroller, Android, server samt hemsida. Ett blockschema
över kretsen presenteras i figur 18. En Insignal togs emot av en analog krets, informationen skickades
därefter till en mikrokontroller som samplade denna och skickade vidare till en androidenhet som
slutligen skickade informationen vidare till molnet.
Insignal

Analogkrets

Mikrokontroller

BLE

Android

Wifi

Hemsida

Databas

Figur 8. Blockdiagram över produkten.

3.1

Förstärkarkoppling

För analys av EKG signalen byggdes ett oscilloskop, se bilaga 1. Projektet valde att bygga en egen
instrumentförstärkare för att få praktisk lärdom av främst op-förstärkare men också filter och frekvensanalys. Svårigheten med att bygga en egen instrumentförstärkare blev att balansera kretsen
med parvis likvärdiga resistorer. Vid obalans i kretsens resistans försämras signalen. En förstudie
resulterade i två metoder. Den första möjliggjorde noggrann felsökning och analys, den andra gav en
förutbestämd CMRR eftersom kretsen var kalibrerad.
Metod 1 förklarades i kapitel 2.1 “Building-an-electrocardiograph-i”:

Figur 9. Kopplingsdiagram över metod 1[26].

10 | METODER

Metod 2 förklarades i kapitel 2.1 ”DIY Heart Monitoring Device (Simple ECG)”:

Figur 10. Kopplingsdiagram över metod 2.

Metod 1 valdes till fördel av metod 2 då produktens målsättning innehöll en egenkonstruerad instrumentförstärkare. Dessutom erhölls hög kontroll över kretsens funktionalitet då det fanns möjlighet
att förändra CMRR, samt förbättrad felsökning då det fanns fler noder för nodanalys.
En förstudie genomfördes för val av förstärkarkrets och TL072 valdes som OP-förstärkare. Det uppfyllde kraven vilket var låg brusnivå, låg offset-spänning, hög in-impedans, låg utresistans, låg effektförbrukning samt stabilitet, att risken för självsvängning var låg.
Två 9 Volt batterier seriekopplades samt att en strömbrytare placerades i kretsen. Dessa försåg OPförstärkarna med spänning på +-9 Volt.
3.1.1 Instrumentförstärkaren
Instrumentförstärkarens utsignal var skillnaden mellan insignalen LA och RA. En hög CMRR uppnåddes genom noggrann beräkning av resistanserna värden (se bilaga 6). Se figur 11 för realiserad
instrumentförstärkare.

Figur 11. Instrumentförstärkar-koppling.
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Teoretiska beräkningar(bilaga 2) ger följande:

Av =

𝑅4
𝑅2
47000
47000
(1 + 2 ) =
(1 + 2
) = 396
𝑅3
𝑅1
47000
237,7

Instrumentförstärkarkretsen simulerades samt mättes med mätprober, resultatet av förstärkning redovisas i tabell 1. För mer detaljerad information gällande beräkning och mätning se bilaga 2, för
simulering se källa [25].
Tabell 1. Jämförelse mellan teoretisk och uppmätt förstärkning.
Metod
Förstärkning(ggr)
Beräknad

396

Simulerad

396

Uppmätt

345

3.1.2 Filterkoppling
Brus förekom vid 50 Hz. Ett filter byggdes för undertrycka brusets amplitud. Filterkopplingen ses i
figur 12.

Figur 12. Kretsdiagram över RC-kretsen.

