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Resum del Projecte
Darrerament han aparegut nous dispositius de comunicació sense fil capaços de 

transmetre dades de manera se
tecnologies per a dissenyar un sistema d’adquis

El projecte es basa en el disseny de software d’un sistema que permeti adquirir i 
transmetre les dades de electrocardiog
energy, que és un sistema de comunicacions sense fil de curt abast i molt baix 
consum.  

El dispositiu dissenyat està dirigit a persones amb problemes card
permetent-los que es puguin fer les proves des de seu domicili i envia
a un metge a través d’internet, 
vida d’aquestes persones a més d’una reducció de les llistes d’esper

El treball consta de dues p
la realització d’una aplicació de Windows. 

Per a la programació embedded s’han util
per aquestes aplicacions, el CC2541, que és un transceptor bluetooth low energ
amb un nucli de 8051, i el MSP430 que fa el càlcul de l’oximetria mitjançant una 
pinça òptica. Un convertidor
de l’electrocardiograma.  El llenguatge de programació utilitzat ha estat ANSI C
dos microcontroladors. L’algorisme de càlcul d’oximetria 
Texas Instruments, i s’ha modificat el seu funcionament per poder
l’aplicació. 

L’aplicació de Windows captura les dades de bluetooth a través d’un llapis USB 
que transforma les trames bluetooth a un port sèrie virtual. L’aplicació, escrita en C# 
filtra aquestes trames per con
paràmetres de configuració del ADC
real en un gràfic i es guarden en un fitxer de .txt perquè puguin ser i
posteriorment per un sistema de càlcul extern.

S’han utilitzat dos protocols diferents per a transmetre el senyal, 
diferencial i el PQRST4. Bàsicament es distingeixen
envia el canvi que s’ha produït entre
reproduir íntegrament, sense cap procés de compressió específic. D’altra banda, el 
protocol PQRST envia les dades codificades del batec, per tan
dades enviades és menor i
dos protocols s’envien simultà
freqüència cardíaca. 
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és un sistema de comunicacions sense fil de curt abast i molt baix 

El dispositiu dissenyat està dirigit a persones amb problemes card
que es puguin fer les proves des de seu domicili i envia

internet, així es pot aconseguir una millora de la qualitat de 
a més d’una reducció de les llistes d’esper

onsta de dues parts bàsiques, la programació de software embedded i 
la realització d’una aplicació de Windows.  

Per a la programació embedded s’han utilitzat 2 microcontroladors especialitzats 
per aquestes aplicacions, el CC2541, que és un transceptor bluetooth low energ

el MSP430 que fa el càlcul de l’oximetria mitjançant una 
vertidor analògic digital amb connexió SPI2 adquireix les dades 

El llenguatge de programació utilitzat ha estat ANSI C
ocontroladors. L’algorisme de càlcul d’oximetria s’ha extret d’un exemple de 
nstruments, i s’ha modificat el seu funcionament per poder

L’aplicació de Windows captura les dades de bluetooth a través d’un llapis USB 
transforma les trames bluetooth a un port sèrie virtual. L’aplicació, escrita en C# 

a aquestes trames per connectar-se amb el dispositiu, adquirir dades i modificar 
paràmetres de configuració del ADC3. Les dades adquirides es mostren en temps 

un gràfic i es guarden en un fitxer de .txt perquè puguin ser i
un sistema de càlcul extern. 

S’han utilitzat dos protocols diferents per a transmetre el senyal, 
. Bàsicament es distingeixen perquè el protocol diferencial 

envia el canvi que s’ha produït entre mostres, per tant el senyal enviat es pot 
, sense cap procés de compressió específic. D’altra banda, el 

protocol PQRST envia les dades codificades del batec, per tan
menor i requereix un procés de descodificació al receptor. En el

dos protocols s’envien simultàniament les dades de ECG5, d’oximetria i de 
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S’han realitzat testos per la comprovació del correcte func
Per fer-ho s’ha fet servir un simulador de ECG que permet 
cardíaques d’una persona amb la mateixa amplitud i impedància de sortida reals.

Les proves realitzades confirmen el funcionament de tots dos sistemes
observat un problema en la compressió del protocol PQRST quan es treballa amb 
senyals reals humanes, es creu que és degut al soroll introduït 
que s’ha realitzat la prova només amb 3 elè

Com que la diferencia principal entre els
transmeses, s’ha fet un estudi de c
conclusió de que la diferència de potències
mW. És una diferència ínfima tenint en compte la quanti

Com que en el protocol diferencial
d’errors de ràdio i s’ha comprovat que té molts mé
provocant problemes d’offsets no controlats en el receptor. 
mode PQRST ja que la tassa de transmissió és molt inferior.

El sistema funciona dins dels marges establerts i s’han complert els objectius del 
projecte. 
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Resumen del Proyecto
Últimamente han aparecido nuevos dispositivos de 

capaces de trasmitir datos de manera segura y práctica. Éste proyecto se aprovecha 
de estas tecnologías para diseñar un sistema de adquisición y transmisión de 
bioseñales. 

El proyecto se basa en el diseño de software de un 
transmitir los datos de electrocardi
energy, que es un sistema de comunicaciones inalámbrico de corto alcance y muy 
bajo consumo. 

El dispositivo diseñado va dirigido a personas c
permitiéndoles poderse hacer las pruebas m
mandar los resultados a un médico a través de internet para su diagnóstico. Así, se 
puede conseguir una mejora sustancial de la c
además de una reducción de las listas de espera.

El diseño del software consta de dos partes diferenciadas, la programaci
software embedded y la realización de una aplicación Windows. La programación se 
ha realizado en lenguaje ANSI C para amb
Windows ha sido desarrollada con el entorno C# de Microsoft.

Para la programación embedded se han utilizado dos microcontroladores 
especializados para estas aplicaciones, el CC2541, que es un transceptor bluetooth 
low energy con un núcleo 8051 y el MSP430, que r
mediante una pinza óptica.
modificado de un ejemplo 
con conexión SPI adquiere los datos del electrocardiograma.

La aplicación Windows captura los datos del bluetooth a través de un lápiz USB 
que transforma las tramas inalámbricas a un puerto serie virtual.
escrita en C# filtra estas tramas
configuración del ADC. Los datos capturados son dibujados en tiempo real en un 
gráfico,y almacenados en un fichero de texto para que puedan ser interpretados por 
un entorno de cálculo avanzado.

Se han utilizado dos protocolos distintos
el electrocardiograma, la oximetría y la frecuencia cardíaca.

El protocolo diferencial enví
y la anterior, por lo tanto la señal reconstru
circunstancias adecuadas, exactamente 
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a sólo los cambios efectuados entre la muestra actual 
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Por otra parte en el protocolo PQRST
conservando toda la información médica, no obstante su reconstrucción no será 
idéntica a la señal original. 

Se ha realizado un test completo para la
funcionamiento del sistema, para ello se ha usado un simulador de ECG que 
permite obtener las señales cardíacas de una persona, con la misma amplitud 
impedancia de salida de una persona real.

Las pruebas realizadas confirman el funcionamiento de todos los si
obstante, se observa un problema en la compresión de los datos en modo PQRST 
en personas reales. Se cree que esto es debido al ruido producido per los 
electrodos restantes que quedan al aire

Ya que la diferencia principal entre los protocolos es la cantidad de datos 
transmitidos, se ha hecho un estudio de consumos con ambos modos. Se ha 
llegado a la conclusión de que la disimilitud en
valor es ínfimo teniendo en cuenta la diferencia en la cantidad de datos enviados.

La aplicación de Windows y los indicadores 
errores de radio en la transmisió
en función de la distancia y se ha visto que el protocolo dife
bluetooth a menos distancia que el protocolo PQRST. 
errores de radio son producidos porque el 
de sus posibilidades.  
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n. Se ha hecho un estudio de los errores generados 

rencial pierde paquetes 
La conclusión es que los 

sistema de transmisión es llevado al límite 
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Abstract 
Lately there are new wireless communications devices, able to transmit data 

securely and practice. This project takes advantage of these technologies to design 
a system for biosignal acquisition and transmission.

The project is based on the software design of a system for acquiring and 
transmitting data electrocardiogram and oxy
a system of short-range wireless communications and very low 

The designed device is aimed at people with heart problems, allowing medical 
tests being able to do from your own home and send the results to a doctor through 
internet for diagnosis. So, you can get a substantial improvement in the qual
of these people in addition to a reduction in waiting lists.

The software design consists of two distinct parts,
application programming. The programming was done in ANSI C language for both 
microcontrollers and Window
environment. 

Programming embedded microcontrollers have used two specialized for these 
applications, CC2541, which is a
and MSP430 which performs the calculatio
The oximetry calculation algorithm has been modified 
example code. An SPI analog to digital converter acquires ECG data.

The Windows application captures
wireless frames to a virtual serial port. The application, written in C # filters these 
frames, acquire data and modify 
drawn in real time on a chart
advanced computing environment.

We used two different protocols to transmit 
electrocardiogram, oxymetry and heart rate.

The differential protocol sends only the changes between the current and previous 
sample, therefore the reconstructed signal at the receiver will be, under the right 
circumstances, just like that caught in the converter.

In PQRST protocol, each beat data are encrypted, keeping all medical 
information, however its reconstruction will not be identical to the o

Full test has been performed
has been used an ECG simulator for obtaining cardiac signals of a person, with the 
same amplitude and output impedance of a real person.
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Lately there are new wireless communications devices, able to transmit data 

securely and practice. This project takes advantage of these technologies to design 
al acquisition and transmission. 

The project is based on the software design of a system for acquiring and 
g data electrocardiogram and oxymetry via Bluetooth low energy, which is 

range wireless communications and very low power consumption.

The designed device is aimed at people with heart problems, allowing medical 
tests being able to do from your own home and send the results to a doctor through 
internet for diagnosis. So, you can get a substantial improvement in the qual
of these people in addition to a reduction in waiting lists. 

The software design consists of two distinct parts, embedded software 
. The programming was done in ANSI C language for both 

microcontrollers and Windows application was developed with Microsoft C # 

Programming embedded microcontrollers have used two specialized for these 
which is a Bluetooth low energy transceiver 

which performs the calculation of the oxymetry using an optical clip. 
calculation algorithm has been modified of a Texas Instruments

analog to digital converter acquires ECG data.

The Windows application captures bluetooth data through a USB stick tha
wireless frames to a virtual serial port. The application, written in C # filters these 
frames, acquire data and modify ADC configuration parameter. The captured data is 

chart, and stored in a text file that can be interpret
advanced computing environment. 

different protocols to transmit data, both in
metry and heart rate. 

The differential protocol sends only the changes between the current and previous 
reconstructed signal at the receiver will be, under the right 

circumstances, just like that caught in the converter. 

, each beat data are encrypted, keeping all medical 
information, however its reconstruction will not be identical to the original signal.

Full test has been performed to verify the proper functioning of the system, for it 
has been used an ECG simulator for obtaining cardiac signals of a person, with the 
same amplitude and output impedance of a real person. 

per bluetooth low energy 

Lately there are new wireless communications devices, able to transmit data 
securely and practice. This project takes advantage of these technologies to design 

The project is based on the software design of a system for acquiring and 
metry via Bluetooth low energy, which is 

power consumption. 

The designed device is aimed at people with heart problems, allowing medical 
tests being able to do from your own home and send the results to a doctor through 
internet for diagnosis. So, you can get a substantial improvement in the quality of life 

embedded software Windows 
. The programming was done in ANSI C language for both 

s application was developed with Microsoft C # 

Programming embedded microcontrollers have used two specialized for these 
transceiver with 8051 core, 

oxymetry using an optical clip. 
Texas Instruments 

analog to digital converter acquires ECG data. 

data through a USB stick that turns 
wireless frames to a virtual serial port. The application, written in C # filters these 

. The captured data is 
, and stored in a text file that can be interpreted by an 

data, both include the 

The differential protocol sends only the changes between the current and previous 
reconstructed signal at the receiver will be, under the right 

, each beat data are encrypted, keeping all medical 
riginal signal. 

to verify the proper functioning of the system, for it 
has been used an ECG simulator for obtaining cardiac signals of a person, with the 



 

 

 

 

Tests confirm the operation of all
compression mode PQRST using a real signal, it could be due to the noise produced 
per remaining electrodes on air.

The main difference between the protocols is the amount of
has made a study of consumption in both modes. The conclusion is that the 
dissimilarity between them is only 2mW, this value is very small considering the 
difference in the amount of data sent.

The Windows application and hardware LED indicators provide 
errors in the transmission radius. It has made a study of the errors generated in both 
and it is seen that the differential protocol packets lost distance bluetoo
PQRST protocol. Hence conclude that 
since the communication system is not carried to the limit of their performance.
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peration of all systems, but there are found a problem in data 
compression mode PQRST using a real signal, it could be due to the noise produced 
per remaining electrodes on air. 

The main difference between the protocols is the amount of transmitted data, i
has made a study of consumption in both modes. The conclusion is that the 
dissimilarity between them is only 2mW, this value is very small considering the 
difference in the amount of data sent. 

The Windows application and hardware LED indicators provide information about 
errors in the transmission radius. It has made a study of the errors generated in both 
and it is seen that the differential protocol packets lost distance bluetoo

conclude that PQRST protocol, it don’t produce radio errors, 
since the communication system is not carried to the limit of their performance.
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a problem in data 
compression mode PQRST using a real signal, it could be due to the noise produced 

transmitted data, it 
has made a study of consumption in both modes. The conclusion is that the 
dissimilarity between them is only 2mW, this value is very small considering the 

information about 
errors in the transmission radius. It has made a study of the errors generated in both 
and it is seen that the differential protocol packets lost distance bluetooth unless 

produce radio errors, 
since the communication system is not carried to the limit of their performance. 
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1. Introducció
Aquest projecte s’enfoca en

electrònic que permeti adquirir senyals biològiques humanes i enviar
comunicació sense fil a un sistema portàtil. El dispositiu 
un electrocardiograma complet
pulsació cardíaca. 

El projecte parteix d’un sistema de hardware ja dissenyat pels enginyers de 
hardware de l’empresa IDNEO
que sigui capaç de capturar els biosenyals i enviar
receptor de control i monitorització.

El bluetooth low energy é
comunicar dispositius digitals
d’energia ja que està pensat per equips portàtils alimentats amb bateries.

Es treballa amb dos tipus diferents de senyals
d’electrocardiograma, que
directament a la persona utilitzant uns pegats i un gel especials per a tal fi.  Per fer
ho es fa servir el ADS1298, que és un conv
Instruments preparat per fer captures de ECG.

En segon lloc, la saturació d’
la refracció5 de la llum a través dels teixits
aquesta funció. 

Totes les dades procedents dels diferents 
microcontrolador CC2541 que és un transceptor 
empaqueta i les envia a l’ordinador de control.

Per l’enviament de la informació s’utilitza un algorisme de compre
que està pensat especialment per a transmetre dades de ECG. D’aquesta manera 
s’aconsegueix disminuir molt el flux de dades 
de transmissió. 

El mecanitzat final està proporcionat per IDNEO, i consisteix en una caixa de 
metacrilat que protegeix el sistema electrònic
sistema, la visualització d’indicadors LED
la bateria a través de USB8
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Introducció 
s’enfoca en descriure el disseny del software d’un sistema 

electrònic que permeti adquirir senyals biològiques humanes i enviar
a un sistema portàtil. El dispositiu ha de ser capaç de realitza

un electrocardiograma complet, a més de calcular la saturació d’oxigen en sang i la 

d’un sistema de hardware ja dissenyat pels enginyers de 
hardware de l’empresa IDNEO6. Sobre aquest hardware s’executarà
que sigui capaç de capturar els biosenyals i enviar-los per bluetooth low energy a un 
receptor de control i monitorització. 

ergy és un sistema sense fil de curt abast que permet 
dispositius digitals de manera fiable amb el mínim consum possible 

d’energia ja que està pensat per equips portàtils alimentats amb bateries.

dos tipus diferents de senyals. Primer e
, que consten de 8 canals diferencials que es conn

utilitzant uns pegats i un gel especials per a tal fi.  Per fer
servir el ADS1298, que és un conversor analògic digital de Texas 

reparat per fer captures de ECG. 

a saturació d’oxigen, queprocedeix d’una pinça òptica que mesura 
de la llum a través dels teixits, el microcontrolador MSP430 realitzarà 

Totes les dades procedents dels diferents circuits integrats só
microcontrolador CC2541 que és un transceptor Bluetooth low energy, aquest les 

a l’ordinador de control. 

Per l’enviament de la informació s’utilitza un algorisme de compre
ment per a transmetre dades de ECG. D’aquesta manera 

s’aconsegueix disminuir molt el flux de dades i es redueixen notablement els errors 

El mecanitzat final està proporcionat per IDNEO, i consisteix en una caixa de 
el sistema electrònic, i al seu torn permet l’activació d
indicadors LED7, la connexió dels senyals,

8. 

per bluetooth low energy 

el software d’un sistema 
electrònic que permeti adquirir senyals biològiques humanes i enviar-les mitjançant 

capaç de realitzar 
ió d’oxigen en sang i la 

d’un sistema de hardware ja dissenyat pels enginyers de 
s’executarà un software 

bluetooth low energy a un 

s un sistema sense fil de curt abast que permet 
amb el mínim consum possible 

d’energia ja que està pensat per equips portàtils alimentats amb bateries. 

Primer els senyals 
consten de 8 canals diferencials que es connecten 

utilitzant uns pegats i un gel especials per a tal fi.  Per fer-
ersor analògic digital de Texas 

a pinça òptica que mesura 
ocontrolador MSP430 realitzarà 

ón capturades pel 
uetooth low energy, aquest les 

Per l’enviament de la informació s’utilitza un algorisme de compressió PQRST, 
ment per a transmetre dades de ECG. D’aquesta manera 

notablement els errors 

El mecanitzat final està proporcionat per IDNEO, i consisteix en una caixa de 
i al seu torn permet l’activació del 

ió dels senyals, i la càrrega de 



 

 

 

 

2. Context del projecte
El dispositiu està pensat per a persones amb problemes ca

controls periòdics i també
mesura portàtil com ara ambulàncies i metges d’urgències

Tot i que el disseny s’ha fet per que
fàcilment adaptable a un dispositiu port
o android. 

 

2.1. Objectius

Els objectius d’aquest projecte són el disseny del softw
l’adquisició del hardware i l’enviament de totes les d
dades enviades seran capturades mitjançant un USB bluetooth que serà controlat 
per una aplicació Windows.

L’aplicació permetrà emparellar el dispositiu, a més de
les dades i mostrar-les en temps r
dades que permeti realitzar un anàlisi acurat del senyal 
avançat. 

S’utilitzaran diferents modes de comunicació
d’electrocardiograma, les d’oximetria i freqüència card

Mode diferencial. 

Enviarà les dades reals
òptima i processant-les per enviar
específic juntament amb l’oximetria
aquest protocol mostrant les dades
text, un per cada tipus de dades.

Mode PQRST.  

En aquest mode el sistema captura
òptima i les encapsularà en un paquet de PQRST que conforma els valors que 
defineixen perfectament un batec. 
d’optimitzar al màxim les possibilitats que ofereix el bluetooth low energy. Igual que 
en el mode anterior, l’ap
emmagatzemarà en un fitxer .txt. 
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Context del projecte 
stà pensat per a persones amb problemes cardíacs que requereixin 

també per entorns hospitalaris amb necessitat d’
ambulàncies i metges d’urgències.  

que el disseny s’ha fet per que el control es faci amb un PC, el
fàcilment adaptable a un dispositiu portàtil com ara una tauleta amb W

Objectius 

Els objectius d’aquest projecte són el disseny del software que permeti controlar 
l’adquisició del hardware i l’enviament de totes les dades a través del Bluetooth. Les 
dades enviades seran capturades mitjançant un USB bluetooth que serà controlat 
per una aplicació Windows. 

emparellar el dispositiu, a més de controlar i capturar totes 
les en temps real en un gràfic.A part, generarà

que permeti realitzar un anàlisi acurat del senyal en un programa de càlcul 

diferents modes de comunicació que enviaran les dades 
les d’oximetria i freqüència cardíaca. 

les dades reals de ECG capturant-les amb la freqüència de mostreig 
les per enviar-les a través del bluetooth amb un protocol 

juntament amb l’oximetria. Al seu torn l’aplicació de windows interpreta
aquest protocol mostrant les dades de ECG i oximetria. Es crearan dos fitxers de 

, un per cada tipus de dades. 

En aquest mode el sistema capturarà les dades a una freqüència de mostreig 
en un paquet de PQRST que conforma els valors que 

defineixen perfectament un batec. També es farà úsd’un protocol específic per tal 
d’optimitzar al màxim les possibilitats que ofereix el bluetooth low energy. Igual que 

mode anterior, l’aplicació de windows graficarà les dades rebudes i les 
emmagatzemarà en un fitxer .txt.  
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rdíacs que requereixin 
amb necessitat d’equips de 

el control es faci amb un PC, el sistema serà 
amb Windows mobile 

are que permeti controlar 
ades a través del Bluetooth. Les 

dades enviades seran capturades mitjançant un USB bluetooth que serà controlat 

controlar i capturar totes 
.A part, generarà un fitxer de 

un programa de càlcul 

que enviaran les dades 

les amb la freqüència de mostreig 
les a través del bluetooth amb un protocol 

orn l’aplicació de windows interpretarà 
Es crearan dos fitxers de 

a una freqüència de mostreig 
en un paquet de PQRST que conforma els valors que 

un protocol específic per tal 
d’optimitzar al màxim les possibilitats que ofereix el bluetooth low energy. Igual que 

licació de windows graficarà les dades rebudes i les 
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Per a l’oximetria s’utilitzarà
perfectament les dades obtingudes del microcontrolador MSP430.
rellevants també es mostraran en un gràfic en temps real per tal de fer més fàcil el 
test del sistema. 

