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Popisované zaøízení slouí k mìøení a dlouhodobému záznamu
lidské nebo zvíøecí EKG a dechové køivky. Tyto snímaèe jsou doplnìny o trojosý akcelerometr, který slouí k detekci polohy a intenzity pohybù zkoumaného subjektu. Data mùeme buï pøenáet
on-line pomocí bezdrátového rozhraní Bluetooth, nebo mùeme
mìøená data zapisovat na interní pamìovou kartu pøístroje a posléze vyèíst rozhraním USB.
Zaøízení jako takové nachází vyuití pøedevím v oblasti výzkumu a je
vhodné pro seznámení se a experimenty s biosignály a jejich zpracováním. Zejména záznam dechové køivky je v této kategorii pøístrojù unikátní
funkcí.
Na základì mìøených dat je moné napøíklad vyhodnocovat kvalitu spánku nebo tréninkové zatíení
a regeneraci sportovcù podle variability tepové frekvence (HRV).

Technické parametry
Napájení:

interní Li-ion akumulátor,
3,6 V, 240 mAh.
Mìøená data:
1 kanál EKG
(right leg drive)
impedanèní pneumografie
zrychlení v osách X, Y a Z.
Proudový odbìr:
pøi mìøení se záznamem
na pamìovou kartu asi 15 mA;
se zapnutým Bluetooth asi 60 mA;
vypnuté zaøízení < 5 µA.
Rozmìry:
68 x 42 x 18 mm.
Provozní teplota:
10 a 40 °C.

EKG signál
Signál EKG je produktem elektrické aktivity srdeèního svalu - myokardu. Signál se íøí z myokardu vodivým prostøedím tìla vemi smìry a je
moné jej snímat jako rozdíl potenciálù rùzných míst na povrchu tìla.
Standardní diagnostické EKG pouívá ustálený systém deseti elektrod,
pøièem výsledkem vyetøení je záznam celkem dvanácti køivek (tzv.
dvanáctisvodové EKG), které ukaObr. 1. Pøíklad EKG signálu
(program Kubios, svod II)

zují prùbìh napìtí v èase mezi elektrodami nebo jejich kombinacemi.
Pro zjitìní základních dat - zejména tepové frekvence a pøítomnosti arytmií (nepravidelného srdeèního
rytmu) postaèuje mìøení jednoduí,
pomocí tzv. jednosvodového EKG:
mìøíme rozdílové napìtí mezi dvojicí
elektrod, umístìných zpravidla na
hrudníku. Vhodným umístìním elektrod mùeme získat signál ekvivalentní s nìkterými svody dvanáctisvodového EKG (viz [1]). Výsledkem
mìøení je tedy jedna køivka (obr. 1);
na obrázku si rovnì povimnìme,
e amplituda signálu se pohybuje øádovì v milivoltech.
Mìøení EKG signálu pøedstavuje
jistý technický oøíek. Signál je sám
o sobì relativnì slabý a v uiteèné
íøce pásma, která se pohybuje pøiblinì od 0,5 do 250 Hz, je mnoho
zdrojù prùmyslového ruení - zejména frekvence 50 Hz sítì a její harmonické.
Zcela bezproblémové nejsou ani
elektrody: v naem pøípadì pouíváme samolepicí jednorázové pøedvlhèené elektrody s vodivým gelem na
bázi Ag/AgCl. Pøi pouití tìchto elektrod je moné dosáhnout impedance
spojení elektroda - tìlo v øádu 1 a 15

kÙ, co je pro kvalitní snímání EKG
zcela dostateèné. Pøi postupném vysychání vodivého gelu nebo pøi pouití jiných elektrod, napøíklad elektrod
z vodivého textilu vitých do kompresního obleèení, dosahujeme jen s
obtíemi impedance pod 50 kΩ, která
je pøedpokladem pro snímání EKG
signálu v diagnostické kvalitì.
Dalími zdroji cizích signálù jsou
artefakty z èinnosti ostatních svalù
v tìle (tedy EMG signály), napìový
ofset, vznikající polarizací elektrod,
a relativnì novì vìdecky popsaný významný zdroj chyb: elektrické signály
generované pokokou pøi pohybu pokoky pod elektrodami [2].