Teoretiska beräkningar ger följande brytfrekvenser:
1

𝐴𝑣 = 2 ∗ (

1

1+

𝑓₁ =

1
2𝜋𝑅5 𝐶
2

1

𝑓
𝑓1

=

𝑓₂ = 2𝜋𝑅₅𝐶 =

)∗(

1

1+

𝑓
𝑓2

)

1
1
= 0.01037 =
𝜋∗150000∗22∗10⁻⁹

96.7 Hz;

1
1
= 0.02073 =
2𝜋∗150000∗22∗10⁻⁹

48.3 Hz;
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Simulering av andra ordningens filter med gränsfrekvensen 48Hz gav en dämpning med cirka 8dB
vid 50Hz, se tabell 2. Se bilaga 2 för vidare information.
Tabell 2. Simulerade mätvärden av filtret.
Frekvens
50Hz
Fas

-92 grader

Förstärkning

-8db

Audacity[26] inhämtade ljudsignaler från EKG-kretsen. Den analyserades i Matlab[27]. Ljudkortet
som inhämtar signalerna hade ett högpassfilter som undertrycker EKG-signalens frekvens som var
mellan 0 - 5 Hz. Spektralkomponenterna från EKG-signalen var mellan 0-30 Hz, vid 50 Hz påvisades
bruset, se figur 13.

Figur 13. Ofiltrerad EKG-signal i frekvensplanet.

Efter andra ordningens filter var spektralkomponenterna från EKG-signalen och bruset likvärdiga i
amplitud. Detta visade filtrets påverkan på signalen vid högre frekvenser, se figur 14.

Figur 14. Filtrerad EKG-signal av andra ordningens filter i frekvensplanet.
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3.1.3 Fjärde förstärkarkopplingen
En fjärde förstärkarkoppling realiserades då EKG-signalen dämpats av filterkopplingen, se figur 15.
En offset-spänning adderades för minimering av negativa värden då mikrokontrollern endast avläser
positiva värden. Signalen förstärktes, därefter placerades ett överspänningsskydd på utsignalen.

Figur 15. Fjärde förstärkarkopplingen.

Teoretiska beräkningar(se bilaga 2) ger följande:

𝐴𝑣 =

𝑅₇ + 𝑅₈
2.2 + 1.65
=
= 1,75 𝑔𝑔𝑟.
𝑅₈
2.2

𝑈𝑢𝑡𝑚𝑎𝑥 = 4 ∗ 0.7 = 2,8 𝑉𝑜𝑙𝑡
𝑈𝑢𝑡𝑚𝑖𝑛 = −0.7 𝑉𝑜𝑙𝑡
Förstärkarkretsen simulerades samt mättes med mätprober, resultatet av förstärkning redovisas i tabell 3 och i tabell 4 redovisas överspänningsskydd. För mer detaljerad information gällande beräkning, simulering samt mätning se bilaga 2.
Tabell 3. Jämförelse mellan teoretisk och uppmätt förstärkning.
Metod
Förstärkning(ggr)
Beräknad

1,75

Simulerad

1,75

Uppmätt

1,75
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Tabell 4. Jämförelse mellan teoretisk och uppmätt diodkoppling.
Metod

Uutmax(Volt)

Uutmin(Volt)

Beräknad

2,8

-0,70

Simulerad

2,8

-0,71

Uppmätt

2,8

-0,70

3.2

Elektrodplacering

En förstudie genomfördes för placering av elektroder. Det fanns två metoder för placering av elektroderna på kroppen. Den första metoden anslöts RA (höger arm), LA (vänster arm) samt LL (vänster
ben) som insignaler. Den andra metoden anslöts elektroderna på bröstkorgen för att triangulera hjärtat.
I metod två var det svårare få triangeln mellan ändpunkterna placerade rakt över hjärtat. Metod ett
valdes då trianguleringen över hjärtat blev mer noggrann samt att patienten inte behöver avlägsna
kläder från överkroppen. Einthoven’s triangel[28] påvisade att summan av alla vektorer är noll, ansluts RA,LA och LL tillsammans via ett resistivt nätverk blir potentialen genom kroppen ungefär noll.
Användning av kroppens ändpunkter som anslutningspunkter till EKG bildar även den största triangeln över kroppen. Längre distans mellan vänster och höger arm ger noggrannare medelvärde och
därmed bättre precision att triangelns center hamnar över hjärtat. Figur 16 illustrerade triangeln som
bildats över hjärtat.