Tot el sistema requereix la defi
paràmetres més importants seran manipulables amb l’aplicació de windows a través 
del bluetooth. 

 

2.2. Estructura de la memòria

Aquesta memòria descriu el funcionament de tot el sistema i analitz
algoritmes utilitzats. Es realitza
l’aplicació de windows, així com el mètode que cal seguir perquè un usuari pugui 
utilitzar-la. 

S’estructura amb 7 capítols que s’

Començaal’estat de l’art 
i productes que existeixen al mercat que implementen un electrocardiograma. Es 
realitza una breu explicació sobre
l’electrocardiograma, explicant quins són els antecedents d’aquestes te
quines persones hi han intervingut.

Seguidament, s’introdueix el sistema de hardware, 
l’estructura de hardware que intervé en aquest projecte. P
introducció dels circuits integrats que confo
les característiques dels dos microcontroladors, el 
el MSP430. 

A continuació es fa una
realitza un estudi exhaustiu dels senyals analògics q
l’electrocardiograma, decidint quina és la configuració més adient per a l’aplicació.

Tots aquests dispositius estan connectats entre si mitjançant busos de connexió, 
en l’últim apartat de hardware s’expliquen quins són i com es realitza la connexió 
amb el software. També es fan captures amb un analitzador lògic per tal de 
comprovar-ne el funcionament.

El capítol 4 descriu el sistema de software embedded dels microcontroladors 
implicats en aquest projecte. E
entendre com es controla la transmissió de dades. 

Seguidament es realitza
intervenen en el transceptor bluetooth cc2541.

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

s’utilitzarà un mode i un protocol específic que permeti interpretar 
perfectament les dades obtingudes del microcontrolador MSP430.

s també es mostraran en un gràfic en temps real per tal de fer més fàcil el 

Tot el sistema requereix la definició de paràmetres de configuració. Els 
paràmetres més importants seran manipulables amb l’aplicació de windows a través 

Estructura de la memòria 

Aquesta memòria descriu el funcionament de tot el sistema i analitz
algoritmes utilitzats. Es realitza una explicació sobre el funcionament intern de 
l’aplicació de windows, així com el mètode que cal seguir perquè un usuari pugui 

S’estructura amb 7 capítols que s’organitzen de la següent manera:

 (capítol 3) on s’explica quines són les tecnologies actuals 
i productes que existeixen al mercat que implementen un electrocardiograma. Es 
realitza una breu explicació sobre quina és la teoria biolò
l’electrocardiograma, explicant quins són els antecedents d’aquestes te
quines persones hi han intervingut. 

s’introdueix el sistema de hardware, on s’explica quina és 
que intervé en aquest projecte. Posteriorment es fa una 

introducció dels circuits integrats que conformen el sistema, amb una
les característiques dels dos microcontroladors, el transceptor bluetooth CC2541  i 

a descripció del conversor analògic-digital ADS1298 i es 
realitza un estudi exhaustiu dels senyals analògics que intervenen en el disseny de 
l’electrocardiograma, decidint quina és la configuració més adient per a l’aplicació.

Tots aquests dispositius estan connectats entre si mitjançant busos de connexió, 
de hardware s’expliquen quins són i com es realitza la connexió 

amb el software. També es fan captures amb un analitzador lògic per tal de 
ne el funcionament. 

El capítol 4 descriu el sistema de software embedded dels microcontroladors 
en aquest projecte. Es fa una descripció del stack9bluetooth low energy per 

entendre com es controla la transmissió de dades.  

Seguidament es realitza un esquema inicial de tots els blocs software que 
intervenen en el transceptor bluetooth cc2541. 

per bluetooth low energy 

un mode i un protocol específic que permeti interpretar 
perfectament les dades obtingudes del microcontrolador MSP430. Les dades 

s també es mostraran en un gràfic en temps real per tal de fer més fàcil el 

nició de paràmetres de configuració. Els 
paràmetres més importants seran manipulables amb l’aplicació de windows a través 

Aquesta memòria descriu el funcionament de tot el sistema i analitza els 
una explicació sobre el funcionament intern de 

l’aplicació de windows, així com el mètode que cal seguir perquè un usuari pugui 

de la següent manera: 

ica quines són les tecnologies actuals 
i productes que existeixen al mercat que implementen un electrocardiograma. Es 

quina és la teoria biològica de 
l’electrocardiograma, explicant quins són els antecedents d’aquestes tecnologies i 

s’explica quina és 
osteriorment es fa una 

, amb una descripció de 
bluetooth CC2541  i 

digital ADS1298 i es 
ue intervenen en el disseny de 

l’electrocardiograma, decidint quina és la configuració més adient per a l’aplicació. 

Tots aquests dispositius estan connectats entre si mitjançant busos de connexió, 
de hardware s’expliquen quins són i com es realitza la connexió 

amb el software. També es fan captures amb un analitzador lògic per tal de 

El capítol 4 descriu el sistema de software embedded dels microcontroladors 
bluetooth low energy per 

un esquema inicial de tots els blocs software que 



 

 

 

 

El següent apartat explica com es programa el micr
l’oximetria i què s’ha fet per optimitzar el seu funcionament.

Una vegada concretada 
protocols de comunicació que
el protocol PQRST. 

Com s’ha comentat, el capítol anterior defin
analògic-digital. L’apartat de configuració de dispositius especifica el protocol 
comunicació que s’ha fet servir p
seus valors de calibració. 

L’apartat de càlcul en mode diferencial
diferencial i l’algorisme utilitzat pel 

Després s’explica la programació d
en acabar el capítol, es demostra el funcionament del protocol PQRST amb una 
simulació de MATLAB. 

En el capítol 6 es parla de l’aplicació de 
d’interpretar les dades procedents del 
de text i les mostra per pantalla en temps real.
tractament de les dades i gestió de les màquines d’estat. 
es basa en diagrames UML d’activitat i codi C.

En el disseny de l’ interfície
de dades enumerant els diferents c

La captura de dades tracta
mecanisme utilitzat per a l’emparellament i el filtr

Un cop les dades han estat filtrades
reconstrucció, on es descodifiquen i s’envien al gràfic XY

A l’últim apartat es realitzen tots els testos del sistema. E
protocols utilitzats, es prova que tots els mecanismes de configuració funcionen 
correctament i es realitza un estudi de consums i d’errors de ràdio pels dos 
protocols. 

Finalment s’elaboren unes conclusions en funció dels resultat
l’apartat de test i s’explica quins avantatges té fer servir un protocol o un altre.
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explica com es programa el microcontrolador encarregat de 
l’oximetria i què s’ha fet per optimitzar el seu funcionament. 

Una vegada concretada l’arquitectura de software es defineixen 
que intervenen en aquest projecte: el protocol diferencial i 

Com s’ha comentat, el capítol anterior defineix la configuració del con
digital. L’apartat de configuració de dispositius especifica el protocol 

comunicació que s’ha fet servir per especificar els paràmetres de

L’apartat de càlcul en mode diferencial detalla el funcionament del protocol 
l’algorisme utilitzat pel seu funcionament.  

la programació del mecanisme de detecció d’errors de ràdio, i 
acabar el capítol, es demostra el funcionament del protocol PQRST amb una 

En el capítol 6 es parla de l’aplicació de windows, que és l’encarregada 
interpretar les dades procedents del bluetooth low energy. Les guarda en un fitxer 

de text i les mostra per pantalla en temps real. S’argumenten 
tractament de les dades i gestió de les màquines d’estat. L’explicació
es basa en diagrames UML d’activitat i codi C. 

l’ interfície gràfica, es descriuen els mètodes d’entrada i sortida 
de dades enumerant els diferents controls. 

La captura de dades tracta la connexió amb el receptor bluetooth, defineix 
mecanisme utilitzat per a l’emparellament i el filtratge de les dades entrants. 

Un cop les dades han estat filtrades s’envien al mòdul de 
on es descodifiquen i s’envien al gràfic XY10 i al fitxer de text.

zen tots els testos del sistema. Es fa un test dels diferents 
protocols utilitzats, es prova que tots els mecanismes de configuració funcionen 
correctament i es realitza un estudi de consums i d’errors de ràdio pels dos 

Finalment s’elaboren unes conclusions en funció dels resultat
l’apartat de test i s’explica quins avantatges té fer servir un protocol o un altre.
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ntrolador encarregat de 

defineixen els diferents 
el protocol diferencial i 

la configuració del convertidor 
digital. L’apartat de configuració de dispositius especifica el protocol de 

 l’ADC i llegir els 

ncionament del protocol 

el mecanisme de detecció d’errors de ràdio, i 
acabar el capítol, es demostra el funcionament del protocol PQRST amb una 

windows, que és l’encarregada 
bluetooth low energy. Les guarda en un fitxer 

 els mètodes de 
L’explicació del software 

d’entrada i sortida 

amb el receptor bluetooth, defineix el 
atge de les dades entrants.  

e descodificació i 
i al fitxer de text. 

test dels diferents 
protocols utilitzats, es prova que tots els mecanismes de configuració funcionen 
correctament i es realitza un estudi de consums i d’errors de ràdio pels dos 

Finalment s’elaboren unes conclusions en funció dels resultats obtinguts a 
l’apartat de test i s’explica quins avantatges té fer servir un protocol o un altre. 
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3. Estat de l’art

3.1. Antecedents

Aquest projecte parteix de la idea de l’
electrocardiograma és la representació gràfic
de vàries zones del cos. 

L’electrocardiògraf11 fou inventat p
1927), que va realitzar diversos experiments amb camps electromagnètics 
registrant-los en un galvanòmetre
dels potencials elèctrics cardíacs i les cardiopaties anomenat  triangle de Einthoven, 
mostrat a la següent figura:

Einthoven va pensar que
senyal elèctric i el cos era bon conductor de l’electricitat, po
senyals. El triangle de Einthoven é
construir un triangle imaginari al voltant del cor
potencials elèctrics cardíacs, llavors va assignar polaritat a les extremitats que 
conformen els vèrtex del propi triangle. L’electrocardiograma més bàsic consta de 
tres senyals diferents obtingudes de la següent manera:

• D1 : Braç esquerre 
• D2 : Cama esquerra 
• D4 : Cama esquerra 

 

 

Els senyals obtinguts 
l’adquisició dels senyals s’observa 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

Estat de l’art 

Antecedents 

projecte parteix de la idea de l’electrocardiograma. En es
rama és la representació gràfic dels senyals elèctrics

fou inventat pel fisiològic holandès Willem Einthoven (1860
, que va realitzar diversos experiments amb camps electromagnètics 

los en un galvanòmetre12. Va desenvolupar una descripció sobre la relació 
dels potencials elèctrics cardíacs i les cardiopaties anomenat  triangle de Einthoven, 
mostrat a la següent figura: 

 

Fig1. Triangle de Einthoven 

Einthoven va pensar que, ja que el que feia moure els músculs del cos era un 
senyal elèctric i el cos era bon conductor de l’electricitat, podia interpretar aquests 

iangle de Einthoven és la interpretació dels senyals cardíacs. Va 
le imaginari al voltant del cor, on als extrems es projecten els 

potencials elèctrics cardíacs, llavors va assignar polaritat a les extremitats que 
conformen els vèrtex del propi triangle. L’electrocardiograma més bàsic consta de 
tres senyals diferents obtingudes de la següent manera: 

Braç esquerre – braç dret 
D2 : Cama esquerra – braç dret 
D4 : Cama esquerra – braç esquerre 

 s’anomenen derivacions estàndard o E
s’observa que el senyal obtingut és diferencial, per tant

per bluetooth low energy 

electrocardiograma. En essència, un 
lèctrics cardíacs extrets 

holandès Willem Einthoven (1860-
, que va realitzar diversos experiments amb camps electromagnètics 

desenvolupar una descripció sobre la relació 
dels potencials elèctrics cardíacs i les cardiopaties anomenat  triangle de Einthoven, 

moure els músculs del cos era un 
dia interpretar aquests 

s la interpretació dels senyals cardíacs. Va 
als extrems es projecten els 

potencials elèctrics cardíacs, llavors va assignar polaritat a les extremitats que 
conformen els vèrtex del propi triangle. L’electrocardiograma més bàsic consta de 

s’anomenen derivacions estàndard o Einthoven. En 
tingut és diferencial, per tantes 



 

 

 

 

pot  pensar que el senyal d’electrocardiograma requerirà de com a mínim tres 
amplificadors d’instrumentació.

L’electrocardiograma és l’eina bàsica del cardiòleg
respecte la salut cardíaca del pacient. Aquest és un exemple 
d’electrocardiograma extret de la pròpia aplicació d’aquest projecte.

 

La interpretació d’aquestes dades dóna molta informació als metges. Cada sector 
del senyal té diferents assignacions, 
electrocardiograma normal està composat per
l’impuls T. 

Fig 

 

 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

 

pensar que el senyal d’electrocardiograma requerirà de com a mínim tres 
amplificadors d’instrumentació. 

és l’eina bàsica del cardiòleg perquè dóna molta informació 
aca del pacient. Aquest és un exemple 

d’electrocardiograma extret de la pròpia aplicació d’aquest projecte.

Fig 2. Electrocardiograma del canal 1 

La interpretació d’aquestes dades dóna molta informació als metges. Cada sector 
del senyal té diferents assignacions, cada assignació té un nom diferent. Un 
electrocardiograma normal està composat per un impuls tipus P, el conjunt QRS, i 

 

Fig 3. Representació esquemàtica de ECG 
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pensar que el senyal d’electrocardiograma requerirà de com a mínim tres 

perquè dóna molta informació 
aca del pacient. Aquest és un exemple d’un canal 

d’electrocardiograma extret de la pròpia aplicació d’aquest projecte. 

 

La interpretació d’aquestes dades dóna molta informació als metges. Cada sector 
cada assignació té un nom diferent. Un 

impuls tipus P, el conjunt QRS, i 
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• Pols P : És el primer impuls del batec, i representa la 
elèctric del múscul arterial.
 

• Pols QRS : És el més important i complex. Representa la difusió de 
l’impuls elèctric a través del múscul ventricular. Té diferents estats
 

- Ona Q: Primera deflexió negativa del ventricle 
- Ona R : Primera de
- Ona S : Segona deflexió negativa

 
 

• Pols T: Representa el 

 

Combinant l’amplitud i la freqüència d’aquests polsos es pot saber diversa 
informació sobre l’estat de salut del subjecte.

Interval QRS > 0.12 seg., ho tenen persones que duen marcapassos o amb 
hipertròfia ventricular, necrosi, BCRD

Interval PR> 0.20 seg., indica primer

Interval PR< 0.12 seg., indica 
 
Interval QT>0.45 seg., indica medicaments 

cardiomiopatie
llarg. 

Interval QT<0.35 seg., indica hipercalc
o alts nivells de digo
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Pols P : És el primer impuls del batec, i representa la difusió del senyal 
elèctric del múscul arterial. 

Pols QRS : És el més important i complex. Representa la difusió de 
l’impuls elèctric a través del múscul ventricular. Té diferents estats

Ona Q: Primera deflexió negativa del ventricle  
Ona R : Primera deflexió positiva 
Ona S : Segona deflexió negativa 

T: Representa el període de recuperació dels ventricles

ant l’amplitud i la freqüència d’aquests polsos es pot saber diversa 
informació sobre l’estat de salut del subjecte. 

seg., ho tenen persones que duen marcapassos o amb 
ipertròfia ventricular, necrosi, BCRD13, o BCRI

al PR> 0.20 seg., indica primer grau de bloqueig AV15. 

Interval PR< 0.12 seg., indica taquicàrdia o Síndrome de preexcitació 

Interval QT>0.45 seg., indica medicaments antiarítmics, malaltia cardíaca isquèmica, 
cardiomiopaties, hipocalcèmia, mixedema o sínd

 

Interval QT<0.35 seg., indica hipercalcèmia, hiperpotassèmia, repolarització precoç 
o alts nivells de digoxina. 

per bluetooth low energy 

difusió del senyal 

Pols QRS : És el més important i complex. Representa la difusió de 
l’impuls elèctric a través del múscul ventricular. Té diferents estats: 

 

de recuperació dels ventricles. 

ant l’amplitud i la freqüència d’aquests polsos es pot saber diversa 

seg., ho tenen persones que duen marcapassos o amb 
, o BCRI14. 

Síndrome de preexcitació ventricular 

, malaltia cardíaca isquèmica, 
s, hipocalcèmia, mixedema o síndrome del QT 

mia, hiperpotassèmia, repolarització precoç 



 

 

 

 

3.2. Tecnologies actuals

Actualment els electrocardiògrafs incorporen una impressora
més d’una pantalla LCD. En la següent f

 

Fig 4

Aquest en concret val 1300
emmagatzemar els gràfics, a part de controlar una
guardar-les en un PC. 

Durant els últims 5 anys han aparegut nous dispositius portàtils que perme
gravar i reproduir vídeo d’alta definició a més de connectar
tecnologia ha permès que altres aplicacions que requerien processament de dade
es poguessin incorporar dins de
tauleta d’android o iOS.  

El futur tendeix cada vegada mé
los cada cop més flexibles i potents.

Actualment els equips portàtils incorporen una velocit
elevada que és comparable a la del
desperta més interès, és aprofitar totes aquestes 
dispositius per estalviar-se
l’equip de processament de senyal.

Dispositius que es troben actualment

Ja han aparegut els primers electrocardiogrames simples amb dispositius mòbils, 
com ara el AliveCor, que permet fer un electrocardiograma d’un canal només amb 
dos elèctrodes connectats a la pa
temps real, a més de la pulsació cardíaca.

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

 

Tecnologies actuals 

electrocardiògrafs incorporen una impressora amb paper continu i
més d’una pantalla LCD. En la següent figura se’n pot veure un exemple:

 

4. Electrocardiògraf amb impressora tèrmica 

Aquest en concret val 1300€ i porta una memòria interna que permet 
, a part de controlar una tarja SD per extreure les dades i 

Durant els últims 5 anys han aparegut nous dispositius portàtils que perme
gravar i reproduir vídeo d’alta definició a més de connectar-se a internet. Aquesta 
tecnologia ha permès que altres aplicacions que requerien processament de dade
es poguessin incorporar dins de qualsevol aparell portàtil com ara un telèfon o una 

El futur tendeix cada vegada més a abaratir aquests dispositius fins al punt de fer
los cada cop més flexibles i potents. 

Actualment els equips portàtils incorporen una velocitat de processament molt 
que és comparable a la dels PC’s de fa 6 anys. Per tant el que ara mateix 

és aprofitar totes aquestes possibilitats que ofereixen aquests 
se un equip específic amb les interfícies d’usuari a més de 

l’equip de processament de senyal. 

ispositius que es troben actualment 

Ja han aparegut els primers electrocardiogrames simples amb dispositius mòbils, 
, que permet fer un electrocardiograma d’un canal només amb 

connectats a la part posterior d’un iPhone 4 o 4s. Mostra el ECG en 
temps real, a més de la pulsació cardíaca. 
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amb paper continu i 
igura se’n pot veure un exemple: 

una memòria interna que permet 
tarja SD per extreure les dades i 

Durant els últims 5 anys han aparegut nous dispositius portàtils que permeten 
se a internet. Aquesta 

tecnologia ha permès que altres aplicacions que requerien processament de dades 
qualsevol aparell portàtil com ara un telèfon o una 

a abaratir aquests dispositius fins al punt de fer-

at de processament molt 
s PC’s de fa 6 anys. Per tant el que ara mateix 

que ofereixen aquests 
les interfícies d’usuari a més de 

Ja han aparegut els primers electrocardiogrames simples amb dispositius mòbils, 
, que permet fer un electrocardiograma d’un canal només amb 

. Mostra el ECG en 
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La web no dóna cap tipus d’informació respecte com es realitza la
sensors al mòbil, té un cost de 171,75

Hi ha un altre dispositiu molt semblant, el 
un sensor col·locat amb una
500€. 

Hi ha un projecte de fi de carrera de l’any 2006 desenvolupat per Martin Ekström 
de la universitat de Mälardalen que presenta un electrocardiograma de tres canals 
connectat per bluetooth a una PDA. Connecta directament el 
convencional redireccionat a un port sèrie. 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

 

Fig 5. Dispositiu AliveCor per a iPhone 

La web no dóna cap tipus d’informació respecte com es realitza la
sensors al mòbil, té un cost de 171,75€. 

un altre dispositiu molt semblant, el SmartHeart, que fa el mateix però 
un sensor col·locat amb una cinta al voltant de la persona. El sistema té un cost de 

 

Fig 6. Aplicació del SmartHeart 

Hi ha un projecte de fi de carrera de l’any 2006 desenvolupat per Martin Ekström 
de la universitat de Mälardalen que presenta un electrocardiograma de tres canals 
connectat per bluetooth a una PDA. Connecta directament el sistema

l redireccionat a un port sèrie.  

per bluetooth low energy 

La web no dóna cap tipus d’informació respecte com es realitza la connexió dels 

fa el mateix però amb 
l sistema té un cost de 

Hi ha un projecte de fi de carrera de l’any 2006 desenvolupat per Martin Ekström 
de la universitat de Mälardalen que presenta un electrocardiograma de tres canals 

sistema a un bluetooth 



 

 

 

 

Fig 7. Imatge del treball de Martin Ekström, comparant la PCB amb una moneda

El dispositiu és prou petit
oximetria, utilitza un bluetooth convencion

 

3.3. Tendències fu

Amb l’aparició del Bluetooth 4.0 va 
low energy o BLE16. Utilitza un 
està pensat per a poc trànsit de dades. Sobretot 
com ara termòmetres o sensors de freqüència cardíaca. 