Impedanèní pneumografie
Perspektivní metodou pro mìøení
dechové køivky je impedanèní pneumografie [3]. Tato metoda je zaloena na mìøení drobných zmìn impedance hrudníku mezi dvojicí elektrod
pøi frekvenci v øádu desítek kHz.
Proud IAC v øádu desítek µA je veden ze zdroje (obr. 2) pøes ochranné
odpory RP pøímo k elektrodám, které
jsou umístìny na hrudníku subjektu.
Zmìna impedance tìla RB o hodnotu

Obr. 2. Náhradní schéma mìøení
impedanèním pneumografem

Obr. 3. Blokové schéma
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Obr. 4. Schéma
zapojení pøístroje

∆ R vede k úmìrné zmìnì napìtí,
mìøené (ve skuteènosti po synchronní demodulaci) voltmetrem V.
Vzhledem k tomu, e pracovní
frekvence pneumografu je øádovì odliná od uiteèného pásma EKG signálu, je moné pro pneumograf pouít stejnou dvojici elektrod, kterou
uíváme pro snímání EKG.
Impedanèní pneumografie ze svého
principu samozøejmì není schopna
rozpoznat stav, kdy pohyby hrudního
koe nejsou úèinným dýcháním, napøíklad pøi zablokování dýchacích cest.

Popis zapojení
Z pøedchozího popisu je zøejmé,
e obvody EKG zesilovaèe a impedanèní pneumografie jsou relativnì
komplikované a pøi diskrétním øeení
obtínì miniaturizovatelné. V loòském
roce firma Texas Instruments pøedstavila zajímavý obvod ADS1292R,
který integruje témìø vechny bloky,
potøebné pro mìøení EKG a funkci
pneumografu, vèetnì dvou 24bitových sigma-delta pøevodníkù A/D.
Obvod navíc vyniká velmi malou
spotøebou pod 1 mW a vyhovuje tak
pro potøeby bateriovì napájených zaøízení. Podle pouitého zpùsobu mìøení je vnitøní zpracování signálu
v obvodu pomìrnì iroce konfigurovatelné: popíeme si proto jen ty èásti ADS1292R, které ve skuteènosti
pouíváme.
V blokovém schématu (obr. 3) je
znázornìno pøipojení zaøízení k sub-
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jektu pøi mìøení EKG, které odpovídá
Einthovenovu svodu II. - tedy potenciálovému rozdílu mezi pravou rukou
(RA - right arm) a levou nohou (LL left leg; pøi monitorování umisujeme
elektrody na hrudník na v obrázku
naznaèená místa).
Signály z tìchto elektrod jdou vedeny do ètyø blokù IO ADS1292R:
- Se stejnosmìrnou vazbou k diferenciálnímu zesilovaèi s omezenou íøkou pásma, který spolu s pøísluným
pøevodníkem A/D tvoøí vlastní mìøiè
EKG signálu.
- K demodulátoru signálu pneumografu, zesilovaèi a pøísluejícímu pøevodníku A/D pro mìøení dechové køivky.
- Ke generátoru budicího signálu pneumografu, který je k elektrodám navázán støídavou vazbou a je oddìlen
rezistory, aby jeho nízká výstupní impedance nezeslabovala signál EKG.
- K obvodu right-leg drive (RLD).
Tento obvod má za úkol potlaèit souhlasné ruení (zejména z rozvodné
sítì). Základní princip je ten, e pøídavná elektroda v poloze pravá noha
(RL) je napájena stejnosmìrným signálem, který má stejnou hodnotu jako
je prùmìr napìtí mezi dvojicí mìøicích elektrod (LL a RA), ale s opaèným znaménkem. K tomu je pouit
souètový zesilovaè se zesílením -1.
Tak je pøi nízké impedanci elektrody
RL zajitìno, e vstupní napìtí z elektrod LL a RA budou v rozsahu zpracovatelném zesilovaèi a pøevodníky
A/D obvodu.
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Obvod right-leg drive nemusíme
pouívat: pokud elektrodu RL nepøipojíme, bude mìøení i nadále moné,
jen se mùeme setkat s vìtím umem èi zkreslením signálu.
Nìkteré dalí pouité funkce obvodu ADS1292R nejsou v blokovém
schématu uvedeny: jmenujme zejména detekci odpojení (odpadnutí) pomocí detekce rozpojení obvodu malým stejnosmìrným proudem a mìøení
vnitøních napájecího napìtí a teploty
èipu.
Srdcem celého zaøízení je mikrokontrolér MSP430F5529 (Texas Instruments). Jde o v naich konèinách
ménì rozíøený estnáctibitový mikrokontrolér typu RISC, vybavený 128 KB
pamìti Flash, 8 KB SRAM a øadièem
rozhraní USB 2.0. Obvod byl vybrán
zejména pro svou nízkou spotøebu:
pøi hodinové frekvenci 8 MHz je jeho
spotøeba mení ne 0,4 mA.
Jak je ze schématu na obr. 4
patrné, tento mikrokontrolér (IC5) je
taktován krystalem Q3 na frekvenci
24 MHz. Mikrokontrolér je schopen
pøepnout zdroj své hodinové frekven-