Figur 16. Bild av Wilsons central terminal.[29]
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3.3

Mikrokontroller

En förstudie genomfördes för vilken mikrokontroller som var bäst lämpad för projektet. Det resulterade i tre alternativ: Arduino, NRF51-DK eller en PIC-processor. PIC-processorn valdes bort för saknaden av UART-port (som möjliggör kommunikation mellan mikrokontroller och en annan enhet).
Arduino, har många färdiga exempel vilket möjliggör snabbt prototypdesign, dock saknar den inbyggt
stöd för Bluetooth. Ett protokoll som projektet valt att använda för trådlös kommunikation. NRF51DK valdes som mikrokontroller till projektet då Bluetooth fanns inbyggt samt att strömförbrukningen
var låg.
EKG-signalen hade en bandbredd mellan 0-25Hz. Enligt Nyqvist teorem[30], för att återge en digitaliserad signal måste samplingshastigheten vara minst den dubbla. Projektet samplade med 1kHz,
för att återge en högupplöst diskret signal.
Ett flödesdiagram togs fram till mikrokontrollern(se figur 17). Efter initiering annonseras mikrokontollerns BLE information. Annonsering avslutas när anslutning till en annan enhet skett. Samplingen
påbörjas av den analoga informationen från kretsen. Efter 10 samplingar gjorts skickas dessa till en
ansluten enhet. Om enheten fortfarande är ansluten fortsätts samplingarna. För mer information se
bilaga 3.

Figur 16. Bild av Wilsons central terminal[31].

Figur 17. Flödesdiagram över mikrokontrollern.

För digitalisering av signalen från förstärkarkopplingen programmerades ett interrupt. Med en interrupt timer på 0.001 exekverades programkoden ej. Intterupt-värdet höjdes samt en intern loop
adderades för att behålla samma samplingshastighet samt använda strömsparfunktioner. Intterruptloopen och interna loopen behövde vara en multipel av varandra resultatet ses i figur 18.

Figur 18. Samplad information med interrupt.
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Resultatet från interrupt metoden medförde missade samplingsintervall. Metod 2 testades - vilket
bestod av en oändlig loop med ett konstant paus intervall. Resultat av metod ses i figur 19. Metod 2
valdes till fördel av metod 1 då inga samplingsintervall förlorades.

Figur 19. Samplad information med loop.

Mikrokontrollern skickade 10 bitars upplösning vidare till en Android-enhet. Då GATT-profilen
UART användes hade man endast möjlighet att skicka värden med 8 bitar (storleken av en char). Då
innehållet var 10 bitar delades bitarna i två chars. 4 bitar i vardera char.

3.4

Android

Android valdes till fördel av Iphone då projektdeltagarna hade tillgång till den hårdvaran. Därefter
producerades en programkod i Java, se bilaga 4. Den inhämtade datavärden via Bluetooth och presenterade dessa som ett diagram med GraphView[31] på skärmen, dessutom skickades det vidare till
molnet.
Ett flödesdiagram togs fram(se figur 20). Efter initiering söker användaren efter enheter. När en enhet har anslutits tas information emot och sparas i en lista. När listan är full presenteras informationen i ett diagram samt skickar den till molnet. Listan töms sedan och fylls sedan på igen såvida
enheterna är anslutna.

Figur 20. Flödesdiagram över Androidapplikationen.
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3.5

Server

VMware ESXi valdes som virtualiseringsplattform då den var installerad på den fysiska servern. En
virtuell gäst skapades och tilldelades 8GB ram samt 40GB hårddiskutrymme.
FreeBSD valdes till fördel av både Microsoft Windows samt Linux. Microsoft valdes bort på grund av
den höga licenskostnaden och Linux valdes bort på grund av deras implementation av systemd[32]
som försvårade det administrativa arbetet med servern. FreeBSD valdes därav som operativsystem
då den uppfyllde alla krav för projektet. Den hade stöd för hemsida, databas, PHP. Nginx valdes som
webserver, MariaDB som databasmotor.
VMware ESXi var förinstallerad på servern. En virtuell gäst skapades. FreeBSD installerades och konfigurerades med stöd för produktion av hemsidor samt databaser, se bilaga 5.
För inkommande information följ blå pil (se figur 21). EKG-signalen skickades med en Androidenhet
genom brandväggen, därefter efterfrågades hemsidan incoming.php via webservern. Informationen
togs emot, en anslutning mot databasen utfördes och informationen sparades. För utgående information följ röd pil. Datorn efterfrågade hemsidan index.php som anslöt mot databasen för hämtning
av information. Därefter genererades en figur som skickas till datorn.