El bluetooth low energy és un sistema 
comunicar dispositius amb un co
futura és ampliar les aplicacions d’aquest tipus de protocols 

D’aquí sorgeix un problema que els dispositius actuals no resolen
ventall de possibilitats. És el d’integrar en un so
un electrocardiograma complert acompanyat d’un detector d’oximetria. 

És ben sabut que la població cada vegada 
ajudar a les persones grans a millorar la seva qualitat de vida. 
detectant patologies cardíaques a temps

Al mateix temps els aparells biomèdics seran més assequibles en el futur i ja no 
caldrà anar a visitar tant sovint el 
Això pot ajudar a reduir la despesa en sanitat.

Ja s’han fet avenços en aquest asp
s’hi practica esport, ha ajudat a salvar vides 

    Les tecnologies també poden fer més fàcil la vida d
diabètics, que actualment 
los fer una vida normal 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

 

 

. Imatge del treball de Martin Ekström, comparant la PCB amb una moneda

El dispositiu és prou petit per comparar-lo amb una moneda, però no incorpora 
za un bluetooth convencional i l’electrocardiograma no és complert.

Tendències futures 

Amb l’aparició del Bluetooth 4.0 va aparèixer un protocol nou anomenat
. Utilitza un stack molt diferent al bluetooth convencional

està pensat per a poc trànsit de dades. Sobretot va dirigit aaplicacions
com ara termòmetres o sensors de freqüència cardíaca.  

ow energy és un sistema sense fil de curt abast (10 m) que permet 
comunicar dispositius amb un consum de potència molt reduït. La tendència actual i 
futura és ampliar les aplicacions d’aquest tipus de protocols sense fil.

D’aquí sorgeix un problema que els dispositius actuals no resolen
s el d’integrar en un sol dispositiu de dimensions

un electrocardiograma complert acompanyat d’un detector d’oximetria. 

És ben sabut que la població cada vegada envelleix més i les tecnologies
ajudar a les persones grans a millorar la seva qualitat de vida. Poden

t patologies cardíaques a temps amb una bona comunicació malalt

Al mateix temps els aparells biomèdics seran més assequibles en el futur i ja no 
caldrà anar a visitar tant sovint el metge perquè faci un seguiment de la 
Això pot ajudar a reduir la despesa en sanitat. 

en aquest aspecte, és cas dels desfibril·ladors
ha ajudat a salvar vides en casd’una paràlisi cardíaca. 

poden fer més fàcil la vida dels malalts crònics com els 
, que actualment s’implanten bombes automàtiques d’insulina pe
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. Imatge del treball de Martin Ekström, comparant la PCB amb una moneda 

lo amb una moneda, però no incorpora 
al i l’electrocardiograma no és complert. 

anomenat Bluetooth 
molt diferent al bluetooth convencional, ja que 

aplicacions mèdiques 

de curt abast (10 m) que permet 
nsum de potència molt reduït. La tendència actual i 

sense fil. 

D’aquí sorgeix un problema que els dispositius actuals no resolen i que obre un 
dimensions reduïdes 

un electrocardiograma complert acompanyat d’un detector d’oximetria.  

envelleix més i les tecnologies poden 
Poden salvar vides 

amb una bona comunicació malalt-metge. 

Al mateix temps els aparells biomèdics seran més assequibles en el futur i ja no 
perquè faci un seguiment de la malaltia. 

desfibril·ladors, en zones on 
una paràlisi cardíaca.  

lalts crònics com els 
bombes automàtiques d’insulina permetent-
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El que es resol en aque
complert i càlcul d’oximetria. Totes aquestes dades es poden enviar a qualsevol 
dispositiu que incorpori bluetooth low energy com ara
Aquests dispositius són cada vegada més populars, i tots disposen d’
internet ja sigui per 3g o Wifi. 
pot obtenir fàcilment un paque
pugui realitzar un diagnòstic.

 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

El que es resol en aquest projecte és la integració d’un electrocardiograma 
’oximetria. Totes aquestes dades es poden enviar a qualsevol 

ri bluetooth low energy com ara una tauleta iOS o Android. 
us són cada vegada més populars, i tots disposen d’

internet ja sigui per 3g o Wifi. Això dona un valor afegit al projecte de manera que es 
lment un paquet de dades i enviar-lo directament a un metge perquè 

pugui realitzar un diagnòstic. 

per bluetooth low energy 

un electrocardiograma 
’oximetria. Totes aquestes dades es poden enviar a qualsevol 

una tauleta iOS o Android. 
us són cada vegada més populars, i tots disposen d’una connexió 

de manera que es 
lo directament a un metge perquè 



 

 

 

 

4. Definició de Hardware
Aquest capítol defineix el hardware sobre el qual s’escriu el fi
tasques del projecte. 

4.1. Estructura de hardware

El projecte es basa en el disseny software del sistema però, per tal de poder 
definir el software cal saber amb quin hardware 
hardware ha estat dissenyada p
conformada per diferents dispositius esme

Aquest diagrama de blocs especifica exactament els diferents dispositius 
ha a la placa i com interactuen entre ells.

Cal afegir que la bateria només es pot carregar quan el dispositiu està sense 
alimentació. 

Aquesta és la classificació dels diferents 

COLOR 
GROC 
TARONJA 
VERMELL 
BLAU 

Taula 1. Llegenda sobre el tipus de bloc del diagrama anterior
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Definició de Hardware
Aquest capítol defineix el hardware sobre el qual s’escriu el firmware per realitzar les 

Estructura de hardware 

projecte es basa en el disseny software del sistema però, per tal de poder 
definir el software cal saber amb quin hardware es treballa. La plataforma de 
hardware ha estat dissenyada pels enginyers de l’empresa IDENO i està

da per diferents dispositius esmentats en el següent diagrama de blocs.

Fig 8. Diagrama de blocs del hardware 

Aquest diagrama de blocs especifica exactament els diferents dispositius 
ha a la placa i com interactuen entre ells. 

Cal afegir que la bateria només es pot carregar quan el dispositiu està sense 

Aquesta és la classificació dels diferents blocs: 

FUNCIONALITAT 
Bateria del sistema 
Dispositius de potència 
Dispositius d’entrada / sortida 
Dispositius processadors de dades

. Llegenda sobre el tipus de bloc del diagrama anterior
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Definició de Hardware 
rmware per realitzar les 

projecte es basa en el disseny software del sistema però, per tal de poder 
. La plataforma de 

inyers de l’empresa IDENO i està 
en el següent diagrama de blocs. 

 

Aquest diagrama de blocs especifica exactament els diferents dispositius que hi 

Cal afegir que la bateria només es pot carregar quan el dispositiu està sense 

Dispositius processadors de dades 

. Llegenda sobre el tipus de bloc del diagrama anterior 
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Aquesta és la d’una cara de la pl
l’altre de Spo2, a part de la connexió USB utilitzada només per a carregar la bateria.

Fig 

 

4.2. Transceptor

El transceptor bluetooth és el circuit inte
de capturar totes les dades i empaquetar

El desenvolupament del software del pro
firmware. 

En essència el CC2541 és un microcontrolador de Texas Instruments
nucli de 8051 de 8 bits, aquestes són les seves 

- 128 kb de 
- 8kb de RAM
- Suport per depuració de codi
- 6 Canals de DMA
- 1 timer de 16 bits
- 2 timers de 8 
- 2 uarts, configurables com a port sèrie o SPI
- 1 ADC de 12 bits de 8 canals
- 23 GPIO
- Transceptor
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una cara de la placa amb els seus dos connectors
l’altre de Spo2, a part de la connexió USB utilitzada només per a carregar la bateria.

 

Fig 9. Hardware utiltizat en el desenvolupament 

ceptor bluetooth CC2541

El transceptor bluetooth és el circuit integrat principal del sistema. És l’encarregat 
de capturar totes les dades i empaquetar-les per bluetooth al receptor. 

El desenvolupament del software del projecte es centra especialment en

el CC2541 és un microcontrolador de Texas Instruments
, aquestes són les seves característiques bàsiques:

128 kb de memòria de programa 
8kb de RAM 
Suport per depuració de codi 
6 Canals de DMA 
1 timer de 16 bits 
2 timers de 8 bits 

arts, configurables com a port sèrie o SPI 
1 ADC de 12 bits de 8 canals 
23 GPIO 

ceptor Bluetooth low energy 

per bluetooth low energy 

connectors, un de ECG i 
l’altre de Spo2, a part de la connexió USB utilitzada només per a carregar la bateria. 

bluetooth CC2541 

grat principal del sistema. És l’encarregat 
les per bluetooth al receptor.  

jecte es centra especialment en el seu 

el CC2541 és un microcontrolador de Texas Instruments amb un 
bàsiques: 



 

 

 

 

4.3. MSP430

El MSP430 és un altre microcontrolador avançat amb arquitectura de 16 bits amb 
funcions analògiques específiques
consum. 

Sobre el MSP430 només s’ha modificat un codi d’exemple de T
per a calcular l’oximetria i la pulsació cardíaca.
bits cadascun. 

 

4.4. ADS1298

El ADS1298 és el conve
l’electrocardiograma. Es controla per SPI
aplicacions mèdiques, aquestes són les seves característiques bàsiques:

- Consum de 0.75mW per canal
- Soroll d’entrada 4uV
- Corrent d’entrada 200pA
- Velocitat de lectura de 250 a 32000 mostres/segon
- Suport de fonts bipolars i unipolars
- CMRR : 
- Guany programable: 1,2,3,4,6,8 o 12
- Detecció de connexió dels terminals
- Senyals de test
- Oscil·lador integrat
- Modes de baix consum i 
- Compat

 

Aquest convertidor és una part molt important en aquest projecte, ja que és el que 
s’encarrega de realitzar totes les operacions analògiques com amplificació, 
configuració de guany i compensacions d’offset 
s’explica la configuració 
configuracions possibles, ja que és un projecte de software i la part de hardware ha 
estat realitzada pels enginyers de hardware de IDNEO.

La programació d’aquest hardware es realitza mitjançant 26 registres que es 
poden llegir i escriure a través del SPI. En aquest apartat 
la configuració d’aquest hardware per a un funcionament òptim 
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MSP430 

El MSP430 és un altre microcontrolador avançat amb arquitectura de 16 bits amb 
ncions analògiques específiques i especialment preparat per a aplicacions de baix 

Sobre el MSP430 només s’ha modificat un codi d’exemple de T
per a calcular l’oximetria i la pulsació cardíaca. Incorpora un DAC17 

ADS1298 

vertidor analògic-digital emprat per a capturar les dades de 
l’electrocardiograma. Es controla per SPI i està pensat especialment per a 

, aquestes són les seves característiques bàsiques:

Consum de 0.75mW per canal 
Soroll d’entrada 4uVpp 
Corrent d’entrada 200pA 
Velocitat de lectura de 250 a 32000 mostres/segon
Suport de fonts bipolars i unipolars 
CMRR : -115db 
Guany programable: 1,2,3,4,6,8 o 12 
Detecció de connexió dels terminals 
Senyals de test 
Oscil·lador integrat 
Modes de baix consum i sleep 
Compatible amb SPI 

or és una part molt important en aquest projecte, ja que és el que 
s’encarrega de realitzar totes les operacions analògiques com amplificació, 
configuració de guany i compensacions d’offset entre canals. En aquest projecte 

la configuració utilitzada però no s’entra en detall en totes les 
ja que és un projecte de software i la part de hardware ha 

estat realitzada pels enginyers de hardware de IDNEO. 

amació d’aquest hardware es realitza mitjançant 26 registres que es 
poden llegir i escriure a través del SPI. En aquest apartat s’explica
la configuració d’aquest hardware per a un funcionament òptim de l’aplicació.
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El MSP430 és un altre microcontrolador avançat amb arquitectura de 16 bits amb 
ment preparat per a aplicacions de baix 

Sobre el MSP430 només s’ha modificat un codi d’exemple de Texas Instruments 
 i un ADC18 de 12 

digital emprat per a capturar les dades de 
i està pensat especialment per a 

, aquestes són les seves característiques bàsiques: 

Velocitat de lectura de 250 a 32000 mostres/segon 

or és una part molt important en aquest projecte, ja que és el que 
s’encarrega de realitzar totes les operacions analògiques com amplificació, 

En aquest projecte 
però no s’entra en detall en totes les 

ja que és un projecte de software i la part de hardware ha 

amació d’aquest hardware es realitza mitjançant 26 registres que es 
s’explica quina ha de ser 

l’aplicació. 
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El ADS1298 forma part d’
senyals biològics com
temperatura,etc. 

Aquest és el diagrama de blocs de tota la família d’aquests circuits integrats. El 
ADS1298 no incorpora respiraci
s’apliquen en aquest projecte.

Bàsicament, els senyals diferencials entren en el multiplexor, que serveix per 
seleccionar l’entrada externa o una senyal de test. 
amplificador amb guany programable i entren en el ADC de 24 bits.

El multiplexor porta un filtre pas ba
electromagnètiques. 

El mòdul PACE serveix per detectar el marcapassos i
aplicació. 

El hardware de control és l’encarregat de gestionar 
d’adquirir aquestes dades
addicional que permet assignar un nivell de referència pel cos hum
WCT19 

Incorpora una circuiteria addicional programable que permet estabilitzar la 
contínua i el soroll dels canals
injectada a la cama dreta (Right leg driver) i amb el WCT

 

 

 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

art d’un grup de ADC’s que està dissenyat
senyals biològics com electrocardiograma, respiració, encefalograma, 

Aquest és el diagrama de blocs de tota la família d’aquests circuits integrats. El 
ADS1298 no incorpora respiració, per tant tots els blocs anomenats RESP

en aquest projecte. 

 

Fig 10. Diagrama de blocs del ADS1298 

Bàsicament, els senyals diferencials entren en el multiplexor, que serveix per 
seleccionar l’entrada externa o una senyal de test. Després 
amplificador amb guany programable i entren en el ADC de 24 bits.

El multiplexor porta un filtre pas baix per les interferències 

eix per detectar el marcapassos i no s’utilitza en aquesta 

El hardware de control és l’encarregat de gestionar les configuracions del ADC i 
adquirir aquestes dades per enviar-les al SPI. A  part hi ha una circuiteria 

que permet assignar un nivell de referència pel cos hum

Incorpora una circuiteria addicional programable que permet estabilitzar la 
dels canals. La compensació es realitza mitjançant la 

(Right leg driver) i amb el WCT. 

per bluetooth low energy 

un grup de ADC’s que està dissenyat per a adquirir 
, encefalograma, 

Aquest és el diagrama de blocs de tota la família d’aquests circuits integrats. El 
nomenats RESP no 

Bàsicament, els senyals diferencials entren en el multiplexor, que serveix per 
 passen per un 
 

 externes d’ones 

no s’utilitza en aquesta 

les configuracions del ADC i 
A  part hi ha una circuiteria 

que permet assignar un nivell de referència pel cos humà anomenada 

Incorpora una circuiteria addicional programable que permet estabilitzar la 
. La compensació es realitza mitjançant la tensió 



 

 

 

 

4.4.1. Condicionament de senyal

ECG

Un electrocardiograma complert consta de 12 formes d’ona. Aquest projecte 
disposa de 8 canals diferents
mitjançant diferents càlculs. Aquesta 

El sistema de captura disposa de 10 terminals diferents
ADC porta 8 entrades diferencials
el mateix punt. En la següent taula queden il·lustrats els senyals capturats de la 
persona: 

Entre aquests terminals es realitzen diferents combinacions pera obtenir les 
diferents formes d’ona. Cada
distribució dels terminals d’entrada i les operacions ana
realitzar, s’obtenen d’aquesta manera:

Entrada Positiva 

V6 

LA 

LL 

V2 

V3 

V4 

V5 

V1 

Taula 
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Condicionament de senyal

ECG 

Un electrocardiograma complert consta de 12 formes d’ona. Aquest projecte 
diferents, però els 4 senyals restants es poden obtenir 

mitjançant diferents càlculs. Aquesta és la manera com es capturen els

El sistema de captura disposa de 10 terminals diferents, tot i que l’entrada del 
porta 8 entrades diferencials hi ha alguns terminals que queden connectats en 

En la següent taula queden il·lustrats els senyals capturats de la 

Nom Zona 

LA Braç esquerre 

RA Braç dret 

LL Cama esquerra 

RL Cama dreta 

V1 Pit 

V2 Pit 

V3 Pit 

V4 Pit 

V5 Pit 

V6 Pit 

Taula 2. Nom dels senyals d’entrada 

Entre aquests terminals es realitzen diferents combinacions pera obtenir les 
Cada una dóna una informació diferent. Aquesta és la 

distribució dels terminals d’entrada i les operacions analògiques que s’han de 
’obtenen d’aquesta manera: 

Entrada Negativa Senyal resultant CANAL

WCT V6’ 1 

RA LEAD 1 2 

RA LEAD 2 3 

WCT V2’ 4 

WCT V3’ 5 

WCT V4’ 6 

WCT V5’ 7 

WCT V1’ 8 

Taula 3. Assignació dels terminals diferencials 
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Condicionament de senyalen un            

Un electrocardiograma complert consta de 12 formes d’ona. Aquest projecte 
4 senyals restants es poden obtenir 

és la manera com es capturen els senyals: 

, tot i que l’entrada del 
alguns terminals que queden connectats en 

En la següent taula queden il·lustrats els senyals capturats de la 

Entre aquests terminals es realitzen diferents combinacions pera obtenir les 
dóna una informació diferent. Aquesta és la 

lògiques que s’han de 

CANAL 
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Tal com es pot observar hi ha un terminal
entrades connectades. És un valor que es calcula a partir d’altres entrades i 
s’anomena terminal central de Wilson

es calcula a partir de la mitjana de tres senyals més. 

Es pot veure que el terminal de la cama dreta no existeix en aquests càlculs, 
és perquè es resta també a tots els
offsets. 

El WCT es calcula mitjançant aquesta fórmula:

 

Consisteix en realitzar la mitjana entre tres senyals. Braç dret, Braç esquerre i 
cama esquerra. El càlcul és a
operacionals ja integrat en 

Fig 11

Consisteix en tres seguidors de tensió 
resistències iguals. Com que aquests operacionals tenen la mateixa impedància de 
sortida el valor resultant és el pro

Les entrades d’aquests operacionals provenen d’un multiplexor que permet 
seleccionar quina de les entrades correspon a RA,LA o LL. Cal programar
configuració dels registres. (Veure taula 5)

Un electrocardiograma complet consta
calcularien de la següent manera:

 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

pot observar hi ha un terminal, el WCT, que no correspon a cap de les 
entrades connectades. És un valor que es calcula a partir d’altres entrades i 

erminal central de Wilson, és una referència elèctrica del cos humà que 
es calcula a partir de la mitjana de tres senyals més.  

Es pot veure que el terminal de la cama dreta no existeix en aquests càlculs, 
erquè es resta també a tots els senyals per tal d’eliminar soroll i estabilitzar 

El WCT es calcula mitjançant aquesta fórmula: 

��� �
1

3
��	 
 �	 
 ��� 

Equ 1. Equació de càlcul del WCT 

Consisteix en realitzar la mitjana entre tres senyals. Braç dret, Braç esquerre i 
El càlcul és analògic i es fa amb un sumador 

ja integrat en el ADS1298. Aquest és l’esquema: 

 

11. Esquema del hardware de càlcul del WCT. 

Consisteix en tres seguidors de tensió que van connectats a 
resistències iguals. Com que aquests operacionals tenen la mateixa impedància de 
sortida el valor resultant és el promig de les entrades. 

Les entrades d’aquests operacionals provenen d’un multiplexor que permet 
seleccionar quina de les entrades correspon a RA,LA o LL. Cal programar

. (Veure taula 5) 

Un electrocardiograma complet consta de 12 senyals, les quatre que falten es 
alcularien de la següent manera: 

per bluetooth low energy 

que no correspon a cap de les 
entrades connectades. És un valor que es calcula a partir d’altres entrades i 

elèctrica del cos humà que 

Es pot veure que el terminal de la cama dreta no existeix en aquests càlculs, això 
senyals per tal d’eliminar soroll i estabilitzar 

Consisteix en realitzar la mitjana entre tres senyals. Braç dret, Braç esquerre i 
i es fa amb un sumador dissenyat amb 

 

que van connectats a una xarxa de 
resistències iguals. Com que aquests operacionals tenen la mateixa impedància de 

Les entrades d’aquests operacionals provenen d’un multiplexor que permet 
seleccionar quina de les entrades correspon a RA,LA o LL. Cal programar-lo en la 

de 12 senyals, les quatre que falten es 



 

 

 

 

Nom del senyal

LEAD 3

aVR

aVL

aVF

Taula 

Els càlculs dels senyals que fal
aquest circuit integrat permet calcular aquestes quatre senyals que falten amb un 
altre ADS addicional de 4 canals. 
calcula els senyals intermedis 
terminal central de Wilson es divid

Aquesta configuració no s’utili
programen en els diferents 

Aquests són els diferents registres de

Taula 5. Enumeració dels registres de confi

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

 

Nom del senyal Càlcul 

LEAD 3 Lead 2 - Lead 1 

aVR -(Lead 1 + Lead 2) /2 

aVL (Lead 1 - Lead 2)/2 

aVF (Lead 2 - Lead 1)/2 

Taula 4. Càlcul dels senyals complementaris 

Els càlculs dels senyals que falten es poden treure digitalment. No obstant,
aquest circuit integrat permet calcular aquestes quatre senyals que falten amb un 
altre ADS addicional de 4 canals. Per això incorpora un mòdul de hardware que 

intermedis anomenats WCTA, WCTB, i WCTC. Per tant el 
terminal central de Wilson es dividiria en tres valors diferents.  