Obr. 5. Deska s plonými spoji (2 : 1)
a rozmístìní souèástek - strana
spojù

Obr. 6. Deska s plonými spoji (2 : 1)
a rozmístìní souèástek - strana
souèástek
Obr. 7. Osazená deska - strana spojù

Obr. 8. Osazená
deska - strana
souèástek
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ce na krystal Q2 (32,768 kHz) a vypnout oscilátor s krystalem Q3 pro
sníení spotøeby.
Mikrokontrolér programujeme rozhraním SBW, které pouívá dva signály SBWTCK a SBWTDIO. Spolu se
sériovým portem mikrokontroléru
a napájecím napìtím jsou tyto signály vyvedeny na konektor SV1.
Pro spojení s obvodem ADS1292R
(IC1) je pouito rozhraní SPI a nìkolik øídicích signálù (ADC_START pro
sputìní pøevodu a ADC_RESET pro
reset logiky pøevodníku).
Rozhraní mezi elektrodami, pøipojenými do pájecích bodù TP1 a TP3,
a obvodem IC1 je triviální: vnìjí obvody elektrody RL (v obvodu right-leg
drive) zahrnují jen zpìtnovazební sí
budicího operaèního zesilovaèe v IC1.
Zbylé dvì elektrody jsou pøes filtry
R8/C11 a R16/C21 pøipojeny ke vstupu EKG zesilovaèe, pøes sí C13/R10
a C19/R15 pøipojeny ke generátoru
budicího signálu pneumografu a nakonec pøipojeny ke vstupu demodulátoru signálu pneumografu støídavou
vazbou pøes kondenzátory C16 a C18.
Rezistory R11 a R14 zajiují stálé
stejnosmìrné pøedpìtí pro funkci demodulátoru pneumografu.
Napájení IC1 je spínáno pøímo
GPIO portem IC5. Napájení analogové èásti obvodu je oddìleno filtrem
R6/C15.
Dalím senzorem je akcelerometr
IC2 (ADXL343) typu MEMS s digitálním výstupem. Akcelerometr mìøí
zrychlení ve vech tøech osách v rozsahu a ±16 g s rozliením 13 bitù
(0,0019 g). Tento rozsah je dostateèný jak pro mìøení pøi sportu (napø.
poèítání krokù pøi bìhu), tak i pro mìøení drobných pohybù tìla ve spánku.
Mìøená data jsou pøenáena rozhraním I2C do mikrokontroléru.
Získaná data mikrokontrolér ukládá na pamìovou kartu typu microSD, která je napevno vestavìna v
pøístroji v objímce CD1. Z tohoto dùvodu není zapojen spínaè detekce
karty v objímce. Karta komunikuje
s mikrokontrolérem rozhraním SPI;
za zmínku stojí tranzistor P-MOSFET
Q1, který odpojuje napájení karty
v dobì, kdy není karta vyuívána.
I pøi mìøení je karta pøipojována k napájecímu napìtí jen jednou za 2 a 3
sekundy, aby se zapsala data - takto
je dosahováno sníení prùmìrné spotøeby energie.
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umístìní obvodu EKG pøímo pod