3.6

Hemsida

Ett flödesdiagram för två hemsidor togs fram(se figur 22). Filen incoming.php användes för inkommande information. Först initieras programvaran, därefter läses EKG informationen in som därefter
sparades i databasen och sedan avslutades programvaran. Filen index.php användes för presentationen av information. Först initieras programvaran, därefter läses EKG informationen in från databasen för att sedan skicka informationen som en bild och sedan avslutas programvaran.

Figur 22. Flödesdiagram över molnet.
Figur 21. Flödesdiagram över hemsidan.
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4 Resultat
Projektet har realiserat en EKG-apparat som ansluter patienten vid tre punkter, höger armled, vänster armled samt höger fotled. Därefter förstärks och filtreras signalen som sedan avläses av mikrokontrollern. En Android-enhet hämtar sedan informationen via Bluetooth och presenterar det på
skärmen. Informationen skickades sedan vidare till molnet för lagring och vidare analys. En server
installerades med programvara för publicering av innehåll på en hemsida samt med databaslagring,
se figur 23 och 24.

Figur 23. Elkonstruktion, batterier, mikrokontroller och Androidprogram.

Figur 24. Skärmdump av EKG-information från hemsidan.
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5 Analys och diskussion
Här nedan beskrivs analys och diskussion samt samhällsutvecklingen för prototypen.

5.1

Analys och diskussion

Att realisera en portabel EKG-monitor med stöd för molnet visade sig vara en utmanande uppgift.
Projektets prototyp var byggd med fokus för att tillämpa den teoretiska kunskapen som förvärvats
under skolåret.
Elkretsens resistorpar hade en avvikelse på cirka 10 ohm(se Bilaga 6) vilket delvis kan förklara felavvikelsen på 13%. Andra faktorer som lödkontakter, OP-förstärkare, kopparledningarnas motstånd bidrar likväl till avvikelsen. Det var svårt att få en stabil utsignal med lite brus. Det förekom att signalen
bottnade i vardera maxställe vilket resulterade i felaktig indata till mikrokontrollern. För bättre balans i kretsen kunde instrumentförstärkarkretsen ersatts mot ett chip som redan var balanserad, minimera antalet komponenter i kretsen samt förbättra batterikonstruktionen med mindre batterier för
ökad portabilitet.
För datakommunikation användes Bluetooth 4 med UART GATT-profilen vilket genererar overhead
på dataöverföringen. För vidare utveckling kan man utveckla en egen GATT-profil som anpassas för
projeketets ändamål med 10 bitars datalängder. Mikrokontrollerns energisparfunktioner kunde ej
användas vilket resulterade i högre energiförbrukning. Ett annat samplingsintervall samt en annan
metod för avbrott kunde förbättras.
Android är baserat på JAVA vilket var tidskrävande att programmera för gruppen. Applikationen utvecklades från ett existerande exempel, det medförde till att man inte hade kontroll över samtliga
delar av applikationen. Att bygga en applikation från grunden skulle förbättra strukturen och förståelsen för samtliga komponenter.
Molnlagringen realiserades, däribland installerades en server med tjänster för lagring och publicering
av data via internet. Projektet hade kunnat använda sig av en extern molnlagrings tjänst men tyckte
att det var viktigt att även lära sig hantera egna datamängder som genereras.