Aquesta configuració no s’utilitza però s’ha explicat per entendre els valo
 registres del ADS1298. 

s són els diferents registres de configuració de tot el sistema:

umeració dels registres de configuració del ADS1298.
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ten es poden treure digitalment. No obstant, 
aquest circuit integrat permet calcular aquestes quatre senyals que falten amb un 

això incorpora un mòdul de hardware que 
nomenats WCTA, WCTB, i WCTC. Per tant el 

per entendre els valors que es 

configuració de tot el sistema: 

 

ració del ADS1298. 
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Cada registre forma part de un grup
utilitzades per a cada un: 

Característiques del dispositiu 

ID �Aquest és un registre 
utilitzant. El ADS1298 retorna el valor 0x92 que significa:

- Dispositiu de 
- Circuit integrat de 8 canals

 

Característiques Globals

Aquest és un grup de registres que es poden llegir i escriure i descriuen el 
comportament del ADC per cada canal.

CONFIG 1 �  Permet configurar la resolució de les conversions, el mè
lectura, habilitació de sortida de 

Valor � 0x82 que equival a la configuració:

- Alta resolució
- Mode Daisy

- Sortida 
- 8ks/seg de velocitat

 

CONFIG 2� Permet configurar els senyals de test. 

Valor � 0x10 que equival a la configuració:

- Senyals de test deshabilitades
 

CONFIG 3 � Permet definir les tensions de referència del conver
la compensació RLD20. 

Valor � 0xDC que equival a la 

- Habilitació 
- Tensió de referència de 2,4V
- Habilitació de compensació RLD
- Tensió de referència de RLD interna
- Habilitació de l’alimentació del circuit RLD
- Detecció de connexió del terminal RLD deshabilitada

 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

rma part de un grup diferenciat. Aquestes són les configuracions 

del dispositiu  

Aquest és un registre de només lectura i indica quin dispositiu s’està 
utilitzant. El ADS1298 retorna el valor 0x92 que significa: 

Dispositiu de la família ADS129x 
Circuit integrat de 8 canals 

Globals 

Aquest és un grup de registres que es poden llegir i escriure i descriuen el 
del ADC per cada canal. 

Permet configurar la resolució de les conversions, el mè
habilitació de sortida de clock i la velocitat de conversió del ADC.

que equival a la configuració: 

Alta resolució 
Daisy-chain 

Sortida d’oscil·lador deshabilitada 
8ks/seg de velocitat de conversió 

Permet configurar els senyals de test.  

que equival a la configuració: 

Senyals de test deshabilitades 

Permet definir les tensions de referència del conver

DC que equival a la configuració: 

Habilitació de la tensió de referència interna 
Tensió de referència de 2,4V 
Habilitació de compensació RLD 
Tensió de referència de RLD interna 
Habilitació de l’alimentació del circuit RLD 
Detecció de connexió del terminal RLD deshabilitada

per bluetooth low energy 

questes són les configuracions 

i indica quin dispositiu s’està 

Aquest és un grup de registres que es poden llegir i escriure i descriuen el 

Permet configurar la resolució de les conversions, el mètode de 
i la velocitat de conversió del ADC. 

Permet definir les tensions de referència del convertidor i configurar 

Detecció de connexió del terminal RLD deshabilitada 



 

 

 

 

LOFF � Permet configurar els paràmetres de la detecció de connexió de terminal 
d’entrada (lead off detection).

Valor � 0x03 que equival a la configuració:

- Llindar de detecció de 
- Mode de detecció per corrent (per defecte)
- Corrent de detecció de 6nA (per defecte)
- Detecció en mode de corrent continu

 

Característiques específiques de cada canal

CH(X) SET �Permet programar el guany del canal, el terminal d’entrada del 
multiplexor i l’habilitació del canal. 
manera ja que els 8 canals del ADS1298 tenen la mateixa configuració. 

Valor � 0x60 que equival a la configuració:

- Power down

- Guany de 12
- Multiplexació per defecte

 

RLD_SENSP� Aquest registre co

Valor � 0x00 

- RLD positiu habilitat
terminals)
 

RLD_SENSN � Aquest registre controla l’habilitació de (RLD) 

Valor � 0x00 

- RLD negatiu habilitat
terminals)

 

LOFF_SENSP � Registre que
positiu.  

Valor � 0xFF 

- Tots els canals positius interessa que siguin detectats
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Permet configurar els paràmetres de la detecció de connexió de terminal 
lead off detection). 

0x03 que equival a la configuració: 

Llindar de detecció de lead off d’un 5% (per defecte)
Mode de detecció per corrent (per defecte) 

ent de detecció de 6nA (per defecte) 
Detecció en mode de corrent continu 

específiques de cada canal 

Permet programar el guany del canal, el terminal d’entrada del 
del canal. Són 8 registres que són programats de la mateixa 

manera ja que els 8 canals del ADS1298 tenen la mateixa configuració. 

0x60 que equival a la configuració: 

Power down deshabilitat 
Guany de 12 
Multiplexació per defecte 

Aquest registre controla l’habilitació de RLD positiva per canal

RLD positiu habilitat (La compensació de RLD es fa en tots els 
terminals) 

Aquest registre controla l’habilitació de (RLD) negativa per canal

RLD negatiu habilitat (La compensació de RLD es fa en tots els 
terminals) 

Registre que habilita la detecció dels terminals connectats al 

Tots els canals positius interessa que siguin detectats
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Permet configurar els paràmetres de la detecció de connexió de terminal 

d’un 5% (per defecte) 

Permet programar el guany del canal, el terminal d’entrada del 
Són 8 registres que són programats de la mateixa 

manera ja que els 8 canals del ADS1298 tenen la mateixa configuració.  

positiva per canal 

(La compensació de RLD es fa en tots els 

negativa per canal 

(La compensació de RLD es fa en tots els 

minals connectats al 

Tots els canals positius interessa que siguin detectats. 
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LOFF_SENSP �  Equivalent al cas anterior amb els terminals negatius

Valor � 0x02 

- Només hi ha un terminal negatiu que es connecta a la persona 
que és el braç dret (RA)
pes. Per tant només interessa que aquest terminal negatiu 
analitzi la seva connexió
connectats a WCT.

 

LOFF_FLIP � Permet controlar la direcció del corrent de detecció de 

Valor � 0x00 

- Corrent de sortida

 

Registres d’estat 

Els registres són de nom
terminals d’entrada, n’hi ha un pel positiu i un altre pel negatiu

LOFF_STATP (positiu) i LOFF_STATP (negatiu)

Els 8 bits dels registre equivalen al 
menor. 

Bit = 0 � Canal connectat

Bit = 1 � Canal desconnectat

 

Altres registres 

Hi ha altres registres que no tenen una classificació específica, són els següents

GPIO � Correspon a la lectura i escriptura d’un port d’entrada/sortida de propòsit 
general controlat per SPI. Aquesta opció no s’utilitza en aquest projecte, per tant es 
deixen els valors per defecte (0x00)

PACE � Controla la circ
aquesta aplicació, per tant roman el valor per defecte (0x00)

RESP � Controla el mòdul de respiració, el dispositiu utilitzat incorpora el registre 
però el mòdul de respiració no existeix 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

Equivalent al cas anterior amb els terminals negatius

Només hi ha un terminal negatiu que es connecta a la persona 
que és el braç dret (RA) que correspon al segon bit de menys 

Per tant només interessa que aquest terminal negatiu 
analitzi la seva connexió. Els altres terminals negatius estan 
connectats a WCT. 

Permet controlar la direcció del corrent de detecció de 

Corrent de sortida a tots els terminals. 

Els registres són de només lectura i s’utilitzen per detectar el 
n’hi ha un pel positiu i un altre pel negatiu. 

positiu) i LOFF_STATP (negatiu).  

Els 8 bits dels registre equivalen al lead off de cada canal ordenats de major a 

Canal connectat 

Canal desconnectat 

Hi ha altres registres que no tenen una classificació específica, són els següents

Correspon a la lectura i escriptura d’un port d’entrada/sortida de propòsit 
general controlat per SPI. Aquesta opció no s’utilitza en aquest projecte, per tant es 
deixen els valors per defecte (0x00). 

Controla la circuiteria de detecció de marcapassos i
per tant roman el valor per defecte (0x00). 

Controla el mòdul de respiració, el dispositiu utilitzat incorpora el registre 
però el mòdul de respiració no existeix i sempre es llegeix com a zero.

per bluetooth low energy 

Equivalent al cas anterior amb els terminals negatius. 

Només hi ha un terminal negatiu que es connecta a la persona 
que correspon al segon bit de menys 

Per tant només interessa que aquest terminal negatiu 
Els altres terminals negatius estan 

Permet controlar la direcció del corrent de detecció de leadoff. 

és lectura i s’utilitzen per detectar el lead off dels 

de cada canal ordenats de major a 

Hi ha altres registres que no tenen una classificació específica, són els següents: 

Correspon a la lectura i escriptura d’un port d’entrada/sortida de propòsit 
general controlat per SPI. Aquesta opció no s’utilitza en aquest projecte, per tant es 

marcapassos i no s’utilitza en 

Controla el mòdul de respiració, el dispositiu utilitzat incorpora el registre 
sempre es llegeix com a zero. 



 

 

 

 

CONFIG 4 � Permet configurar el mòdul de respiració
ADC i l’habilitació dels comparadors de 

Valor � 0x0A que equival a la configuració següent

- Lectura en mode 
sempre sota petició SPI)

- Comparadors de 
 

WCT 1 � Configura el mòdul WCT.

Valor � 0x0A: 

- Configuració del primer operacional per treballar en mode de 
WCT únic

- Selecció RA
 

WCT 2 � Configura el mòdul WCT

Valor � 0XE3: 

- Selecció de LA i LL
multiplexors de WCT

- Configuració dels dos operacionals restants per treballar en 
mode de WCT únic
 

Una vegada tots els registres han estat escrits ja es poden 
dades del ADS1298 amb la següent configuració:

Taula 

Com es pot veure, les dades de 24 bits s
complement a 2, per tant s’hauran

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

 

Permet configurar el mòdul de respiració, el mode de lectura del 
i l’habilitació dels comparadors de lead off. 

ival a la configuració següent: 

Lectura en mode single-shot (consisteix en 
sempre sota petició SPI) 
Comparadors de lead off habilitats 

Configura el mòdul WCT. 

Configuració del primer operacional per treballar en mode de 
WCT únic 
Selecció RA (braç dret) en el multiplexor 

Configura el mòdul WCT 

Selecció de LA i LL (braç esquerre i cama esquerra)
multiplexors de WCT 
Configuració dels dos operacionals restants per treballar en 
mode de WCT únic 

Una vegada tots els registres han estat escrits ja es poden començar a adquirir 
dades del ADS1298 amb la següent configuració: 

Taula 6. Representació numèrica del senyal digital 

Com es pot veure, les dades de 24 bits són amb signe, amb valors negatius en 
s’hauran de tractar com a tal en el software del CC2541.
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, el mode de lectura del 

shot (consisteix en realitzar lectures 

Configuració del primer operacional per treballar en mode de 

(braç esquerre i cama esquerra) en els 

Configuració dels dos operacionals restants per treballar en 

començar a adquirir 

 

amb valors negatius en 
de tractar com a tal en el software del CC2541. 
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Per efectes d’eficiència de protocol es 
pes, ja que una resolució de 16 bits és suficient per aquesta aplicació.

 

4.5. Busos de connexió

Els busos de connexió són els que 
dispositius. 

El bus utilitzat per a l’ele
dades, una de rellotge i una de control, 

- MOSI (Master 
- MISO (Master in slave out)
- CLOCK
- CS (Chip select)

 
El bus SPI és molt utilitzat 

velocitat.  
 
El problema d’aquest bus

directament amb nivells de tensió
llargues. 

 
Per començar les comunicacions amb l’ADC cal saber com s’ha de configurar.
 
El ADS1298 treballa com a esclau, per tant el microcontrolador CC2541 serà el 

que controlarà sempre les comunic
és a dir, que és el perifèric de GPIO qui habilita i deshabilita la línia, i no el hardware 
de SPI. 

 
S’ha escrit un driver 

d’escriptura de la següent manera:
 
SPI_PORT &= CHIP_SELECT_ENABLE; 

 

    U1CSR &= ~0x02;                 //Reset al bit de transmissió SPI

    U1DBUF = data; 

    while (!(U1CSR & 0x02));        

 

SPI_PORT |= CHIP_SELECT_DISABLE;

 
Cal que cada vegada que es v

del cc2541 ha de ser zero, vol dir que el bus queda operatiu.

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

Per efectes d’eficiència de protocol es realitza un truncament dels 8 bits de menys 
pes, ja que una resolució de 16 bits és suficient per aquesta aplicació.

Busos de connexió 

Els busos de connexió són els que es fan servir per comunicar els diferents 

El bus utilitzat per a l’electrocardiograma és el SPI. Consisteix en dues 
i una de control,  per tant és un bus síncron: 

MOSI (Master out  slave in) 
MISO (Master in slave out) 
CLOCK 
CS (Chip select) 

olt utilitzat per comunicar dispositius amb poques línies i alta 

El problema d’aquest bus és que no té detecció d’errors, les dades viatgen 
s de tensió no diferencial i les línies no poden ser molt 

Per començar les comunicacions amb l’ADC cal saber com s’ha de configurar.

com a esclau, per tant el microcontrolador CC2541 serà el 
que controlarà sempre les comunicacions. La línia de CS s’ha habilitat per 
és a dir, que és el perifèric de GPIO qui habilita i deshabilita la línia, i no el hardware 

 específic de comunicació SPI que realitza l’operació 
d’escriptura de la següent manera: 

SPI_PORT &= CHIP_SELECT_ENABLE;     //Habilitació del Chip select

U1CSR &= ~0x02;                 //Reset al bit de transmissió SPI

         //Escriptura de la dada

while (!(U1CSR & 0x02));        //Espera la transmissió s’acabi

SPI_PORT |= CHIP_SELECT_DISABLE; //Deshabilitació del Chip select

Cal que cada vegada que es vol escriure al bus, el tercer bit del re
zero, vol dir que el bus queda operatiu. 

per bluetooth low energy 

cament dels 8 bits de menys 
pes, ja que una resolució de 16 bits és suficient per aquesta aplicació. 

servir per comunicar els diferents 

Consisteix en dues línies de 
 

per comunicar dispositius amb poques línies i alta 

les dades viatgen 
les línies no poden ser molt 

Per començar les comunicacions amb l’ADC cal saber com s’ha de configurar. 

com a esclau, per tant el microcontrolador CC2541 serà el 
La línia de CS s’ha habilitat per software, 

és a dir, que és el perifèric de GPIO qui habilita i deshabilita la línia, i no el hardware 

específic de comunicació SPI que realitza l’operació 

Chip select 

U1CSR &= ~0x02;                 //Reset al bit de transmissió SPI 

//Escriptura de la dada 

//Espera la transmissió s’acabi 

//Deshabilitació del Chip select 

escriure al bus, el tercer bit del registre U1CSR 



 

 

 

 

S’escriu la dada al registre de lectura/escriptura i s’espera a que el bit de 
transmissió s’hagi posat a 1, voldrà dir que s’ha acabat la transmissió.

 
Per llegir les dades es fa servir

(zeros) , llavors la dada queda fixada en el registre un cop el bit de transmissió 
posa a 1.  

 
SPI_PORT &= CHIP_SELECT_ENABLE; //Habilitació del Chip select

 
    U1CSR &= ~0x02;             //Reset al bit de transmissió SPI

    U1DBUF = 0;                 //Dada buida en el bufer

while (!(U1CSR & 0x02));   

    data[i] = U1DBUF;           //Lectura de la dada

 

SPI_PORT |= CHIP_SELECT_DISABLE; //Deshabilitació del Chip select

 
Les dades son capturades per 

dada cal que el MASTER enviï
enviarà les dades a través de la línia de MISO. 

 
 

4.5.1. Lectura i escriptura al ADS1298

El convertidor analògic-
analògic controlable digitalment, per tant té uns registres de configuració que es 
poden llegir i escriure per SPI

A part dels registres, hi ha un grup de comandes, utilitzades
dades i els registres, aquesta és la informació que proporciona el fabricant:

Taula 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

 

S’escriu la dada al registre de lectura/escriptura i s’espera a que el bit de 
transmissió s’hagi posat a 1, voldrà dir que s’ha acabat la transmissió.

es fa servir el mateix sistema però ara escrivint
(zeros) , llavors la dada queda fixada en el registre un cop el bit de transmissió 

SPI_PORT &= CHIP_SELECT_ENABLE; //Habilitació del Chip select

U1CSR &= ~0x02;             //Reset al bit de transmissió SPI

U1DBUF = 0;                 //Dada buida en el bufer 

while (!(U1CSR & 0x02));        //Espera del bit de transmissió

data[i] = U1DBUF;           //Lectura de la dada 

SPI_PORT |= CHIP_SELECT_DISABLE; //Deshabilitació del Chip select

Les dades son capturades per pooling que vol dir que per poder llegir qualse
dada cal que el MASTER enviï el senyal de clock, llavors, si l’SLAVE està preparat 
enviarà les dades a través de la línia de MISO.  

Lectura i escriptura al ADS1298

-digital utilitzat en aquest projecte incorpora un sistema 
rolable digitalment, per tant té uns registres de configuració que es 

poden llegir i escriure per SPI 

A part dels registres, hi ha un grup de comandes, utilitzades per el control de les 
dades i els registres, aquesta és la informació que proporciona el fabricant:

Taula 7. Comandes de control del ADS1298 
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S’escriu la dada al registre de lectura/escriptura i s’espera a que el bit de 
transmissió s’hagi posat a 1, voldrà dir que s’ha acabat la transmissió. 

escrivint dades buides. 
(zeros) , llavors la dada queda fixada en el registre un cop el bit de transmissió es 

SPI_PORT &= CHIP_SELECT_ENABLE; //Habilitació del Chip select 

U1CSR &= ~0x02;             //Reset al bit de transmissió SPI 

//Espera del bit de transmissió 

SPI_PORT |= CHIP_SELECT_DISABLE; //Deshabilitació del Chip select 

que vol dir que per poder llegir qualsevol 
, si l’SLAVE està preparat 

Lectura i escriptura al ADS1298 

digital utilitzat en aquest projecte incorpora un sistema 
rolable digitalment, per tant té uns registres de configuració que es 

per el control de les 
dades i els registres, aquesta és la informació que proporciona el fabricant: 
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Les comandes utilitzades en el sistema són les de dades i les de registre. Quan el 
ADS1298 rep l’alimentació fixa
configuració per defecte és la de 

Per poder-hi treballar cal posar les config
les en el POWER ON 

Tal com s’ha esmentat en els capítols anteriors, la seqüència de POWER 
sistema és la següent.  

- Deshabilitació de dades contínues

Fig 12. Captura de la trama de canvi de mode de lectura

Es mostren detalladament les formes d’on
capturades amb un analitzador lògic.

En aquesta fase, s’envia la comanda 0x11 que significa que el dispositiu surt del 
mode per defecte continuous data

significa que per llegir una dada s’ha de demanar una comanda cada cop (0x12).

Es comprova com la senyal de 
qualsevol operació en el bus.

S’observa que el pols de 
això és degut a que la línia de 
microcontrolador necessita alguns cicles de rellotge per efectuar l’operació.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

Les comandes utilitzades en el sistema són les de dades i les de registre. Quan el 
ADS1298 rep l’alimentació fixa tots els registres per defecte i la configuració. La 

és la de Data Continuous. 

hi treballar cal posar les configuracions inicials, per tant caldr

Tal com s’ha esmentat en els capítols anteriors, la seqüència de POWER 

Deshabilitació de dades contínues 

 

. Captura de la trama de canvi de mode de lectura 

Es mostren detalladament les formes d’ona de cada secció. Les dades han estat 
capturades amb un analitzador lògic. 

En aquesta fase, s’envia la comanda 0x11 que significa que el dispositiu surt del 
continuous data i entra en el mode data by command

una dada s’ha de demanar una comanda cada cop (0x12).

com la senyal de chip select es posa a zero quant 
qualsevol operació en el bus. 

S’observa que el pols de chip select és molt més gran que l’a
la línia de chip select està controlada per software i el 

microcontrolador necessita alguns cicles de rellotge per efectuar l’operació.

per bluetooth low energy 

Les comandes utilitzades en el sistema són les de dades i les de registre. Quan el 
la configuració. La 

per tant caldrà canviar-

Tal com s’ha esmentat en els capítols anteriors, la seqüència de POWER ON del 

 

a de cada secció. Les dades han estat 

En aquesta fase, s’envia la comanda 0x11 que significa que el dispositiu surt del 
data by command, que 

una dada s’ha de demanar una comanda cada cop (0x12). 

es posa a zero quant es realitza 

amplada del byte, 
està controlada per software i el 

microcontrolador necessita alguns cicles de rellotge per efectuar l’operació. 



 

 

 

 

- Escriptura de registres de calibració

 

Per a realitzar una escriptura de registres , el mètode és el següent :
 

Fig 13. Representació de la lectura/escriptura dels registres

Tal com indica la taula 7, el primer byte incorpora la comanda en els 3 bits de 
més pes i l’offset en els 5 bits restants.

Primer s’escriu la comanda 
registre al qual volem escriure
comanda d’escriptura 0x40 amb l’offset d’escriptura 0x00
la quantitat de registres es volen 
Aquesta és la forma d’ona resultant, 
torna a pujar quan s’acaba l’operació.
 