Bluetooth modulem není pøíli vhodné, i kdy jsou komponenty oddìleny
zemní plochou. Toto øeení je nicménì asi jediné moné pøi zachování
dvouvrstvého a tedy relativnì levného ploného spoje.
Do krabièky je nutné vyvrtat otvory pro dvì signalizaèní diody LED,
vypilovat nebo vyfrézovat otvor pro
USB konektor, vyvrtat otvory a protáhnout na desku pøímo pøipájené
kablíky pro elektrody. Tyto kablíky
jsou spolu s elektrodami dostupné
v prodejnách zdravotnických potøeb
nebo na internetu.
Samotný pøístroj nosíme v kapse
nebo pro pøesnìjí mìøení akcelerometrem upevníme pruným popruhem na hrudník.
Obr. 9. Hotové zaøízení s elektrodami
Pro naèítání dat z karty a nabíjení
akumulátoru pouíváme rozhraní USB.
Na desce je osazen miniUSB konektor USB1. USB rozhraní nemá z prostorových dùvodù osazeny ESD ochrany ani ochranu proti pøepólování.
Pro pøenos dat v reálném èase je
pøístroj vybaven Bluetooth modulem
M1 (BTM-112), který vytváøí virtuální
sériový port pøes rozhraní Bluetooth.
Anténa je vytvoøena pøímo na ploném spoji; napájení modulu je vzhledem k jeho malému odbìru proudu
(max. 46 mA) spínáno pøímo GPIO
piny IC5.
Bìné ovládání pøístroje tlaèítky
je nahrazeno jazýèkovým kontaktem
SW1, který se ovládá malým magnetem. Dlouhým sepnutím kontaktu zaøízení vypneme nebo zapneme a zahájíme zápis dat; krátkým sepnutím
vloíme znaèku do mìøených dat pro
potøeby pozdìjího vyhodnocení.
Jazýèkový kontakt uvedeného typu
je velmi citlivý a reaguje na neodymový magnet o prùmìru 10 mm a tlouce 2 mm ji na více ne 20 mm, je
tedy moné spolehlivì ovládat zaøízení (vloit znaèku) i pøes obleèení napøíklad magnetem vsazeným v prstenu. Takové prsteny lze zakoupit jako
kouzelnické potøeby na internetu.
Na pøístroji jsou dále umístìny
dvì signalizaèní diody LED1 a LED2.
Napájení pøístroje zajiuje Li-ion
akumulát, pøipojený na pájecí ploky
PAD1 a PAD2. Akumulátor je dobíjen

obvodem IC4 (MAX1555) z USB (vodiè CHG signalizuje mikrokontroléru
probíhající dobíjení). Napájecí napìtí
pro elektroniku pøístroje 3,3 V vytváøí
low-drop stabilizátor IC4 MCP1703.
Díky nízkému odbìru tohoto stabilizátoru je moné vypínat zaøízení pouze softwarovì, uspáním mikrokontroléru - zaøízení proto nemá ádný
mechanický ani elektronický vypínaè.
Kapacita akumulátoru je pøi záznamu dat na pamìovou kartu pøiblinì 35 hodin záznamu, pøi pøenosu
rozhraním Bluetooth asi 4 hodiny.