5.2

Samhällsutveckling

Internet Of Things eller sakernas internet har stora möjligheter att förbättra samhället då alla människor ständigt är uppkopplade. Om en patient har hjärtproblem ges möjligheten att läkaren snabbt
kan realtids-analysera patienten via molnet för att därefter diagnostisera patienten. Patienten sparar
tid då ingen resa behöver genomföras samt att doktorn får tillgång till nödvändig information om
patientens välmående över molnet.
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6 Slutsatser
Hårdvaru- samt mjukvaruprototypen hade uppnått kraven i målsättningen för projektet. En mikrokontroller samplade EKG-signaler från en analog förstärkarkrets som sedan skickades till en
Android-enhet. Därefter skickades informationen vidare till en egenutvecklad molnserver där signalerna presenterades som ett diagram.
Produkten var en pusselbit av vad som kallas sakernas internet. Då produkter blir mer internet uppkopplade behövs också datalagringen tas i beaktande. Detta har även projektet utfört.
Fortsatt arbete kan bli att implementera algoritmer för analys av datat som inhämtats. Även implementera mer energieffektiva program i mikrokontrollern samt konstruera en egen GATT-profil för
minskad overhead vid datakommunikationen. Även ändra elkonstruktionen för minimering av antalet komponenter samt minska batteriets storlek för bättre portabilitet.
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Bilagor
Här nedan beskrivs rapportens bilagor.

Bilaga 1 – Oscilloskop
EKG kretsens utsignal var maximalt 3Vdc. För att inte mata mikrofoningången med för hög spänning
som är mer +-3 Volt då den kan ta skada och förstöras. En krets byggdes med två resistorer, detta för
att göra så att potentialen över mikroningången hamnade vid 0.1 Volt. Mikrofoningången på datorn
har ett högpass filter som tar bort mycket av EKG signalen, däremot ser man brusets påverkan på
signalen. Audacity installerades på datorn för inspelning av signalen.
Uin = 3 V , Uut = 0.1 V. till mikrofonen , R1 = 47k Ohm.
Kirchoffs spänningslag i kretsen ger:

2,9
= 6.170212766 ∗ 10−5
47𝑘
𝑈𝑖𝑛 − 𝐼 ∗ 𝑅1 − 𝐼 ∗ 𝑅2 = 0 => 3 − 𝐼 ∗ 𝑅1 − 𝐼 ∗ 𝑅2 = 0 => 3 = 𝐼(𝑅1 + 𝑅2) =>
3
3
𝑅2 = − 𝑅1 =
− 47𝑘 = 48620,68965 − 47𝑘 = 1620,689655 Ω
𝐼
6.170212766 ∗ 10−5
𝑈𝑖𝑛 − 𝐼 ∗ 𝑅1 − 𝐼 ∗ 𝑅2 = 0 => 3 − 0.1 = 𝐼 ∗ 𝑅1 => 𝐼 =

Figur 25. Kopplingsdiagram över oscilloskopet.

Figur 26. Utsignalens amplitud till oscilloskopet var +-0.1 Volt.
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Bilaga 2 – Teori
Första delen av instrumentförstärkarkopplingen användes för att undertrycka lika spänningar i förhållande till jord(Common Mode) som kommer på båda ingångarna. Därmed kommer strömmen I
att vara lika med noll. Detta medförde att potentialskillnaden mellan U3 och U4 var lika med noll.
Därmed var förstärkning för lika inspänningar lika med 1 vilket innebar att kretsen undertryckt lika
inspänningar. Andra delen av kretsen är en differentialförstärkare som används för att förstärka
spänningsskillnaden(Differential Mode) mellan ingångarna. Förstärkningen framgår av följande uttryck:
Steg 1, (instrumentförstärkaren):

𝛪=

𝑈₁−𝑈₂
𝑅₁

U₃= U₁ + R₂𝛪 ;

;