Fig 

 

Aquest gràfic mostra l’escriptura de 
 

- Espera de 500 ms  

 
Cal esperar un mínim de 500 ms perquè les tensions d’entrada l’estabilitzin.
 
 
- Lectura de 10 mostres de calibració 
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Escriptura de registres de calibració 

zar una escriptura de registres , el mètode és el següent :

. Representació de la lectura/escriptura dels registres

Tal com indica la taula 7, el primer byte incorpora la comanda en els 3 bits de 
més pes i l’offset en els 5 bits restants. 

anda OPCODE_1- RREG (0x40) que conté l’offset del 
registre al qual volem escriure i la comanda. OPCODE_1  és la operació 
comanda d’escriptura 0x40 amb l’offset d’escriptura 0x00.  El següent byte equival a

es volen escriure menys la unitat, OPCODE
Aquesta és la forma d’ona resultant, es comprova que el CS baixa per escriure i 
torna a pujar quan s’acaba l’operació. 

Fig 14. Escriptura dels registres de configuració 

Aquest gràfic mostra l’escriptura de registres del sistema. 

Cal esperar un mínim de 500 ms perquè les tensions d’entrada l’estabilitzin.

Lectura de 10 mostres de calibració amb una separació 0.8 ms
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zar una escriptura de registres , el mètode és el següent : 

 

. Representació de la lectura/escriptura dels registres 

Tal com indica la taula 7, el primer byte incorpora la comanda en els 3 bits de 

que conté l’offset del 
i la comanda. OPCODE_1  és la operació or de la 

El següent byte equival a 
OPCODE_2(0X19). 

que el CS baixa per escriure i 

 

Cal esperar un mínim de 500 ms perquè les tensions d’entrada l’estabilitzin. 

0.8 ms entre elles. 
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Ara es llegeixen deu mostres de tots els canals per efectuar
calibració s’efectua calculant el promig de totes les mostres i llavors restant
cada lectura. D’aquesta manera el sistema 

S’ha comprovat que el sistema és molt estable amb la temperatura i que
d’offset dels amplificadors pràcticament no varia 
calibració només es fa en el POWER ON.

Per l’aplicació es fa servir el mode 
dades: 

Fig 15. Representació del mètode de lectura de les dades

El convertidor també disposa de línies de control addicional que permeten 
gestionar la conversió de les dades. Aquestes línies són DRDY i START

Segons el fabricant cal que la línia de 
una comada SPI de start, les dues tindran el mateix afecte, en 
la línia física. Per poder començar a llegir dades, cal que el hardware tingui la 
disponible i per això la línia de 
conversió. El software ha d’interpretar aquest estat i llegir la dada en aquell moment.

El temps entre que s’inicia la conversió fins que la dada està disponible depèn del 
oscil·lador del ADC , que per defecte es de 2,04 Mhz, i 
registres. 

Quan la dada està disponible s’envia la comanda RDATA 
el bus ja disposa de totes les dades de 24 bits pels 8 canals i del status dels 
terminals d’entrada. Aquesta és la configuració de sortida de les dades:

 Primers 3 bytes :(1100 + LOFF_STATP + LOFF_STATN + bits[4:7] GPIO)

Els primers tres bytes contenen 
s’envien els valors dels registres LOFF_STATP i LOFF_STATN esmentats 
anteriorment i incorporen un mapa de bits amb l’estat dels terminals d’entrada, un 0 
significa connectat, i un 1 desconnectat
GPIO21 que disposa el ADC.

Els següents bytes corresponen a les mostres de cada canal en una paraula de 
24 bits amb signe, començant pel canal 1.

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

Ara es llegeixen deu mostres de tots els canals per efectuar una calibració. La 
calibració s’efectua calculant el promig de totes les mostres i llavors restant
cada lectura. D’aquesta manera el sistema té sempre la mateixa repetibilitat.

S’ha comprovat que el sistema és molt estable amb la temperatura i que
’offset dels amplificadors pràcticament no varia al llarg del temps

calibració només es fa en el POWER ON. 

servir el mode One-shot, aquesta és la manera de llegir les 

Representació del mètode de lectura de les dades

r també disposa de línies de control addicional que permeten 
gestionar la conversió de les dades. Aquestes línies són DRDY i START

Segons el fabricant cal que la línia de start estigui a nivell alt o que s’hagi enviat 
, les dues tindran el mateix afecte, en aquest cas

la línia física. Per poder començar a llegir dades, cal que el hardware tingui la 
nia de data ready es posa a 1 un cop 

ha d’interpretar aquest estat i llegir la dada en aquell moment.

El temps entre que s’inicia la conversió fins que la dada està disponible depèn del 
oscil·lador del ADC , que per defecte es de 2,04 Mhz, i de la co

Quan la dada està disponible s’envia la comanda RDATA – (0x12) i seguidament 
el bus ja disposa de totes les dades de 24 bits pels 8 canals i del status dels 
terminals d’entrada. Aquesta és la configuració de sortida de les dades:

Primers 3 bytes :(1100 + LOFF_STATP + LOFF_STATN + bits[4:7] GPIO)

Els primers tres bytes contenen l’estat dels terminals d’entrada. Bàsicament 
s’envien els valors dels registres LOFF_STATP i LOFF_STATN esmentats 

un mapa de bits amb l’estat dels terminals d’entrada, un 0 
, i un 1 desconnectat. Els últims 4 bits formen part del registre 

que disposa el ADC. 

Els següents bytes corresponen a les mostres de cada canal en una paraula de 
amb signe, començant pel canal 1. 

per bluetooth low energy 

una calibració. La 
calibració s’efectua calculant el promig de totes les mostres i llavors restant-los a 

sempre la mateixa repetibilitat. 

S’ha comprovat que el sistema és molt estable amb la temperatura i que la tensió 
al llarg del temps, per tant la 

, aquesta és la manera de llegir les 

 

Representació del mètode de lectura de les dades 

r també disposa de línies de control addicional que permeten 
gestionar la conversió de les dades. Aquestes línies són DRDY i START 

alt o que s’hagi enviat 
aquest cas, s’utilitza 

la línia física. Per poder començar a llegir dades, cal que el hardware tingui la dada 
cop s’ha acabat la 

ha d’interpretar aquest estat i llegir la dada en aquell moment. 

El temps entre que s’inicia la conversió fins que la dada està disponible depèn del 
de la configuració dels 

(0x12) i seguidament 
el bus ja disposa de totes les dades de 24 bits pels 8 canals i del status dels 
terminals d’entrada. Aquesta és la configuració de sortida de les dades: 

Primers 3 bytes :(1100 + LOFF_STATP + LOFF_STATN + bits[4:7] GPIO) 

dels terminals d’entrada. Bàsicament 
s’envien els valors dels registres LOFF_STATP i LOFF_STATN esmentats 

un mapa de bits amb l’estat dels terminals d’entrada, un 0 
. Els últims 4 bits formen part del registre 

Els següents bytes corresponen a les mostres de cada canal en una paraula de 



 

 

 

 

S’ha escrit un driver de software que controla totes les lectures i escriptures de 
dades i registres. Aquestes son les instruccions de lectura:

Fig 16

El diagrama de flux explica detalladament quina és la seqü
aquest cas quan el data ready

deshabilitar la conversió , es llegeix e
quan es vulgui tornar a llegir una dada
caldrà esperar el temps de conversió. L’aplicació del electrocardiograma requereix 
un temps molt estable de captura, utilitzant aquest mètode, el que s’aconsegueix es 
que una lectura activi la conversió de la lectura següent, 
s’ha d’esperar. 
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de software que controla totes les lectures i escriptures de 
questes son les instruccions de lectura: 

 

16. Diagrama de flux de l’adquisició de dades 

diagrama de flux explica detalladament quina és la seqüència de lectura. En 
data ready s’activa,la línia de start es posa a zero. P

deshabilitar la conversió , es llegeix el resultat i es torna a iniciar, d’aquesta manera 
tornar a llegir una dada, ja n’hi haurà una de disponible al bus i no 

caldrà esperar el temps de conversió. L’aplicació del electrocardiograma requereix 
un temps molt estable de captura, utilitzant aquest mètode, el que s’aconsegueix es 

ctivi la conversió de la lectura següent, així el microcontrolador no 

41 

per bluetooth low energy 

 

de software que controla totes les lectures i escriptures de 

cia de lectura. En 
es posa a zero. Per 

d’aquesta manera 
disponible al bus i no 

caldrà esperar el temps de conversió. L’aplicació del electrocardiograma requereix 
un temps molt estable de captura, utilitzant aquest mètode, el que s’aconsegueix es 

el microcontrolador no 
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Aquestes són les dades capturades:

Fig 17. Captura de l’a

Es comprova efectivament que quan es captura la dada el 
baix i la línia de start es manté a zero fins que s’acaba la lectura del bus. Quan la 
línia de start es posa a 1 activa la conversió per a la dada següent. Ara s’entra més 
en detall a les dades de lectura i les comendes.

Fig 18. Detall dels senyals del SPI en una lectura de dades

Es pot veure la comanda RDATA (0x12) a la lí
línia MISO. Els tres primers bytes corresponen
corresponen a la dada del canal 1. El valor del canal 1 val 0x00389C, és un valor 
molt proper a zero, això és perquè aquesta captura és de les dades de calibració.

El tipus de dades de sortida és de 24 bits amb signe
negatius amb complement a 2.

 

 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

Aquestes són les dades capturades: 

. Captura de l’adquisició de dues trames contigües

 

Es comprova efectivament que quan es captura la dada el data ready 

es manté a zero fins que s’acaba la lectura del bus. Quan la 
activa la conversió per a la dada següent. Ara s’entra més 

detall a les dades de lectura i les comendes. 

. Detall dels senyals del SPI en una lectura de dades

la comanda RDATA (0x12) a la línia de MOSI i totes les dades de la 
línia MISO. Els tres primers bytes corresponen a l’status, els tres bytes

la dada del canal 1. El valor del canal 1 val 0x00389C, és un valor 
molt proper a zero, això és perquè aquesta captura és de les dades de calibració.

El tipus de dades de sortida és de 24 bits amb signe, per tant pot prendre valors 
negatius amb complement a 2. 

per bluetooth low energy 

 

es 

data ready està a nivell 
es manté a zero fins que s’acaba la lectura del bus. Quan la 

activa la conversió per a la dada següent. Ara s’entra més 

 

. Detall dels senyals del SPI en una lectura de dades 

nia de MOSI i totes les dades de la 
bytes següents ja 

la dada del canal 1. El valor del canal 1 val 0x00389C, és un valor 
molt proper a zero, això és perquè aquesta captura és de les dades de calibració. 

, per tant pot prendre valors 



 

 

 

 

- Escriptura de registres de lect
 
Ara ja només cal reescriure els registres per tal de poder llegir les dades , tal com
indica la figura següent: 
 

Fig 

 
La comanda d’escriptura és 0x40+registre inicial (0x00)
0x00 i s’escriuen 0x19 registres a partir del d’inici.
 
- Lectura de registres de lectura

Es comprova efectivament que els registres s’han 

Fig 20. Captura de la lectura dels registres escrits anteriorment

La comanda de lectura és 0x20+registre inicial (0x00)
valors son els mateixos que s`han escrit.
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Escriptura de registres de lectura 

Ara ja només cal reescriure els registres per tal de poder llegir les dades , tal com

Fig 19. Captura de l’escriptura dels registres 

La comanda d’escriptura és 0x40+registre inicial (0x00) s’efectua a 
0x19 registres a partir del d’inici. 

Lectura de registres de lectura 

Es comprova efectivament que els registres s’han escrit correctament.

. Captura de la lectura dels registres escrits anteriorment

La comanda de lectura és 0x20+registre inicial (0x00), es comprova que els 
valors son els mateixos que s`han escrit. 
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Ara ja només cal reescriure els registres per tal de poder llegir les dades , tal com 

 

a partir del registre 

escrit correctament. 

 

. Captura de la lectura dels registres escrits anteriorment 

, es comprova que els 
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4.5.2. Connexió DPI

Fins ara s’ha vist la comunicació entre el microco
convertidor analògic-digital. Ara  es veurà la comunicació entre el MSP430 i el 
CC2541. La connexió DPI21

per sincronitzar les trames.

El microcontrolador principal disposa de dos 
configurables com a SPI o com a port sèrie. S’ha triat el port sèrie per 
comunicació, ja que requereix d’una sola línia per efectuar la comunicació.

Les dades que cal transmetr
sensor, llindar de detecció i valor intern de càlcul d’oximetria.

L’exemple original d’oximetria de T
contínuament a 115200 bauds. Segons el fabricant del CC2541, treball
port sèrie a velocitat màxima en paral·lel amb el bluetooth pot provocar problemes 
de gestió d’interrupcions, per tant es pot produir un comportament anòmal
transmissió de les dades tant en el port sèrie com en el bluetooth.

S’ha provat empíricament aquesta solució però 
el bluetooth es desconnecta passat un temps indeter
codi del MSP430 perquè tingui el mateix comportament 
transmissió de 19200 bauds, 
suficient ja que només es requereix actualitzar el valor de l’oximetria a un interval 
visual. 

Per poder efectuar satisfactòriament la comunicació s’ha d’implementar un 
protocol per poder informar al receptor
moment. L’exemple proporcion
davant de cada trama, d’aquesta manera s’aconsegueix sincronitzar tots els valors i 
emmagatzemar-los en una variable en el receptor.

A l’anterior figura es pot 
organitzada en sectors de dos bytes, això es fa per no distorsionar el temps de 
càlcul del MSP430. Cada grup de 2 bytes
bauds no es poden enviar totes les dades en un sol cicle.

Per poder sincronitzar les d
els bytes correctament. Aquest és el diagrama de flux del codi.
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Connexió DPI 

s’ha vist la comunicació entre el microcontrolador principal i el 
digital. Ara  es veurà la comunicació entre el MSP430 i el 

21és un protocol implementat sobre un port sèrie, i serveix 
. 

controlador principal disposa de dos mòduls de comunicació sèrie
figurables com a SPI o com a port sèrie. S’ha triat el port sèrie per 

ja que requereix d’una sola línia per efectuar la comunicació.

Les dades que cal transmetre són: oximetria, pulsació cardíaca, senyal del 
sensor, llindar de detecció i valor intern de càlcul d’oximetria. 

e original d’oximetria de Texas Instruments envia totes les dades 
contínuament a 115200 bauds. Segons el fabricant del CC2541, treball
port sèrie a velocitat màxima en paral·lel amb el bluetooth pot provocar problemes 
de gestió d’interrupcions, per tant es pot produir un comportament anòmal

tant en el port sèrie com en el bluetooth. 

íricament aquesta solució però s’ha comprovat que efectivament
el bluetooth es desconnecta passat un temps indeterminat. Per tant s’ha modificat 

è tingui el mateix comportament a una velocitat de 
transmissió de 19200 bauds, a un interval de connexió de 100ms. Aquest temps és 
suficient ja que només es requereix actualitzar el valor de l’oximetria a un interval 

Per poder efectuar satisfactòriament la comunicació s’ha d’implementar un 
protocol per poder informar al receptor de quines són les dades que es reben a cada 
moment. L’exemple proporcionat per Texas ja inclou una capçalera de dos bytes 
davant de cada trama, d’aquesta manera s’aconsegueix sincronitzar tots els valors i 

los en una variable en el receptor. 

Fig 21. Captura de les trames DPI 

 veure una trama sencera de les dades transmeses. Està 
organitzada en sectors de dos bytes, això es fa per no distorsionar el temps de 

ada grup de 2 bytes representa un cicle de càlcul, a 19200 
bauds no es poden enviar totes les dades en un sol cicle. 

Per poder sincronitzar les dades al receptor cal fer una màquina d’estats per llegir 
els bytes correctament. Aquest és el diagrama de flux del codi. 
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ntrolador principal i el 
digital. Ara  es veurà la comunicació entre el MSP430 i el 

és un protocol implementat sobre un port sèrie, i serveix 

mòduls de comunicació sèrie 
figurables com a SPI o com a port sèrie. S’ha triat el port sèrie per a la 

ja que requereix d’una sola línia per efectuar la comunicació. 

e són: oximetria, pulsació cardíaca, senyal del 

envia totes les dades 
contínuament a 115200 bauds. Segons el fabricant del CC2541, treballar amb el 
port sèrie a velocitat màxima en paral·lel amb el bluetooth pot provocar problemes 
de gestió d’interrupcions, per tant es pot produir un comportament anòmal en la 

que efectivament, 
minat. Per tant s’ha modificat el 

a una velocitat de 
. Aquest temps és 

suficient ja que només es requereix actualitzar el valor de l’oximetria a un interval 

Per poder efectuar satisfactòriament la comunicació s’ha d’implementar un 
quines són les dades que es reben a cada 

una capçalera de dos bytes 
davant de cada trama, d’aquesta manera s’aconsegueix sincronitzar tots els valors i 

 

veure una trama sencera de les dades transmeses. Està 
organitzada en sectors de dos bytes, això es fa per no distorsionar el temps de 

representa un cicle de càlcul, a 19200 

es al receptor cal fer una màquina d’estats per llegir 



 

 

 

 

Fig 22

Aquest diagrama il·lustra la sincronització de les dades. Primer es llegeix la 
capçalera H1, es pregunta si ho és, si no, torna a
és correcte passa a llegir H2, si H2 = 0xFF procedeix a llegir les dades, sinó poden 
passar dues coses més, que sigui H1 = 0x00 
qualsevol altre, tornant al punt de partida. D’aquesta manera sigui quin sigui l’
de trama sempre queda sincronitzada.
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22. Diagrama de flux de la sincronització DPI 

 

ustra la sincronització de les dades. Primer es llegeix la 
1, es pregunta si ho és, si no, torna a llegir fins a trobar un H1 = 0x00, si 

llegir H2, si H2 = 0xFF procedeix a llegir les dades, sinó poden 
passar dues coses més, que sigui H1 = 0x00 passant a l’estat llegi
qualsevol altre, tornant al punt de partida. D’aquesta manera sigui quin sigui l’

eda sincronitzada. 
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ustra la sincronització de les dades. Primer es llegeix la 
llegir fins a trobar un H1 = 0x00, si 

llegir H2, si H2 = 0xFF procedeix a llegir les dades, sinó poden 
llegir H2, o que sigui 

qualsevol altre, tornant al punt de partida. D’aquesta manera sigui quin sigui l’ inici 
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5. Software encastat
El software encastat és el cor d’aquest 

el compilador IAR Workbench for 8051. La realització s’ha dut terme modificant 
l’exemple de Texas Instruments 
llibreries pròpies del stack 

CC2541 com ara el GPIO. 

A partir d’aquí s’ha anat desenvolupant l’aplicació dissenyant drivers 
per a cada funcionalitat. 

Aquest projecte consta de dos modes molt diferents de transmetre el senyal, 
Protocol diferencial i Protocol
la utilització d’aquests dos mètodes.

 

5.1. Stack bluetooth low energy

Bluetooth low energy és
trànsit de dades reduït. Funciona a 2.4Ghz
pensat per a aplicacions mèdiques, radio control domèstic, fitness i sistemes que 
requereixin un sistema robust de comunicacions 
principal avantatge d’aquest sistema és que consumeix 10 vegades menys que 
bluetooth en convencional. 

L’Stack bluetooth low energy 
amb el disseny funcional de l’aplicació. 
l’estat de la connexió. El programador disposa de diferents paràmetres que són 
fàcilment llegibles mitjançant crides a funcions.

La part més important del 
llenguatge que utilitzen els dispositius per comunicar
perfils USB i els drivers hardware, els dos sistemes s’entenen perquè parlen el 
mateix idioma. 

Igual que el bluetooth convencional, el BLE també disposa de diferents perfils 
específics.  

Un perfil BLE és una capa de software que permet configurar el tipus de dades 
que s’enviaran i amb quin protocol
n’hi ha. L’aplicació utilitzada en aq
però Texas ofereix un exemple amb un perfil genèric 
Seguidament s’explica en qu
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Software encastat 
El software encastat és el cor d’aquest projecte, s’ha realitzat amb llenguatge C i 

el compilador IAR Workbench for 8051. La realització s’ha dut terme modificant 
l’exemple de Texas Instruments SimpleBlePeripheralja que incorpora totes les 

stack bluetooth a més dels drivers d’alguns perifèrics del 
 

A partir d’aquí s’ha anat desenvolupant l’aplicació dissenyant drivers 

consta de dos modes molt diferents de transmetre el senyal, 
Protocol PQRST, més tard s’avaluaran els pros i els contres de 

la utilització d’aquests dos mètodes. 

Stack bluetooth low energy 

low energy és un sistema de comunicacions sense fil
. Funciona a 2.4Ghz i té un abast d’uns 10 metres. Està 

pensat per a aplicacions mèdiques, radio control domèstic, fitness i sistemes que 
requereixin un sistema robust de comunicacions amb poc ample
principal avantatge d’aquest sistema és que consumeix 10 vegades menys que 

 

bluetooth low energy és una llibreria de software que permet interactuar 
amb el disseny funcional de l’aplicació. L’Stack realitza el control de la transmissió i 
l’estat de la connexió. El programador disposa de diferents paràmetres que són 
fàcilment llegibles mitjançant crides a funcions. 