Konstrukce
Celá elektronika pøístroje je umístìna na jedné oboustrannì osazené
desce s plonými spoji v konstrukèní
tøídì 6 (íøka spoje 0,16 mm) s potiskem strany souèástek a nepájivou
maskou (obr. 5 a 8). Deska je rozmìrovì pøizpùsobena pro vloení do
krabièky OKW Minitec ES s gumovými poutky pro popruh.
Návrh ploného spoje je pomìrnì
kompromisní - vzhledem k miniaturizaci nebylo moné dodret vechny
správné návrhové zásady, napøíklad
Tab. 2:
Formát dat
(3,9 nebo
7,8 rámcù
za sekundu)

Tab. 1. Pøehled signalizace LED diodami zaøízení
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Osazení a oivení
Osazení desky neskrývá ádné
záludnosti. Pøi peèlivé práci je zaøízení schopno provozu na první zapojení; pro naprogramování mikrokontroléru pouijeme programátor (napø.
MSP-FET430UIF) pøipojený do konektoru SV1.

Obsluha zaøízení
Zaøízení s nabitým akumulátorkem odpojíme od USB portu a pøipojíme k elektrodám. Pøiloíme magnet
k pláti zaøízení a vyèkáme rozsvícení èervené diody LED. Po nìkolika
sekundách by se mìla èervená dioda
LED rozblikat v rytmu tepu subjektu.
Poté se mùeme buï pøipojit
k rozhraní Bluetooth (modrá LED se
rychle rozbliká) nebo pøiloit magnet
jetì jednou dlouze: modrá LED se
pomalu rozbliká a je zahájen zápis
dat na pamìovou kartu.
Krátkým pøiloením magnetu vloíme znaèku do mìøených dat (LED
diody rychle zablikají).
Mìøení ukonèíme dlouhým pøiloením magnetu (diody LED zhasnou).
Po ukonèení mìøení mùeme nejprve odpojit elektrody a poté pøipojit
USB kabel, dobít akumulátor a sou-

ñ

ñ

èasnì stáhnout data z pamìové karty.

Formát ukládaných dat
Pøístroj je schopen pracovat v reimu pomalého nebo rychlého vzorkování. V reimu pomalého vzorkování je vytváøeno 3,9 datových rámcù
za sekundu, v reimu rychlého vzorkování je vytváøeno 7,8 rámce za sekundy.
Tyto datové rámce jsou vysílány
v reálném èase rozhraním Bluetooth
a ukládány postupnì do souboru mereni.raw na pamìovou kartu. Formát datového rámce popisuje tab. 2.
Celková délka rámce je 174 B, vytváøí se tedy asi 117 MB dat za 24
hodin pøi rychlém vzorkování.
Namìøená data je moné zobrazit
v programu SigViewer, dostupném
na www stránce autora.
Dokumentace pøíkazù pøenáených po rozhraní Bluetooth je rovnì
uvedena na www stránce autora.

Seznam souèástek
R3, R4, R5,
R9, R18
100 kΩ, SMD, 0603
R6
2,2 Ω, SMD, 0603
R7
0 Ω, SMD, 0603
R8, R10,
R15, R16
47 kΩ, SMD, 0603
R11 a R14 100 MΩ, SMD, 0603
R17
polyswitch 0,4 A, SMD 0805
R19, R20
22 Ω, SMD, 0603
R21
1 MΩ, SMD, 0603
R22
1,5 kΩ, SMD, 0603

Superkondenzátor
posílí malý
knoflíkový èlánek
v pøípadì potøeby
Nìkteré èlánky napájené pøístroje
s CMOS mikrokontroléry mají sice
vìtí spotøebu, ale pouze po krátkou
dobu a vìtinu provozu jsou v nìkterém z reimù spánku s malou spotøebou. Jsou to napø. rùzné bezpeènostní systémy a zaøízení pro obèasné
monitorování podmínek a sbìr dat.
Pokud nemá být zdrojem pro takový pøístroj èlánek s kapacitou, který sice pièku proudovì pokryje, ale
je vìtinu provozní doby nevyuitý
a rozmìrovì vìtí, je moným øeením obvod uvedený v [1], jeho schéma zapojení je na obr. 1. Ten umoní
pouít jako zdroj malý knoflíkový lithiový èlánek. Pokrytí krátké proudové pièky i nìkolika ampér umoní
energie akumulovaná v nabitém superkondenzátoru C2 s kapacitou 1,5 F,
která je uvolòována pouze v pøípadì