U₄ = U₂ - R₂𝛪 ;
𝑈₁−𝑈₂
=
𝑅₁

U₄ - U₃ = U₂ - U₁ - 2R₂I = U₂ - U₁ - 2R₂

(U₂ - U₁)(1 + 2

𝑅₂
);
𝑅₁

Differentialförstärkaren:
𝑅₄

U₊ = U₄ 𝑅₃+𝑅₄
U₊ = U₋
𝑈₃−𝑈₋
𝑈₋−𝑈𝑢𝑡
= 𝑅₄
𝑅₃
𝑈₃−𝑈₄

𝑅₄
𝑅₃+𝑅₄

𝑅₃

=

U₄

𝑅₄
−𝑈𝑢𝑡
𝑅₃+𝑅₄

𝑅₄

⇒

Instrumentförstärkarens utsignal:
𝑅₄

𝑅₄

𝑅₂

Uut

47000

47000

Uut = 𝑅₃ (U₄ - U₃) = 𝑅₃ (1 + 2 𝑅₁) (U₂ - U₁) ⇒ (U₂ − U₁) = 47000 (1 + 2 237,7 )=396
𝐴𝑣 =

𝑈𝑢𝑡1
𝑅4
𝑅2
=
(1 + 2 ) =>
𝑈𝑖𝑛
𝑅3
𝑅1
𝑅

Av = 𝑅4 (1 + 2
3

𝑅2
)
𝑅1

=

47000
47000

47000

(1 + 2 237,7 ) = 396
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Andra steget bestod av en RC-koppling, där signalen filtrerades på grund av störningar som förekom
i signalen från både i omgivningen och kroppen. Ekvationen nedan visar förstärkningen mellan insignal och utsignal i filterkopplingen.
Steg 2,(steget mellan instrumentförstärkaren och sista OP:n):
𝑈𝑢𝑡₁
𝑈𝑖𝑛

1
𝐽𝜔𝐶

=

1
1
+𝑅₅+
𝑗𝜔𝐶
𝑗𝜔𝐶
1
𝐽𝜔𝐶
2
𝑅₅+
𝑗𝜔𝐶

⇒ Uut₂ =
1

1

𝐴𝑣 = 2 ∗ (

1+𝑗𝜔

1
2

𝐴𝑣 = ∗ (

𝑓₁ =

1

𝑓
1+
𝑓1

1
2𝜋𝑅5 𝐶
2

=

1

𝑓₂ = 2𝜋𝑅₅𝐶 =

; ⇒ 𝑈𝑢t₁=
1
𝐽𝜔𝐶
1
𝑅₅+
𝑗𝜔𝐶

1
𝐽𝜔𝐶
2
𝑅₅+
𝑗𝜔𝐶

Uin⇒

𝑈𝑢𝑡
𝑈𝑖𝑛

Uin; ⇒ Uut₂=

= 𝐴𝑣 =

1
𝐽𝜔𝐶
2
𝑅₅+
𝑗𝜔𝐶

1
2+𝑗𝜔𝑅𝐶

𝑈𝑢t₁⇒

1

∗ 1+𝑗𝜔𝑅𝐶

1

𝑅𝐶
2

) ∗ (1+𝑗𝜔𝑅𝐶 ) =>

)∗(

1

1+

𝑓
𝑓2

)

1
1
= 0.01037 =
𝜋∗150000∗22∗10⁻⁹

96.7 Hz ;

1
1
= 0.02073 =
2𝜋∗150000∗22∗10⁻⁹

48.3 Hz ;

Följande ekvation påvisade relationen mellan insignal och utsignal vid fjärde op-förstärkaren, se figur
27 för simulerad signal, se figur 28 för uppmätt signal.
Steg 3(noden före sista OP:n)
𝑈𝑢𝑡₂
𝑅₇

+

𝑈𝑢𝑡₂−𝑈𝑜𝑢𝑡
𝑅₈
1

1

=

𝑈
= 𝑈𝑜𝑢𝑡
𝑢𝑡2

=0 ⇒
1

⇒ Uut₂ (𝑅₇ + 𝑅₈) = 𝑅₈ Uout ⇒
⇒

Uout
Uut₂

𝐴𝑣 =

𝑅₇+𝑅₈
𝑅₈

=

= 𝐴𝑣 =

2.2+1.65
2.2

1
1
+
𝑅₇ 𝑅₈
1
𝑅₈

=

𝑅₇+𝑅₈
𝑅₈

= 1,75 𝑔𝑔𝑟.
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Figur 27. Visar fjärde op-förstärkaren med röd insignal och grön utsignal.