La part més important del Stack bluetooth és el perfil de comunicació perquè és 
nguatge que utilitzen els dispositius per comunicar-se, de manera anàloga als 

perfils USB i els drivers hardware, els dos sistemes s’entenen perquè parlen el 

Igual que el bluetooth convencional, el BLE també disposa de diferents perfils 

és una capa de software que permet configurar el tipus de dades 
amb quin protocol, amb quins permisos i amb quina 

. L’aplicació utilitzada en aquest projecte no té cap perfil estàndard
rò Texas ofereix un exemple amb un perfil genèric anomenat GenericGattProfile

Seguidament s’explica en què consisteix. 
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s’ha realitzat amb llenguatge C i 
el compilador IAR Workbench for 8051. La realització s’ha dut terme modificant 

ja que incorpora totes les 
bluetooth a més dels drivers d’alguns perifèrics del 

A partir d’aquí s’ha anat desenvolupant l’aplicació dissenyant drivers específics 

consta de dos modes molt diferents de transmetre el senyal, 
els pros i els contres de 

 

icacions sense fil pensat per a un 
té un abast d’uns 10 metres. Està 

pensat per a aplicacions mèdiques, radio control domèstic, fitness i sistemes que 
poc ample de banda. El 

principal avantatge d’aquest sistema és que consumeix 10 vegades menys que el 

software que permet interactuar 
de la transmissió i 

l’estat de la connexió. El programador disposa de diferents paràmetres que són 

bluetooth és el perfil de comunicació perquè és el 
se, de manera anàloga als 

perfils USB i els drivers hardware, els dos sistemes s’entenen perquè parlen el 

Igual que el bluetooth convencional, el BLE també disposa de diferents perfils 

és una capa de software que permet configurar el tipus de dades 
os i amb quina encriptació si 

estàndard en BLE 
GenericGattProfile. 



 

 

 

 

L’stack bluetooth permet dos tipus de comunicació, una 
bytes configurades en el 
reservant espai de memòria 
més immediat perquè permet tenir el control de la transmissió en el perifèric i no en 
el receptor.  

Aquest projecte utilitzarà el mode de transmissió per notificació 
dades perquè és el que s’ajusta més per a aquesta aplicació ja que cal que en tot 
moment el perifèric realitzi una comunicació quan té una nova dada disponible.

D’altra banda, es fa servir el sist
diferents modes de funcionament.

 

5.1.1. Perfil Original

El perfil genèric incorpora 5 cadenes de caràcters que es poden llegir i escriure 
entre dispositius, anomenats 

Característic 1 

Característic 2 

Característic 3 

Característic 4 

Característic 5 

Taula 8. Configuració dels característics BLE definits inicialment

Cada característic té una llargada determinada, uns permisos i , si cal, una 
autentificació. A continuació 

Permisos : Conformen els drets que té l’usuari remot de rebre i enviar dades , 
poden ser de 3 tipus

- Lectura: Permís de llegir la dada sota petició
 

- Escriptura: Permís per escriure la dada
 

- Lectura notificada

dada amb notificació. L’activació d’una bandera de notificaci
característic provocarà una notificació del valor sempre i quan hi hagi 
una actualitzaci
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bluetooth permet dos tipus de comunicació, una utilitza 
bytes configurades en el profile, i l’altra és realitzar la transmissió manualment, 
reservant espai de memòria i fer una notificació al bluetooth. Aquest mètode és el 
més immediat perquè permet tenir el control de la transmissió en el perifèric i no en 

tzarà el mode de transmissió per notificació 
perquè és el que s’ajusta més per a aquesta aplicació ja que cal que en tot 

moment el perifèric realitzi una comunicació quan té una nova dada disponible.

D’altra banda, es fa servir el sistema de transmissió sota demanda per activar els 
diferents modes de funcionament. 

Perfil Original 

El perfil genèric incorpora 5 cadenes de caràcters que es poden llegir i escriure 
dispositius, anomenats característics. Són els següents: 

Llargada Permisos Autentificació

1 byte lectura/escriptura NO CAL 

1 byte Escriptura NO CAL 

1 byte Lectura NO CAL 

1 byte lectura notificada NO CAL 

5 bytes lectura/escriptura CAL 

. Configuració dels característics BLE definits inicialment

Cada característic té una llargada determinada, uns permisos i , si cal, una 
A continuació s’explica què volen dir aquests atributs.

Conformen els drets que té l’usuari remot de rebre i enviar dades , 
poden ser de 3 tipus 

Permís de llegir la dada sota petició 

: Permís per escriure la dada 

Lectura notificada: Consisteix en que l’usuari només podrà llegir la 
notificació. L’activació d’una bandera de notificaci
provocarà una notificació del valor sempre i quan hi hagi 

una actualització d’aquest. 
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utilitza les cadenes de 
, i l’altra és realitzar la transmissió manualment, 

i fer una notificació al bluetooth. Aquest mètode és el 
més immediat perquè permet tenir el control de la transmissió en el perifèric i no en 

tzarà el mode de transmissió per notificació per enviar les 
perquè és el que s’ajusta més per a aquesta aplicació ja que cal que en tot 

moment el perifèric realitzi una comunicació quan té una nova dada disponible. 

ema de transmissió sota demanda per activar els 

El perfil genèric incorpora 5 cadenes de caràcters que es poden llegir i escriure 

Autentificació 

. Configuració dels característics BLE definits inicialment 

Cada característic té una llargada determinada, uns permisos i , si cal, una 
s’explica què volen dir aquests atributs. 

Conformen els drets que té l’usuari remot de rebre i enviar dades , 

: Consisteix en que l’usuari només podrà llegir la 
notificació. L’activació d’una bandera de notificació del 
provocarà una notificació del valor sempre i quan hi hagi 
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Autentificació: Consisteix en un 
introduir per llegir

En l’apartat següent s’explica
projecte. 

 

5.2. Estructura de software

En la següent figura es mostra el diagrama de blocs de software que bàsicament 
és una estructura jeràrquica. Consisteix en diferents mòduls de software que 
controlen diferents nivells des dels controladors de hardware fins arribar a les 
aplicacions que són els blocs on realment es processa 

Fig 23

 

5.2.1. Perfil m

En aquest projecte s’ha modificat el perfil del bluetooth low energy perquè 
coexisteixen diferents sistemes de configuració en la que és molt útil llegir i escriure
cadenes de bytes de longitud modificable 

Tots els característics s’han modificat de manera que puguin ser escrits i llegits 
des de qualsevol dispositiu sense necessitat d’autentificació. A més també s’ha 
modificat la llargada d’aquests atributs. S’ha comprovat e
llargada màxima que pot tenir un caract

CC2541

SPO2

Phisical Layer (PHY)

Host-Controller Interface (HCI)

HAL BLUETOOTH LOW ENERGY

Operating 

system 

abstraction 

layer (OSAL)

Logic Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP)

Security Manager (SM)

Generic Access Profile

(GAP)

BLUETOOTH LOW ENERGY STACK
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Consisteix en un password de 6 xifres numèriques que caldrà 
introduir per llegir el característic que tingui aquest atribut.

En l’apartat següent s’explica quin perfil s’ha adoptat en el disseny d’aquest 

Estructura de software 

En la següent figura es mostra el diagrama de blocs de software que bàsicament 
jeràrquica. Consisteix en diferents mòduls de software que 

controlen diferents nivells des dels controladors de hardware fins arribar a les 
ocs on realment es processa la informació

23. Diagrama de blocs de l’estructura software 

Perfil modificat 

En aquest projecte s’ha modificat el perfil del bluetooth low energy perquè 
coexisteixen diferents sistemes de configuració en la que és molt útil llegir i escriure
cadenes de bytes de longitud modificable tant en l’emissor com en el receptor 

Tots els característics s’han modificat de manera que puguin ser escrits i llegits 
des de qualsevol dispositiu sense necessitat d’autentificació. A més també s’ha 
modificat la llargada d’aquests atributs. S’ha comprovat empíricament que la 
llargada màxima que pot tenir un característic és de 19 bytes. 

HAL UARTHAL SPI

ADS1298 

DRIVER

ECG MW

Phisical Layer (PHY)

Link Layer (LL)

Host-Controller Interface (HCI)

HAL BLUETOOTH LOW ENERGY

Logic Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP)

Attribute Protocol (ATT)Security Manager (SM)

Attribute Attribute Profile 

(GATT)

Generic Access Profile

BLUETOOTH LOW ENERGY STACK

DIGITAL PROTOCOL 

INTERFACE DRIVER

HEART
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de 6 xifres numèriques que caldrà 
que tingui aquest atribut. 

quin perfil s’ha adoptat en el disseny d’aquest 

En la següent figura es mostra el diagrama de blocs de software que bàsicament 
jeràrquica. Consisteix en diferents mòduls de software que 

controlen diferents nivells des dels controladors de hardware fins arribar a les 
formació. 

 

En aquest projecte s’ha modificat el perfil del bluetooth low energy perquè 
coexisteixen diferents sistemes de configuració en la que és molt útil llegir i escriure 

n l’emissor com en el receptor . 

Tots els característics s’han modificat de manera que puguin ser escrits i llegits 
des de qualsevol dispositiu sense necessitat d’autentificació. A més també s’ha 

mpíricament que la 

HAL UART
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DRIVER

HEART & SPO2 MW

BATTERY 

DRIVER

GPIO
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ECG
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Aquesta és la llargada i l’assignació

Característic 1 1 byte 

Característic 2 2 bytes 

Característic 3 4 bytes 

Taula 9. Descripció dels usos

 

5.3. Software del MSP430

El Software del MSP430 s’ha extret d’un exemple de Texas instruments , i el 
disseny original s’executa en una placa de Olimex 

Pel hardware s’ha utilitzat exactament la mateixa configuració de l’exemple i la 
sortida del port sèrie s’ha connectat al Rx de la UART del CC2541.

El sistema de l’exemple funciona correctament però el port sèrie 
velocitat de 115200 enviant dades contínuament. Empíricament s’ha demostrat que 
el CC2541 no dóna l’abast a atendre totes les dades entrants ja
bluetooth consumeix molt de procés i genera moltes interrupcions. El problema s’ha 
detectat perquè quan el MSP comença a enviar trames, el bluetooth es desconnecta 
tot sol sense motiu aparent. 

Per resoldre aquest problema s’ha optat per redui
port sèrie, de 115200 a 19200 bauds, i enviar les dades una vegada cada 100 ms 
enlloc d’enviar-les totes seguides sense control temporal.

Per poder fer això s’ha hagut d’
interferir en el càlcul de la freqüència card

El sistema original envia diversos paràmetres pel port sèrie, aquesta és la funció 
d’enviament de l’exemple: 

           TXBUF0 = 0x00;                   // Byte 1 

while (!(IFG1 & UTXIFG0)); 

           TXBUF0 = 0xFF;                   // Byte 2 

 while (!(IFG1 & UTXIFG0)); 

           TXBUF0 = i;                      

 while (!(IFG1 & UTXIFG0));

           TXBUF0 = heart_rate_LSB;         // Byte 4 

while (!(IFG1 & UTXIFG0));       
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i l’assignació dels característics en aquesta aplicació.

 Mode de funcionament 

 Versió de firmware 

 Lectura/Escriptura de registres i Lectura de calibració

. Descripció dels usos i llargades dels característics BLE

Software del MSP430 

El Software del MSP430 s’ha extret d’un exemple de Texas instruments , i el 
disseny original s’executa en una placa de Olimex anomenada MOD

Pel hardware s’ha utilitzat exactament la mateixa configuració de l’exemple i la 
connectat al Rx de la UART del CC2541. 

El sistema de l’exemple funciona correctament però el port sèrie 
115200 enviant dades contínuament. Empíricament s’ha demostrat que 

el CC2541 no dóna l’abast a atendre totes les dades entrants ja
bluetooth consumeix molt de procés i genera moltes interrupcions. El problema s’ha 
detectat perquè quan el MSP comença a enviar trames, el bluetooth es desconnecta 
tot sol sense motiu aparent.  

Per resoldre aquest problema s’ha optat per reduir notablement la velocitat del 
port sèrie, de 115200 a 19200 bauds, i enviar les dades una vegada cada 100 ms 

les totes seguides sense control temporal. 

Per poder fer això s’ha hagut d’analitzar el timing23de tot el programa per tal de no 
nterferir en el càlcul de la freqüència cardíaca i del spo2. 

El sistema original envia diversos paràmetres pel port sèrie, aquesta és la funció 
 

TXBUF0 = 0x00;                   // Byte 1 - 0x00 (synchronization byte)

while (!(IFG1 & UTXIFG0));       //Espera que el bit de transmissió acabi

TXBUF0 = 0xFF;                   // Byte 2 - 0xFF (synchronization byte)

while (!(IFG1 & UTXIFG0));      //Espera que el bit de transmissió acabi

                    // Byte 3 - IR Heart signal (AC only)

while (!(IFG1 & UTXIFG0));      //Espera que el bit de transmissió acabi

TXBUF0 = heart_rate_LSB;         // Byte 4 - Heart rate data 

       //Espera que el bit de transmissió acabi
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dels característics en aquesta aplicació. 

Lectura/Escriptura de registres i Lectura de calibració 

dels característics BLE 

El Software del MSP430 s’ha extret d’un exemple de Texas instruments , i el 
MOD-PULSE. 

Pel hardware s’ha utilitzat exactament la mateixa configuració de l’exemple i la 
 

El sistema de l’exemple funciona correctament però el port sèrie va a una 
115200 enviant dades contínuament. Empíricament s’ha demostrat que 

el CC2541 no dóna l’abast a atendre totes les dades entrants ja que l’stack 
bluetooth consumeix molt de procés i genera moltes interrupcions. El problema s’ha 
detectat perquè quan el MSP comença a enviar trames, el bluetooth es desconnecta 

r notablement la velocitat del 
port sèrie, de 115200 a 19200 bauds, i enviar les dades una vegada cada 100 ms 

de tot el programa per tal de no 

El sistema original envia diversos paràmetres pel port sèrie, aquesta és la funció 

0x00 (synchronization byte) 

//Espera que el bit de transmissió acabi 

0xFF (synchronization byte) 

//Espera que el bit de transmissió acabi 

IR Heart signal (AC only) 

//Espera que el bit de transmissió acabi 

 

de transmissió acabi 
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           TXBUF0 = SaO2_LSB;               // Byte 5 

 

El sistema envia de cop aquests 5 bytes, 
5 bytes a la velocitat de 115200 bauds triga 347us

Les dades enviades a l’exemple co
2 bytes i les dades de heart rate, spo2 i senyal captat per el fotodíode.

Aquesta és la modificació que s’ha fet per aquest projecte:

           if ( serialCounter == 0 )
          { 
             TXBUF0 = 0x00;                   // Byte 1 
             while (!(IFG1 & UTXIFG0)); 
             TXBUF0 = 0xFF;                   // Byte 2 
 
           } 
           else if ( serialCounter == 1 )
           { 
 
             TXBUF0 = i;                      // Byte 3 
             while (!(IFG1 & UTXIFG0));
 
             TXBUF0 = heart_rate_LSB;         // Byte 4 
 
 
           } 
 
            else if ( serialCounter == 2 )
           { 
 
 
             TXBUF0 = SaO2_LSB;               // Byte 5 
             while (!(IFG1 & UTXIFG0));        
 
             TXBUF0 = (int)Ra
           } 
 
            else if ( serialCounter == 3 )
           { 
 
             TXBUF0 = (int)
             while (!(IFG1 & UTXIFG0));          
 
             TXBUF0 = (int)y_serial;
 
           } 
 
           else 
           { 
             for(dummy1 = 0; dummy1 < 28; dummy1 ++);
           } 
 
             for(dummy1 = 0; dummy1 < 117; dummy1 ++);
 
           serialCounter = ( serialCounter + 1) % 50;
 
 
 

S’envien tres dades més que corresponen a variables internes del càlcul de la 
freqüència cardíaca.  

 
El data edge s’utilitza per veure el comportament de l’algorism

l’aplicació de windows. Correspon a la detecció del batec. Si el sistema funciona 
correctament, aquest valor 
el IR signal, surten superposats en el gràfic de l’aplicació de windows. 
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TXBUF0 = SaO2_LSB;               // Byte 5 - %SaO2 data 

El sistema envia de cop aquests 5 bytes, i ho fa sense parar , per enviar aquests 
5 bytes a la velocitat de 115200 bauds triga 347us 

Les dades enviades a l’exemple corresponen a la capçalera de sin
2 bytes i les dades de heart rate, spo2 i senyal captat per el fotodíode.

Aquesta és la modificació que s’ha fet per aquest projecte: 

if ( serialCounter == 0 )          //Primera trama 

TXBUF0 = 0x00;                   // Byte 1 - 0x00 (synchronization byte)
while (!(IFG1 & UTXIFG0));  
TXBUF0 = 0xFF;                   // Byte 2 - 0xFF (synchronization byte)

else if ( serialCounter == 1 )     //Segon trama 

TXBUF0 = i;                      // Byte 3 - IR Heart signal (AC only)
while (!(IFG1 & UTXIFG0)); 

TXBUF0 = heart_rate_LSB;         // Byte 4 - Heart rate data

else if ( serialCounter == 2 )    //Tercer trama 

TXBUF0 = SaO2_LSB;               // Byte 5 - %SaO2 data 
while (!(IFG1 & UTXIFG0));         

0 = (int)Ratio;             // Byte 6 - Ratio data 

else if ( serialCounter == 3 )    //Quart trama 

TXBUF0 = (int)edge;              // Byte 7 - data edge 
while (!(IFG1 & UTXIFG0));           

TXBUF0 = (int)y_serial; ));      // Byte 8 - y data 

for(dummy1 = 0; dummy1 < 28; dummy1 ++); //Retard de trama 

for(dummy1 = 0; dummy1 < 117; dummy1 ++);  //Retard general

serialCounter = ( serialCounter + 1) % 50;  //Comptador de trama

S’envien tres dades més que corresponen a variables internes del càlcul de la 

s’utilitza per veure el comportament de l’algorism
l’aplicació de windows. Correspon a la detecció del batec. Si el sistema funciona 
correctament, aquest valor oscil·la de 0 a 1 a la freqüència cardíaca. Juntament amb 
el IR signal, surten superposats en el gràfic de l’aplicació de windows. 

per bluetooth low energy 

i ho fa sense parar , per enviar aquests 

rresponen a la capçalera de sincronització de 
2 bytes i les dades de heart rate, spo2 i senyal captat per el fotodíode. 

0x00 (synchronization byte) 

0xFF (synchronization byte) 

IR Heart signal (AC only) 

Heart rate data 

 

ard general 

//Comptador de trama 

S’envien tres dades més que corresponen a variables internes del càlcul de la 

s’utilitza per veure el comportament de l’algorisme directament a 
l’aplicació de windows. Correspon a la detecció del batec. Si el sistema funciona 

de 0 a 1 a la freqüència cardíaca. Juntament amb 
el IR signal, surten superposats en el gràfic de l’aplicació de windows.  



 

 

 

 

 
 

Aquest codi realitza el mateix que el d’exemple, però ho fa a 19200 bauds i per 
trams. I s’inclouen uns retards que simulen el comportament amb el codi original.

 
El sistema triga 2 ms a fer un cicle:
 

����	��	����� �
 
El retard de trama correspon al temps d’enviar dos bytes, i també al retard de 

trama simulat corresponent al primer bucle.
 
Quan el comptador és superior a 4 se sumen els dos bucles i també són 2ms
 
Cada 100ms es reinicia 

es vol ampliar o reduir el temps només cal ampliar el valor màxim del comptador de 
trama. 

 
Es fa l’enviament cada 100 ms perquè és un temps que no afecta al 

comportament del bluetooth i és 
del led infraroig en l’aplicació de windows.

 
 
 

5.1. Protocol dels Indicadors

El hardware d’aquest projecte disposa de tres indicadors LED de tres colors 
diferents, i són utilitzats per a notificar en tot 
Aquesta és la taula dels diferents estats disponibles.

DESCONNECTAT ANUNCIANT-SE

  

CONNECTAT 

  

CONNECTAT ENVIANT DADES 

  

ERRORS DE RADIO 
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Aquest codi realitza el mateix que el d’exemple, però ho fa a 19200 bauds i per 
trams. I s’inclouen uns retards que simulen el comportament amb el codi original.

El sistema triga 2 ms a fer un cicle: 

� 	�����	��	���� 
 �����	������� �

El retard de trama correspon al temps d’enviar dos bytes, i també al retard de 
t al primer bucle. 

Quan el comptador és superior a 4 se sumen els dos bucles i també són 2ms

 el comptador perquè es recorre 50 vegades tot el codi
es vol ampliar o reduir el temps només cal ampliar el valor màxim del comptador de 

Es fa l’enviament cada 100 ms perquè és un temps que no afecta al 
ament del bluetooth i és suficient per poder interpretar el gr

roig en l’aplicació de windows. 

Protocol dels Indicadors 

El hardware d’aquest projecte disposa de tres indicadors LED de tres colors 
diferents, i són utilitzats per a notificar en tot moment quin és l’estat del bluetooth. 
Aquesta és la taula dels diferents estats disponibles. 

BATERIA LEDS VERMELL LED BLAU

SE OK OFF INTERMITENT

LOW ON OFF 

OK OFF OFF 

LOW ON OFF 

OK OFF OFF 

LOW INTERMITENT OFF 

OK OFF INTERMITENT

LOW INTERMITENT OFF 

Taula 10. Protocol dels indicadors 
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per bluetooth low energy 

 

Aquest codi realitza el mateix que el d’exemple, però ho fa a 19200 bauds i per 
trams. I s’inclouen uns retards que simulen el comportament amb el codi original. 

� 2�� 

El retard de trama correspon al temps d’enviar dos bytes, i també al retard de 

Quan el comptador és superior a 4 se sumen els dos bucles i també són 2ms 

comptador perquè es recorre 50 vegades tot el codi. Si 
es vol ampliar o reduir el temps només cal ampliar el valor màxim del comptador de 

Es fa l’enviament cada 100 ms perquè és un temps que no afecta al 
suficient per poder interpretar el gràfic de la senyal 

El hardware d’aquest projecte disposa de tres indicadors LED de tres colors 
moment quin és l’estat del bluetooth. 