C1, C2
4,7 nF, NP0, SMD, 0603
C3, C10,
C12, C14,
C15, C20,
C23, C27,
C29
100 nF, X7R, SMD, 0603
C4, C25 1 µF/10 V, X7R, SMD, 0603
C5, C6,
C24
1 µF/10 V, X7R, SMD, 0805
C7, C28
1 nF, NP0, SMD, 0603
C8, C17,
C22
10 µF/16 V, X7R, SMD, 1206
C11, C21
47 pF, NP0, SMD, 0603
C13, C16,
C18, C19
2,2 nF, X7R, SMD, 0603
C26
220 nF, X7R, SMD, 0603
C30, C31
10 pF, NP0, SMD, 0603
C32, C33
12 pF, NP0, SMD, 0603
Q1
FDV304P
Q2
32,768 kHz, SMD
Q3
24 MHz
IC1
ADS1292R
IC2
ADXL343BCCZ
IC3
MCP1703CB, 3,3 V
IC4
MAX1555
IC5
MSP430F5529IPNR
M1
BTM-112
SW1 jazýèek COTO CT10-XXXX-G1
USB1
miniUSB, THT
CD1
objímka microSD,
ATTEND 112A-TAAR-R02
LED1
èervená, 3 mm
LED2
modrá, 3 mm
Krabièka
OKW Minitec, vel. M
Elektrody
napø. Skintact FS-50
Akumulátor Powerstream Integrations, GM052030
Kabel elektrod, USB kabel
SV1 neosazovat - jen pøiloit programovací konektor
potøeby. Protoe knoflíkový lithiový
èlánek B1 má napìtí 3 V a jmenovité
napìtí superkondenzátoru C2 je 2,5 V,
je v zapojení pouit napìtím øízený
spínaè ovládající MOSFET T1 s kanálem P, který superkondenzátor od
èlánku odpojí, kdy napìtí na nìm
dosáhne 2,2 V.
Pro buzení tranzistoru T1 je pouit
komparátor s malou spotøebou vyuívající integrovaný obvod MAX917,
který ve svém pouzdøe obsahuje i referenèní zdroj s napìtím 1,245 V. Pomocí rezistoru R3 je do funkce komparátoru zavedena hystereze asi
0,5 V. Klesne-li napìtí na C2 na 1,7 V
pøejde výstup komparátoru OUT do
stavu L, èím se otevøe T1 a pøipojí
èlánek k C2. Jakmile napìtí na superkondenzátoru dosáhne 2,2 V, výstup komparátoru pøejde do stavu H
a T1 se rozepne. Zmìnu napìtí v bodì
A obvodu lze vyuít jako informaci
o stavu napìtí na kondenzátor C2
nebo napø. jako signál pro pøeruovací vstup mikrokontroléru.
Druhým tranzistorem MOSFET,
T2, je pøi úrovni L na vstupu B, pøipojena k nabitému superkondenzátoru
zátì. Pro jeho ovládání je vhodný
obvod, který má na výstupu otevøený
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Závìr
Popisovaný pøístroj byl v roce
2013 úspìnì vyzkouen v praxi.
Upozoròuji, e popisované zaøízení je vývojový prototyp a není schválen pro pouití na lidském tìle.
Vzhledem k tomu, e zaøízení
postrádá galvanické oddìlení mezi
rozhraním USB a elektrodami, není
bezpeèné pøipojovat USB kabel
k pøístroji v dobì, kdy jsou pøipojeny elektrody!
Stejnì tak dbejte opatrnosti pøi
pøípadných experimentech se zaøízením, pouijte buï galvanicky oddìlené mìøicí pøístroje, nebo (lépe)
vhodný simulátor EKG signálu.
Pokud máte jakékoliv námìty, dotazy nebo pøipomínky, kontaktujte mì
prosím na e-mailu: ivo@strasil.net
Podklady pro výrobu DPS a pøípadné doplòující informace jsou dostupné na mých stránkách http://
www.strasil.net/pe.
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Obr. 1. Superkondenzátor proudovì
posílí malý èlánek
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