Figur 28. Utsignal från kretskopplingen.

Figur 29 visar den slutgiltiga kretsdiagrammet som realiserades i projektet.

Figur 29. Kretsdiagram över förstärkarkretsen.
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Bilaga 3 - NRF51-DK programmering
Programkoden NORDIC_BLE_UART laddades hem. Testning av den programkoden visade att de
använder sig av en interrupt som stänger av cpun, går i vila och väcker cpun efter att tiden gått ut.
Detta medförde problem med timing av hundratals samplingar per sekund, istället valdes ett bibliotek
från mbed.developer.com ned tillhörande exempel BLE_UARTConsole[33] som inte använde sig av
strömsparfunktionerna men att programkoden fungerade på förväntat sätt, att intervallet mellan
samplingstidern var densamma.
Därefter analyserades ADC (Analog to Digital Converter) på mikrokontrollern. ADC konvertern är
10bitar vilket ger 1024 möjliga kombinationer, spänningsnivån som kan avläsas var mellan 0-3 Volt.
För att skicka 10bitars upplösning via uart krävdes det att man delade upp dessa 10 bitar till två
stycken 8-bitars värden, detta gjordes via bitmaskning. Att skicka det samplade värdet som två
stycken skapar mer overhead i dataöverföringen. Men eftersom att den maximala bandbredden är
260 Kbps[34] och 1000 Hz sampling med 2*8 ger 16Kbps + paketens overhead så finns det marginal.
Figur 30 visar samplad data som mikrokontrollen skickat via UART till datorn. Värdet 176 betyder:
(176/1024)*3 = 0,51V.

Figur 30. Skärmdump från datorn med inkommande UART data över USB.

I värsta fall blir batteritiden på ett 210mAh 17 timmar (210mAh/11.8mA) och som bäst 80769 timmar
(210mA/2.6µA). Baserat på uppgifterna som Nordic Semiconductor publicerat[15].
I den färdiga koden används en wait-funktion för att bestämma samplingshastigheten. CPU:n spenderar större delen av tiden då den är så. Detta motsvarar mikrokontrollens strömsparläge.
raknare = varde.read_u16();

// Mät spänning med 10 bit och lägg denna i en 16 bit
//unsigned long.
sample[i] = (raknare & 0x1F)+70;
// Maska bort bitarna 4-7.
sample[i+1] = (raknare >> 5)+70;
// Maska bort bitarna 0-3.
wait(0.001);
// 1/0,001s = 1000Hz
För att samplingarna skulle ske med ett exakt intervall lades en wait på 0,001s efter att ett värde tagits
in på porten. När 10 värden var tagna skickades dessa iväg över BLE samt UART.
Med 1KHz sampling samt med en upplösning på 1024 nivåer blir signalen från förstärkarkopplingen
återskapad enligt figur 31.
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Figur 31. Del av skärmdump från Android applikationen på den samplad puls.