LED BLAU LED VERD 

INTERMITENT OFF 

 OFF 

 ON 

 OFF 

 INTERMITENT 

 OFF 

INTERMITENT INTERMITENT 

 OFF 
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5.2. Protocol de comunicació

El protocol de comunicació és 
comunicar-se. 

El sistema consta de dos modes de comunicaci

- PQRST+ Spo2
- Protocol diferencial
- Comprovació de valors Spo2

El sistema utilitzat en els dos mètodes és l’escriptura del mode en e
1 del perfil de bluetooth per inicialitzar el 
la codificació dels diferents modes.

 Característic BLE IDLE 

Característic 1 0x00 

Taula 

El temps de transmissió dels diferents modes és molt diferent perquè es 
necessita un flux de dades molt diferent, els següents apartats tracten l’algorisme 
temporal que cal seguir per 

 

5.2.1. Protocol en mode diferencial

El bluetooth low energy permet enviar 20 bytes de dades per cada paquet enviat, 
i el temps mínim entre paquets és de 7,5 ms, per tant cal fer un estudi de capa
de transmissió. 

Cada canal necessita un byte per mostra, i disposem de 20 bytes per paquet, per 
tant amb 8 canals es poden transmetre fins a dues mostres per canal
resta es fa servir per enviar el SPO2 i l’estat del càlcul diferencial. Aquesta é
representació de les dades:

Status + Counter_Hi Counter_LO

Taula 12
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Protocol de comunicació 

El protocol de comunicació és el mètode que fa servir el sistema per tal de 

El sistema consta de dos modes de comunicació: 

PQRST+ Spo224 
Protocol diferencial (8 canals) + Spo2 
Comprovació de valors Spo2 

El sistema utilitzat en els dos mètodes és l’escriptura del mode en e
1 del perfil de bluetooth per inicialitzar el timer comença la comunicació. Aquesta és 
la codificació dels diferents modes. 

 Protocol diferencial + Spo2 PQRST + Spo2 

 0x02 0x08 

Taula 11. Codificació dels modes de funcionament 

El temps de transmissió dels diferents modes és molt diferent perquè es 
necessita un flux de dades molt diferent, els següents apartats tracten l’algorisme 
temporal que cal seguir per enviar correctament les dades en els dos modes.

Protocol en mode diferencial

El bluetooth low energy permet enviar 20 bytes de dades per cada paquet enviat, 
i el temps mínim entre paquets és de 7,5 ms, per tant cal fer un estudi de capa

Cada canal necessita un byte per mostra, i disposem de 20 bytes per paquet, per 
tant amb 8 canals es poden transmetre fins a dues mostres per canal
resta es fa servir per enviar el SPO2 i l’estat del càlcul diferencial. Aquesta é
representació de les dades: 

Counter_LO SAMPLES (8 bytes) SAMPLES (8 bytes) 

12. Dades per paquet BLE en mode diferencial 

per bluetooth low energy 

el mètode que fa servir el sistema per tal de 

El sistema utilitzat en els dos mètodes és l’escriptura del mode en el característic 
comença la comunicació. Aquesta és 

 SPO2 

0X04 

El temps de transmissió dels diferents modes és molt diferent perquè es 
necessita un flux de dades molt diferent, els següents apartats tracten l’algorisme 

enviar correctament les dades en els dos modes. 

Protocol en mode diferencial 

El bluetooth low energy permet enviar 20 bytes de dades per cada paquet enviat, 
i el temps mínim entre paquets és de 7,5 ms, per tant cal fer un estudi de capacitat 

Cada canal necessita un byte per mostra, i disposem de 20 bytes per paquet, per 
tant amb 8 canals es poden transmetre fins a dues mostres per canal (16 bytes) la 
resta es fa servir per enviar el SPO2 i l’estat del càlcul diferencial. Aquesta és la 

Spo2 Heart 



 

 

 

 

El protocol en mode diferencial es simplifica d’aquesta manera
conforma 5 bits de status i 
representació. 

    STATUS

Batt Ecg status Spo2 status

Taula 13. Significat dels bits

 

Es pot veure que s’ha partit bit a bit el byte en status i comptador , aquest és el 
funcionament del status 

Batt -> És l’estat de la bateria, si val 1 l’estat de la bateria és correcte, si val zero 
el nivell de càrrega és inferior al 10%

Ecg status -> Aquest bit identifica l’estat de la diferenciació, quant val 1 indica que 
el protocol ha quedat saturat, zero indica funcionament normal.

Spo2 status ->Indica l’estat de la sincronització de les trames entrants pel 
sèrie. 1->

Heart Edge -> Indica la pulsació cardíaca procedent de la pinça òptica. Serveix 
per a contrastar el valor de la freqüència cardíaca, si els 
són regulars la pinça òptica funciona correctament.

Lead off -> Aquest bit indica que totes les entrades del ADC estan correctament 
connectes. 1

 

La velocitat òptima de captura 
bitrate màxim es pot aconseguir amb la configuració anterior.

Equ 2. 

Com que hi ha dues mostres cada 7,5 ms es pot complir una velocitat de 
transmissió de 255 mostres per segon 
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El protocol en mode diferencial es simplifica d’aquesta manera
bits de status i 3 bits de comptador de trama, aquesta és la 

STATUS       

Spo2 status Heart Edge Lead off BIT 10 

. Significat dels bits continguts al byte Status + Counter_Hi

Es pot veure que s’ha partit bit a bit el byte en status i comptador , aquest és el 

> És l’estat de la bateria, si val 1 l’estat de la bateria és correcte, si val zero 
càrrega és inferior al 10% 

> Aquest bit identifica l’estat de la diferenciació, quant val 1 indica que 
el protocol ha quedat saturat, zero indica funcionament normal.

Indica l’estat de la sincronització de les trames entrants pel 
>correcte ; 0-> error 

> Indica la pulsació cardíaca procedent de la pinça òptica. Serveix 
per a contrastar el valor de la freqüència cardíaca, si els 
són regulars la pinça òptica funciona correctament.

t indica que totes les entrades del ADC estan correctament 
connectes. 1-> OK i 0->error 

La velocitat òptima de captura és de 250 samples/segon per tant es calcula quin 
bitrate màxim es pot aconseguir amb la configuració anterior. 

2

7,5��	
� 266,66 

Equ 2. Càlcul del bitrate màxim per canal del BLE 

dues mostres cada 7,5 ms es pot complir una velocitat de 
transmissió de 255 mostres per segon per cada canal. 
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El protocol en mode diferencial es simplifica d’aquesta manera. El primer byte 
aquesta és la seva 

COUNTER   

BIT 9 BIT 8 

continguts al byte Status + Counter_Hi 

  

Es pot veure que s’ha partit bit a bit el byte en status i comptador , aquest és el 

> És l’estat de la bateria, si val 1 l’estat de la bateria és correcte, si val zero 

> Aquest bit identifica l’estat de la diferenciació, quant val 1 indica que 
el protocol ha quedat saturat, zero indica funcionament normal. 

Indica l’estat de la sincronització de les trames entrants pel port 

> Indica la pulsació cardíaca procedent de la pinça òptica. Serveix 
per a contrastar el valor de la freqüència cardíaca, si els polsos 
són regulars la pinça òptica funciona correctament. 

t indica que totes les entrades del ADC estan correctament 

és de 250 samples/segon per tant es calcula quin 

dues mostres cada 7,5 ms es pot complir una velocitat de 
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5.2.2. Protocol en mode PQRST

Aquest protocol és molt diferent a l’anterior , ja que només s’
del batec, i no totes les mostres. Està pensat de manera que només faci falta una 
trama per enviar totes les dades corresponents d’un batec a més de l’oximetria i els 
status de tots dos sistemes.

Les taules següents il·lustren les dad

byte 19 byte 18 byte 17 byte 16

Counter Offset P Q 

 

byte 8 byte 7 byte 6 byte 5 

S_PQ S_QS S_ST S_TP_HI

Taula 

Counter ->És un comp
detecció d’errors

 
Offset -> Valor d’offset de la senyal del batec. S’utilitza per centrar el senyal a un 

valor real. 
 
P i Q -> Primers dos màxims/mínims locals del batec (valors d’amplitud)
 
R_HI i R_LO -> Paraula de 16 bits p
 
S i T -> Últims dos valors de màxims/mínims del batec (valors d’amplitud)
 
Length P,R,T -> Amplada dels tres polsos super
 
S_PQ -> Nombre de mostres entre els valors P i Q
 
S_QS -> Nombre de mostres entre els valors Q i S
 
S_ST -> Nombre de mostres entre els valors S i T
 
S_TP_HI -> 8 bits de més pes d’una paraula de 12 bits que conforma el número 

de mostres entre l’últim màxim i 
 
S_TP_LO ->4 bits de menys pes de la representació del número de mostres entre 

l’últim màxim i l’inici
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Protocol en mode PQRST 

Aquest protocol és molt diferent a l’anterior , ja que només s’envia la configuració 
del batec, i no totes les mostres. Està pensat de manera que només faci falta una 
trama per enviar totes les dades corresponents d’un batec a més de l’oximetria i els 
status de tots dos sistemes. 

Les taules següents il·lustren les dades que s’enviaran a la trama de 20 bytes.

byte 16 byte 15 byte 14 byte 13 byte 12 byte 11

 R_HI R_LO S T LENGTH P

 byte 4 byte 3 byte2 

S_TP_HI S_TP_LO +STATUS_4bit L_OFF INDEX

Taula 14. Dades per paquet BLE en mode PQRST 

És un comptador de trama de 8 bits de llargada, s’utilitza per la 
detecció d’errors 

> Valor d’offset de la senyal del batec. S’utilitza per centrar el senyal a un 

> Primers dos màxims/mínims locals del batec (valors d’amplitud)

> Paraula de 16 bits per representar l’amplitud del tercer màxim

> Últims dos valors de màxims/mínims del batec (valors d’amplitud)

> Amplada dels tres polsos superiors al valor de offset.

> Nombre de mostres entre els valors P i Q 

de mostres entre els valors Q i S 

> Nombre de mostres entre els valors S i T 

> 8 bits de més pes d’una paraula de 12 bits que conforma el número 
de mostres entre l’últim màxim i l’inici d’un nou batec. 

bits de menys pes de la representació del número de mostres entre 
’últim màxim i l’inici d’un nou batec. 

per bluetooth low energy 

 

envia la configuració 
del batec, i no totes les mostres. Està pensat de manera que només faci falta una 
trama per enviar totes les dades corresponents d’un batec a més de l’oximetria i els 

es que s’enviaran a la trama de 20 bytes. 

byte 11 byte 10 byte 9 

LENGTH P LENGTH R LENGTH T 

byte2  byte 1 byte 0 

INDEX Heart Rate Spo2 

llargada, s’utilitza per la 

> Valor d’offset de la senyal del batec. S’utilitza per centrar el senyal a un 

> Primers dos màxims/mínims locals del batec (valors d’amplitud) 

er representar l’amplitud del tercer màxim 

> Últims dos valors de màxims/mínims del batec (valors d’amplitud) 

ors al valor de offset. 

> 8 bits de més pes d’una paraula de 12 bits que conforma el número 

bits de menys pes de la representació del número de mostres entre 



 

 

 

 

STATUS_4BIT -> 4 bits que determinen l’estat del sistema, aquesta és la seva 
configuració :

 

BATT 

Taula 

Incorpora l’estat de les dades rebudes i de la bateria. Si el bit val 1 és correcte, si 
val zero hi ha algun error. 

 
LOFF ->Indica l’estat dels terminals de E

connectat, hi ha 6 terminals deferents, els dos bits que sobren queden 
reservats per operacions futures.

LOFF LOFF LOFF

Taula 16

INDEX -> Valor del índex de sincronització del batec. Indica la posició inical del 
primer màxim absolut en les primeres 250 mostres.

 
Heart Rate -> Valor de la freqüència cardíaca procedent del MSP430
 
Spo2 ->  Percentatge d’oxigen en sang procedent del MSP430
 

5.3. Configuració

El protocol de configuració és un sistema utilitzat per a realitzar totes les proves. 
Per dissenyar tot el sistema 
els altres característics disponibles dins el perfil B
que cal tenir en compte. 

- Lectura i escrip
- Lectura de valors de calibració
- Lectura de valors del MSP430

Totes les configuracions estan disponibles a l’aplicació de c#.

 

 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

 

> 4 bits que determinen l’estat del sistema, aquesta és la seva 
configuració : 

PQRST_STATE SPO2_STATE HEART_STATE 

Taula 15. Assignació de bits de status al byte 4 

Incorpora l’estat de les dades rebudes i de la bateria. Si el bit val 1 és correcte, si 

Indica l’estat dels terminals de ECG, un 1 significa que el 
connectat, hi ha 6 terminals deferents, els dos bits que sobren queden 
reservats per operacions futures. 

LOFF LOFF LOFF LOFF 

16. Assignació dels bits continguts en el byte 3 

Valor del índex de sincronització del batec. Indica la posició inical del 
primer màxim absolut en les primeres 250 mostres. 

> Valor de la freqüència cardíaca procedent del MSP430

>  Percentatge d’oxigen en sang procedent del MSP430 

onfiguració de dispositius

El protocol de configuració és un sistema utilitzat per a realitzar totes les proves. 
Per dissenyar tot el sistema considerat la opció de fer-ho tot per bluetooth. Utilitzant 
els altres característics disponibles dins el perfil BLE. Hi ha diferents configuracions 

Lectura i escriptura de registres del ADS1298 
Lectura de valors de calibració 
Lectura de valors del MSP430 

Totes les configuracions estan disponibles a l’aplicació de c#. 
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per bluetooth low energy 

 

> 4 bits que determinen l’estat del sistema, aquesta és la seva 

 

Incorpora l’estat de les dades rebudes i de la bateria. Si el bit val 1 és correcte, si 

, un 1 significa que el terminal està 
connectat, hi ha 6 terminals deferents, els dos bits que sobren queden 

RESERVED RESERVED 

Valor del índex de sincronització del batec. Indica la posició inical del 

> Valor de la freqüència cardíaca procedent del MSP430 

de dispositius 

El protocol de configuració és un sistema utilitzat per a realitzar totes les proves. 
ho tot per bluetooth. Utilitzant 

LE. Hi ha diferents configuracions 



56 

 

5.3.1. Lectura i escriptura 

calibració

La lectura i l’escriptura de registres 
un funcionament òptim. Durant el 
defecte en el ADS1298 però s’ha cregut necessari poder canviar aq
través de bluetooth per tal de poder efectuar les proves necessàries.

Igualment també s’ha cregut convenient incloure una operació de lectura dels 
valors de calibració inicials.

Per el funcionament de les dues operacions
bluetooth per tal d’efectuar 
seva configuració. 

byte 0 

Pending Flag + +registers/calibration+

Taula 

El característic 4 té una llargada de 5 bytes
lectura i escriptura (read/write), activar l’operació de registres (Pending Flag) i per  
escriure 4 registres. 

Per efectuar una operació cal realitzar un canvi en el byte 0. Aquesta és la seva 
interpretació en bits. 

Pending flag reserved reserved

Taula 18. Configuració dels bits del byte 0 del 

Pending flag -> 1 : Petició activada

         0 : Petició desactivada

Registers/calibration -> 1 : 

                       0 : Operacions de registres ADS

Read/Write -> 1 : Escriptura de registres

        0 : Lectura de registres
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Lectura i escriptura registres ADS i 

calibració 

La lectura i l’escriptura de registres és  necessària  per configurar el ADS1298 per 
un funcionament òptim. Durant el power on , el sistema grava els registres per 
defecte en el ADS1298 però s’ha cregut necessari poder canviar aq
través de bluetooth per tal de poder efectuar les proves necessàries.

Igualment també s’ha cregut convenient incloure una operació de lectura dels 
valors de calibració inicials. 

de les dues operacions cal fer servir el
bluetooth per tal d’efectuar les crides al dispositiu. A la següent figura es mostra la 

byte 1 byte 2 

+registers/calibration+read/write Write [0] Write[1] 

Taula 17. Assignació de tasques al característic 3 

El característic 4 té una llargada de 5 bytes, serveix per a assignar la comanda de 
lectura i escriptura (read/write), activar l’operació de registres (Pending Flag) i per  

Per efectuar una operació cal realitzar un canvi en el byte 0. Aquesta és la seva 

reserved reserved reserved reserved  registers/calibration

. Configuració dels bits del byte 0 del característic 

> 1 : Petició activada 

0 : Petició desactivada 

> 1 : Operacions de calibració 

0 : Operacions de registres ADS 

Escriptura de registres 

0 : Lectura de registres 

per bluetooth low energy 

registres ADS i 

per configurar el ADS1298 per 
, el sistema grava els registres per 

defecte en el ADS1298 però s’ha cregut necessari poder canviar aquest valors a 
través de bluetooth per tal de poder efectuar les proves necessàries. 

Igualment també s’ha cregut convenient incloure una operació de lectura dels 

servir el característic 3 
. A la següent figura es mostra la 

byte 3 byte 4 

Write[2] Write[3] 

, serveix per a assignar la comanda de 
lectura i escriptura (read/write), activar l’operació de registres (Pending Flag) i per  

Per efectuar una operació cal realitzar un canvi en el byte 0. Aquesta és la seva 

registers/calibration read/write 

 3 



 

 

 

 

El diagrama següent mostra el funcionament de les operacions:

Fig 24. Diagrama de flux de la configuració del sistema a través de BLE

Les operacions són efectuades per 
dispositiu està connectat salta un event  cada segon i mig. Aquest 
permet llegir el valor del pending

fa cap operació. 

Al mateix temps aquest
aplicacions, com ara fer un comptador per depuració de codi.

Pending Flag = 1 ?

Llegir 

Calibracions

Calibració

Enviament BLE
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El diagrama següent mostra el funcionament de les operacions: 

. Diagrama de flux de la configuració del sistema a través de BLE

 

cions són efectuades per pooling, vol dir que en tot moment, i mentre el 
dispositiu està connectat salta un event  cada segon i mig. Aquest 

pending i efectuar les operacions. Si el pending

Al mateix temps aquest esdeveniment temporal pot servir per moltes altres 
aplicacions, com ara fer un comptador per depuració de codi. 

Pending Flag = 1 ?

Operació

Lectura/Escriptura

Registres

Lectura

Llegir regisres 

CHAR 4

Escriptura Registres al 

ADS1298

Escriptura

Han passat 1,5 segons?

Pending Flag = 0
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. Diagrama de flux de la configuració del sistema a través de BLE 

, vol dir que en tot moment, i mentre el 
dispositiu està connectat salta un event  cada segon i mig. Aquest esdeveniment 

pending val 0  no es 

temporal pot servir per moltes altres 

Llegir registres 

ADS1298

Lectura

Enviament BLE
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Els 4 registres d’escriptura són

CH(X) SET

Taula 

Són els registres principals de la configuració del ADS1298. 

Per llegir els registres s’utilitza el mètode de 
byte 0 del característic 4 per assignar l’operació. S’utilitza el mètode de 
perquè existeixen 26 registres diferents. El mètode de notificació permet enviar fins 
a 20 bytes en un sol paquet BLE.

Hi ha 8 registres (CH(X) Set) que equivalen al guany de l’amplificador diferencial 
de cada canal. En aquesta aplicació interessa que aqu
el mateix guany, per tant només s’
han de ser sempre iguals. 

Juntament amb la lectura dels registres s’inclou un byte de status que indica si els 
8 registres (CH(X) Set) son ig
correctament sempre ho serà.

Aquesta és la distribució dels registres de lectura.

byte 0 byte 1 byte 2 byte 3

ID CONFIG 1 CONFIG 2 CONFIG 3

 

byte 10 byte 11 byte 12

LOFF_FLIP LOFF_STATP LOFF_STATN

Taula 20. Notificació de 

Els valors dels registres tenen la longitud justa perquè puguin cabre en una 
notificació. Sobra un byte que s’utilitza per l’estat dels 8 registres CH(X) SET.

Aquesta és la codificació del byte de status.

CH(X) Set iguals -> status = 0xFF

CH(X) Set diferents -> status = 0x00

L’aplicació de C# capturarà aquest estat, si és correcte mostrarà la dada dels 
registres, sinó un missatge d’error en vermell dins de la casella de CH(X) Set.

Per detectar si són iguals els registres s’ha 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

Els 4 registres d’escriptura són 

CH(X) SET CONFIG 1 CONFIG 2 CONFIG 3 

Taula 19. Registres configurables a través de BLE 

Són els registres principals de la configuració del ADS1298.  

Per llegir els registres s’utilitza el mètode de notificació tot i que es requereix el 
4 per assignar l’operació. S’utilitza el mètode de 

perquè existeixen 26 registres diferents. El mètode de notificació permet enviar fins 
a 20 bytes en un sol paquet BLE. 

Hi ha 8 registres (CH(X) Set) que equivalen al guany de l’amplificador diferencial 
de cada canal. En aquesta aplicació interessa que aquests 8 canals tinguin sempre 
el mateix guany, per tant només s’envia un byte per llegir aquests 8 registres ja que 

 

Juntament amb la lectura dels registres s’inclou un byte de status que indica si els 
8 registres (CH(X) Set) son iguals o no. Si l’escriptura inicial s’ha efectuat 
correctament sempre ho serà. 

Aquesta és la distribució dels registres de lectura. 

byte 3 byte 4 byte 5 byte 6 byte 7

CONFIG 3 Lead OFF CH(X) set RLD_SESP RLD_SESN

byte 12 byte 13 byte 14 byte 15 byte 16 byte 17

LOFF_STATN GPIO PACE RESP CONFIG 4 WCT 1

. Notificació de lectura dels registres del ADS1298

Els valors dels registres tenen la longitud justa perquè puguin cabre en una 
. Sobra un byte que s’utilitza per l’estat dels 8 registres CH(X) SET.