Bilaga 4 - Android programmering
Initiering av BLE var omständig på Android. En befintlig app användes som Nordic Semiconductor
producerat, oöndiga saker togs bort från applikationen. Aplikationen ble_uart_remote[35] använder
sig av BLE och UART profilen för att skicka data till en mikrokontroller för att sedan styra en lampa.
Målet var att visa värdena som skickades över BLE på något sätt i applikationen. Detta gjordes genom
att det två maskade värdena från mikrokontrollern slogs ihop parvis och skrevs ut i en textruta på
skärmen enligt koden nedanför samt figur 32:

Värdena kommer i block om 10, uppdelat i 20 karaktärer i en sträng läser en for-loop in dessa:
char character1 = text.charAt(itemp);
char character2 = text.charAt(itemp+1);

// Första charvärdet (0-31)
// Första charvärdet (0-31)

int ascii1 = (int) character1; // Gör Charen till en int för matematisk behandling
int ascii2 = (int) character2; // Gör Charen till en int för matematisk behandling
ascii1 = (ascii1) + ((ascii2) * 32); //Ascii2 värdet är 32 gånger mer signifikant pga. bitmaskningen
new Integer(ascii1).toString(temp);
//Gör om det slutgiltiga värdet till en sträng
((TextView) findViewById(R.id.edit_message)).setText(String.valueOf(ascii1)); //Skriver ut värdet
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Figur 32. Del av skrämdump från Android applikationen.

Efter att det slutgiltiga värdet tagits fram skulle det plottas i en graf. Det gjordes med hjälp av biblioteket Graphview[31].
För att applikationen inte skulle krascha efter 10 sekunder var grafen tvungen att tömmas innan nya
värden plottas. X samt Y värdena behöver formateras på korrekt sätt innan de skickades till grafen.
För att göra applikationen effektiv gjordes valet att det inte plottar värdena kontinuerligt utan tar in
valbart antal variabler innan grafen uppdateras. Detta möjliggjorde även att vi samma tillfälle skicka
värdena till serven för lagring på samma gång. Koden nedanför plottar samt skickar informationen
till servern:
LANGD sätts i början för att bestämma hur många värden som ska plottas samt skickas i taget.
DataPoint v = new DataPoint(pt, ascii1);
values[pt] = v;

//Slutgiltiga värdet från BLE + räknaren ger x,y
//Lägger detta x,y värde i en array av struktar

if(pt > LANGD-1){
pt = 0;
//Återställer räknaren
graph.removeAllSeries();
//Tömmer den befintliga grafen
series = new LineGraphSeries<DataPoint>(values);
//Flyller på series med nya x,y värden
graph.addSeries(series);
//Ploittar de nya x,y värdena
skicka = URLEncoder.encode(skicka, "UTF-8");

//Konverterar data strängen till rätt ka
//raktär typer för http

//Adderar måladressen med data strängen
URI website = new URI("http://fbsd.exclude.se/get_ekg.php?data=" + skicka);
request.setURI(website);
httpclient.execute(request);
//Skickar strängen med datapunkter till vald adress
}

skicka = null;

//Tömmer strängen
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Bilaga 5 - Server installation samt konfigurering
VMware ESXi valdes som virtualiseringsplattform då den var installerad på den fysiska servern. En
virtuell gäst skapades och tilldelades 8GB ram samt 40GB hårddiskutrymme.
FreeBSD installerades med hjälp av operativsystemets guide[36]. Därefter installerades nginx, mysql,
php [37]. Sedan säkrades servern med brandväggs-regler[38] samt nyckelbaserad inloggning[39].
pf konfigurerades med regelverk enligt denna guide, resultatet ser ut så här:
ext_if="vmx0"
#table <spamd-white> persist
table <bruteforce> persist
block quick from <bruteforce>
set skip on lo
block in
pass out
antispoof quick for { lo }
pass inet proto tcp from any to any port ssh flags S/SA keep state (max-src-conn 10, max-src-connrate 10/30, overload <bruteforce> flush global)
pass in on $ext_if proto tcp to $ext_if port 80
pass in on $ext_if inet proto icmp from any to ($ext_if) icmp-type { unreach, redir, timex }

Bilaga 6 – Mätningar
R1 = 237,3 Ω
R2 = 46950 Ω
R2 = 47090 Ω
R3 = 46910 Ω
R3 = 46905 Ω
R4 = 46911 Ω
R4 = 46915 Ω
R6 = 11 kΩ
R7 = 2,2 kΩ
R8 = 1,65 kΩ