Aquesta és la codificació del byte de status. 

status = 0xFF 

> status = 0x00 

L’aplicació de C# capturarà aquest estat, si és correcte mostrarà la dada dels 
registres, sinó un missatge d’error en vermell dins de la casella de CH(X) Set.

Per detectar si són iguals els registres s’ha fet servir el següent algorisme

per bluetooth low energy 

tot i que es requereix el 
4 per assignar l’operació. S’utilitza el mètode de notificació 

perquè existeixen 26 registres diferents. El mètode de notificació permet enviar fins 

Hi ha 8 registres (CH(X) Set) que equivalen al guany de l’amplificador diferencial 
ests 8 canals tinguin sempre 

un byte per llegir aquests 8 registres ja que 

Juntament amb la lectura dels registres s’inclou un byte de status que indica si els 
uals o no. Si l’escriptura inicial s’ha efectuat 

 byte 8 byte 9 

RLD_SESN LOFF_SENSP LOFF_SENSN 

byte 17 byte 18 byte 19 

WCT 1 WCT 2 STATUS 

dels registres del ADS1298 

Els valors dels registres tenen la longitud justa perquè puguin cabre en una 
. Sobra un byte que s’utilitza per l’estat dels 8 registres CH(X) SET. 

L’aplicació de C# capturarà aquest estat, si és correcte mostrarà la dada dels 
registres, sinó un missatge d’error en vermell dins de la casella de CH(X) Set. 

fet servir el següent algorisme 



 

 

 

 

Fig 25. Comprovació de equitat dels registres CH(X) SET

Es compara el registre actual amb el següent, fins arribar a l’últim. Si es detecta 
que són iguals, s’escriu un 1 en un byte i es desplaça cap a
iguals, al final del procés,  el byte valdrà 0xFE, que correspon a tots els bits en 1 
menys el de menys pes. 

 

 

5.3.2. Lectura de valors de calibració

La lectura dels valors de calibració és important a l’hora de determinar la 
variabilitat de les mesures de l’offset del sistema. El ADS1298 porta uns 
amplificadors diferencials molt sensibles que  inevitablement tenen un offset intern. 

 
El ADS1298 incorpora un mecanisme que permet curtcircuitar les entrades a 

massa per software. Llegint el valor d’aquestes entrades es pot determinar l’offset 
de cada una d’elles. 

 
Per enviar per bluetooth

ja que es necessiten enviar 16 bytes ( 2 bytes per a cada valor )
 

i = i + 1

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

 

. Comprovació de equitat dels registres CH(X) SET

Es compara el registre actual amb el següent, fins arribar a l’últim. Si es detecta 
que són iguals, s’escriu un 1 en un byte i es desplaça cap a l’esquerra. Si tots són 
iguals, al final del procés,  el byte valdrà 0xFE, que correspon a tots els bits en 1 

Lectura de valors de calibració

La lectura dels valors de calibració és important a l’hora de determinar la 
variabilitat de les mesures de l’offset del sistema. El ADS1298 porta uns 
amplificadors diferencials molt sensibles que  inevitablement tenen un offset intern. 

ra un mecanisme que permet curtcircuitar les entrades a 
. Llegint el valor d’aquestes entrades es pot determinar l’offset 

enviar per bluetooth els valors de calibració s’utilitza el mètode 
es necessiten enviar 16 bytes ( 2 bytes per a cada valor ) 

i = 0

Reg [i+1] = Reg[i]

Mask = Mask | 0x01

Mask < < 1

cnt = 7? NO

i = i + 1

SI

i = i + 1

NO

Mask = 0XFE?

SI

IGUALS

DIFERENTS
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. Comprovació de equitat dels registres CH(X) SET 

Es compara el registre actual amb el següent, fins arribar a l’últim. Si es detecta 
l’esquerra. Si tots són 

iguals, al final del procés,  el byte valdrà 0xFE, que correspon a tots els bits en 1 

Lectura de valors de calibració 

La lectura dels valors de calibració és important a l’hora de determinar la 
variabilitat de les mesures de l’offset del sistema. El ADS1298 porta uns 
amplificadors diferencials molt sensibles que  inevitablement tenen un offset intern.  

ra un mecanisme que permet curtcircuitar les entrades a 
. Llegint el valor d’aquestes entrades es pot determinar l’offset 

els valors de calibració s’utilitza el mètode de notificació, 
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Els valors de calibració queden emmagatzemats en 8 variables de 16 bits durant 

el power on. Quan es fa una petició de lectura pel bluetooth s’envia una notificació 
de 16 bits i l’aplicació de c# 

 

5.4. Càlculs en mode

El protocol diferencial es basa en enviar  en 8 bits, la diferència entre la mostra 
actual i l’anterior , d’aquesta manera s’aconsegueix enviar dades de 16 bits sense 
pèrdua només amb 8 bits per mostra.

Aquest protocol també té limitacions, si la diferència entre les mostres és superior 
a 255, caldrà esperar més mostres fins a arribar al valor real, 
entre mostres pot saturar 
ràdio el sistema ha de funcionar correctament

En el programa principal hi ha 
dades, però un cop obtingudes les dades crues, cal processar
diferència i això ho fa una funció específica dins el mòdul del driver del ADS1298.

Aquest és el funcionament de la funció de càlcul:

void imaxdiEcg8BitSignedDiff(int8 *output, int16 *rawSamples)
{ 
  int16 increment = 0;                           
  uint8 i = 0;                                   
 
  for(i=0; i<8; i++) 
  { 
   increment = rawSamples[i]
 
   if (increment > 127)                
   { 
    imaxdiEcgSetStatus(ECG_STATUS_BUFFER_OVERFLOW);
    output[i] = 127;                               
    lastData[i] = lastData[i]+127;
   }                                               
 
   else if (increment < -128)
   { 
     imaxdiEcgSetStatus(ECG_STATUS_BUFFER_OVERFLOW);
     output[i] = -128;                               
     lastData[i] = lastData[i]
   }                                             
 
   } 
 
Else                                              
   { 
     output[i] = (int8)increment;
     lastData[i] = lastData[i] + increment;
   }   
 
  }  
} 
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Els valors de calibració queden emmagatzemats en 8 variables de 16 bits durant 
el power on. Quan es fa una petició de lectura pel bluetooth s’envia una notificació 
de 16 bits i l’aplicació de c# mostra els valors en sistema decimal per pantalla.

Càlculs en mode diferencial

El protocol diferencial es basa en enviar  en 8 bits, la diferència entre la mostra 
actual i l’anterior , d’aquesta manera s’aconsegueix enviar dades de 16 bits sense 

només amb 8 bits per mostra. 

Aquest protocol també té limitacions, si la diferència entre les mostres és superior 
rà esperar més mostres fins a arribar al valor real, per tant

 el protocol. De tota manera, si no es generen errors de 
dio el sistema ha de funcionar correctament. 

En el programa principal hi ha l’esdeveniment temporal que captura totes les 
dades, però un cop obtingudes les dades crues, cal processar-les per 

na funció específica dins el mòdul del driver del ADS1298.

Aquest és el funcionament de la funció de càlcul: 

void imaxdiEcg8BitSignedDiff(int8 *output, int16 *rawSamples) // Valors d’entrada

                           //Inicialització de l’increment
                                   //Índex que recorre els canals

increment = rawSamples[i]-lastData[i];        //Resta de la mostra actual amb l’anterior

                          //Hi ha saturació superior

imaxdiEcgSetStatus(ECG_STATUS_BUFFER_OVERFLOW);//Escriptura de status overflow
                               //Valor de saturació positiu

lastData[i] = lastData[i]+127;                 //Acumulació de l’error a la mostra 
                                               //següent 

128)                     //Hi ha saturació inferior

imaxdiEcgSetStatus(ECG_STATUS_BUFFER_OVERFLOW); //Escriptura de status
                               //Valor de saturació negatiu                      

lastData[i] = lastData[i]-128;                     //Acumulació de l’error a la mostra 
}                                               //següent 

                                              //No hi ha saturació 

output[i] = (int8)increment;                    //L’increment és el valor de sortida
lastData[i] = lastData[i] + increment;          //S’acumula el valor actual 

per bluetooth low energy 

Els valors de calibració queden emmagatzemats en 8 variables de 16 bits durant 
el power on. Quan es fa una petició de lectura pel bluetooth s’envia una notificació 

decimal per pantalla. 

diferencial 

El protocol diferencial es basa en enviar  en 8 bits, la diferència entre la mostra 
actual i l’anterior , d’aquesta manera s’aconsegueix enviar dades de 16 bits sense 

Aquest protocol també té limitacions, si la diferència entre les mostres és superior 
per tant, el gradient 

si no es generen errors de 

temporal que captura totes les 
les per obtenir la 

na funció específica dins el mòdul del driver del ADS1298. 

// Valors d’entrada 

ió de l’increment 
//Índex que recorre els canals 

//Resta de la mostra actual amb l’anterior 

//Hi ha saturació superior 

//Escriptura de status overflow 
//Valor de saturació positiu 
//Acumulació de l’error a la mostra  

//Hi ha saturació inferior 

tura de status overflow 
//Valor de saturació negatiu                       

//Acumulació de l’error a la mostra  

//L’increment és el valor de sortida 
//S’acumula el valor actual  



 

 

 

 

Aquesta funció recorre els 8 canals , fa la resta de la mostra actual amb l’anterior, 
envia per punter el vector dels increments de sortida i acumula 
per tal de poder fer la següent iteració.

Si es donés el cas que la diferència 
s’acumula l’error pel següent enviament. L’estat d’overflow queda guardat en una 
variable que s’envia juntament amb el protocol per tal de ser detectat.

El càlcul de overflow s’ha de fer tant en positiu com en negatiu.

Els valors de sortida de la funció ja estan preparats per a ser enviats pel bluetooth 
utilitzant el mètode de notificació

 

5.5. Detecció d’errors de ràdio

El sistema bluetooth ha de tenir algun mètode
ràdio, és un identificador que 
veure a través del canvi d’estat del led blau.

Quan es realitza un enviament a través de
privada de BLE retorna diferents par

SUCCESS: Notification was sent successfully.

INVALIDPARAMETER: Invalid connection handle or request field.

MSG_BUFFER_NOT_AVAIL: No HCI buffer is available.

bleNotConnected: Connection is down.

bleMemAllocError: Memory allocation error occurred.

bleTimeout: Previous transaction timed out.

Cada vegada que s’envia alguna cosa es pregunta si el retorn és SUCCESS, si 
no és així, s’incrementa un comptador d’error, que es

El protocol de leds canvia d’estat en el cas que s’hagi produït un error de radio. Si 
l’error es prolonga més enllà del temps màxim de 2 segons, els disp
desconnectaran automàticament, notificant al receptor que s’ha desconnectat per 
timeout. 
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Aquesta funció recorre els 8 canals , fa la resta de la mostra actual amb l’anterior, 
envia per punter el vector dels increments de sortida i acumula els valors anteriors 

següent iteració. 

Si es donés el cas que la diferència fos superior a 255 es genera un overflow i 
s’acumula l’error pel següent enviament. L’estat d’overflow queda guardat en una 
variable que s’envia juntament amb el protocol per tal de ser detectat.

lcul de overflow s’ha de fer tant en positiu com en negatiu. 

Els valors de sortida de la funció ja estan preparats per a ser enviats pel bluetooth 
notificació 

Detecció d’errors de ràdio 

El sistema bluetooth ha de tenir algun mètode que permeti identificar els errors de 
àdio, és un identificador que independentment del que es rebi per bluetooth es pot 

veure a través del canvi d’estat del led blau. 

Quan es realitza un enviament a través de GATTNotification()

e BLE retorna diferents paràmetres, són els següents: 

SUCCESS: Notification was sent successfully. 

INVALIDPARAMETER: Invalid connection handle or request field.

MSG_BUFFER_NOT_AVAIL: No HCI buffer is available. 

bleNotConnected: Connection is down. 

bleMemAllocError: Memory allocation error occurred. 

bleTimeout: Previous transaction timed out. 

Cada vegada que s’envia alguna cosa es pregunta si el retorn és SUCCESS, si 
s’incrementa un comptador d’error, que es reinicia cada segon. 

protocol de leds canvia d’estat en el cas que s’hagi produït un error de radio. Si 
l’error es prolonga més enllà del temps màxim de 2 segons, els disp

ticament, notificant al receptor que s’ha desconnectat per 
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Aquesta funció recorre els 8 canals , fa la resta de la mostra actual amb l’anterior, 
els valors anteriors 

superior a 255 es genera un overflow i 
s’acumula l’error pel següent enviament. L’estat d’overflow queda guardat en una 
variable que s’envia juntament amb el protocol per tal de ser detectat. 

Els valors de sortida de la funció ja estan preparats per a ser enviats pel bluetooth 

que permeti identificar els errors de 
del que es rebi per bluetooth es pot 

GATTNotification(), aquesta funció 

INVALIDPARAMETER: Invalid connection handle or request field. 

Cada vegada que s’envia alguna cosa es pregunta si el retorn és SUCCESS, si 
cada segon.  

protocol de leds canvia d’estat en el cas que s’hagi produït un error de radio. Si 
l’error es prolonga més enllà del temps màxim de 2 segons, els dispositius es 

ticament, notificant al receptor que s’ha desconnectat per 
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Aquest és el diagrama de blocs del s

Fig 

Hi ha dos processos diferenciats , la captura d’errors i la lectura. Un 
esdeveniment temporal d’un segon llegeix els 
el cas que hi ha errors i despr
donar temps a la captura següent

 

5.6. Compressió de dades ECG

La compressió de dades de ECG es bas
detecció dels màxims i mínims del senyal de ECG, a més de la seva posició en el 
temps, per tant cal realitzar un programa que sigui capaç de detec
mínims d’un grup de mostres en temps real.

Per fer totes les proves, s’ha utilitzat l’entorn de programació MATLAB.

Les dades han estat extretes de les dades en cru del canal 1 , enviades al PC 
utilitzant el protocol diferencial.

Cal afegir que les dades que s’utilitzen per a les simulacions són extretes 
directament d’un simulador de ECG connectat al conv
dades han estat capturades a una freqüència de 250 mostres/segon. 
una mostra de 1000 valors:

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

de blocs del sistema de detecció d’errors. 

 

Fig 26. Algorisme de detecció d’errors de ràdio 

Hi ha dos processos diferenciats , la captura d’errors i la lectura. Un 
temporal d’un segon llegeix els errors actuals, activa el led si es dona 

el cas que hi ha errors i després posa a zero els errors, esperant un altre
següent i així successivament. 

Compressió de dades ECG 

La compressió de dades de ECG es basa en l’algorisme PQRST. 
detecció dels màxims i mínims del senyal de ECG, a més de la seva posició en el 
temps, per tant cal realitzar un programa que sigui capaç de detec
mínims d’un grup de mostres en temps real. 

ves, s’ha utilitzat l’entorn de programació MATLAB.

Les dades han estat extretes de les dades en cru del canal 1 , enviades al PC 
utilitzant el protocol diferencial. 

Cal afegir que les dades que s’utilitzen per a les simulacions són extretes 
d’un simulador de ECG connectat al convertidor ADC del projecte, les 

dades han estat capturades a una freqüència de 250 mostres/segon. 
: 

Enviament per BLE

SUCCESS ?

RadioError = RadioError + 1

NO

Packets = Packets + 1

SI

IDLE

LED blau ON

RadioError > 0 ?

SI

SI

IDLE

LED blau OFF

RadioError = 0

 1 seg NO

NO

per bluetooth low energy 

 

Hi ha dos processos diferenciats , la captura d’errors i la lectura. Un 
errors actuals, activa el led si es dona 

o els errors, esperant un altre segon per 

 

isme PQRST. Consisteix en la 
detecció dels màxims i mínims del senyal de ECG, a més de la seva posició en el 
temps, per tant cal realitzar un programa que sigui capaç de detectar els màxims i 

ves, s’ha utilitzat l’entorn de programació MATLAB. 

Les dades han estat extretes de les dades en cru del canal 1 , enviades al PC 

Cal afegir que les dades que s’utilitzen per a les simulacions són extretes 
ADC del projecte, les 

dades han estat capturades a una freqüència de 250 mostres/segon. Aquí en tenim 



 

 

 

 

Fig 

 

5.6.1. Algorisme

Una senyal d’electrocardiograma es basa en segments bàsics. La informació 
rellevant està continguda en aquests segments.

Fig 

Cada segment indica una zona del cicle cardíac i és bastant estable al llarg de tot 
el batec. És un senyal de molt baixa freqüència, 
del batec i la següent el tercer múltiple. Dóna un resultat lògic, ja que el propi ba
és una ona deformada de 3 cicles per batec. 

L’algorisme PQRST es basa en la detecció dels
amplades positives del senyal. D’aquesta manera s’aconsegueix encabir tota la 
forma d’ona en valors límit que s’interpretaran en el 
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Fig 27. Canal 1 del simulador dins el MATLAB  

Algorisme PQRST 

trocardiograma es basa en segments bàsics. La informació 
rellevant està continguda en aquests segments. 

 

Fig 28. Classificació del segments del batec 

Cada segment indica una zona del cicle cardíac i és bastant estable al llarg de tot 
el batec. És un senyal de molt baixa freqüència, la freqüència base es troba 
del batec i la següent el tercer múltiple. Dóna un resultat lògic, ja que el propi ba

deformada de 3 cicles per batec.  

L’algorisme PQRST es basa en la detecció dels màxims i mínims locals 
amplades positives del senyal. D’aquesta manera s’aconsegueix encabir tota la 

ímit que s’interpretaran en el receptor.  
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trocardiograma es basa en segments bàsics. La informació 

Cada segment indica una zona del cicle cardíac i és bastant estable al llarg de tot 
freqüència base es troba en el pic 

del batec i la següent el tercer múltiple. Dóna un resultat lògic, ja que el propi batec 

xims i mínims locals i les 
amplades positives del senyal. D’aquesta manera s’aconsegueix encabir tota la 
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Aquest és el diagrama de blocs de l’algorisme de codificació:

 

 

 

 

 

Fig 29. Diagrama de flux de la codificació del batec a PQRST

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

Aquest és el diagrama de blocs de l’algorisme de codificació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Diagrama de flux de la codificació del batec a PQRST

per bluetooth low energy 

 

. Diagrama de flux de la codificació del batec a PQRST 



 

 

 

 

Es realitza la prova de detecció amb un senyal de 3000 mostres del mateix 
senyal. Es comprova el funcionament del sistema

Fig 30. Senyal original utilitzada 

Es pot comprovar com aquest senyal porta 12 batecs, la funció de matlab 
proporciona el valor en Y, X i l’amplada de cada 
següent il·lustra el resultat 

BATEC OFFSET-Y P-Y Q-Y R-Y 

1 128 82 242 82 

2 128 128 80 239 

3 102 128 85 247 

4 102 127 80 245 

5 102 128 82 246 

6 102 129 80 244 

7 102 128 79 247 

8 102 128 84 238 

9 102 128 79 248 

10 101 129 79 246 

11 102 129 79 240 

12 102 127 84 247 

Fig 31. Dades de la posició dels pics obtingudes després de la codificació

Es fa un gràfic amb els punts màxims i mínims per comprovar que les dades són 
correctes. 

La funció retorna el valor de
que es troba, quan l’índex 
sincronitzar ha fet falta retrocedir en 1  la posició del punter de sincronització. 
Comprovem que a partir del tercer batec els resultats ja són correctes.
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Es realitza la prova de detecció amb un senyal de 3000 mostres del mateix 
senyal. Es comprova el funcionament del sistema 

. Senyal original utilitzada per la codificació PQRST

Es pot comprovar com aquest senyal porta 12 batecs, la funció de matlab 
proporciona el valor en Y, X i l’amplada de cada pols superior al offset.

 

 S-Y T-Y OFFSET-X P-X Q-X 

141 101 47 85 93 

 84 140 47 289 326 

 85 141 431 531 569 

 80 141 683 768 804 

 83 141 902 1002 1039 

 80 141 1149 1245 1281 

 81 141 1386 1485 1521 

 86 141 1626 1730 1765 

 83 140 1870 1974 2010 

 80 141 2147 2218 2255 

 84 141 2360 2463 2499 

 81 141 2600 2706 2744 

. Dades de la posició dels pics obtingudes després de la codificació

Es fa un gràfic amb els punts màxims i mínims per comprovar que les dades són 

La funció retorna el valor del índex, que correspon a la posició del primer m
ndex inicial val  3 , això correspon a un valor de 242. Per 

retrocedir en 1  la posició del punter de sincronització. 
Comprovem que a partir del tercer batec els resultats ja són correctes.

500 1000 1500 2000 2500 3000

65 

per bluetooth low energy 

 

Es realitza la prova de detecció amb un senyal de 3000 mostres del mateix 

 

la codificació PQRST 

Es pot comprovar com aquest senyal porta 12 batecs, la funció de matlab 
pols superior al offset. La taula 

R-X S-X T-X 

101 166 201 

334 342 404 

577 585 647 

812 820 882 

1047 1054 1118 

1288 1296 1359 

1529 1537 1601 

1774 1781 1846 

2018 2026 2089 

2262 2270 2336 

2506 2515 2579 

2752 2759 2823 

. Dades de la posició dels pics obtingudes després de la codificació 

Es fa un gràfic amb els punts màxims i mínims per comprovar que les dades són 

l índex, que correspon a la posició del primer màxim 
spon a un valor de 242. Per 

retrocedir en 1  la posició del punter de sincronització. 
Comprovem que a partir del tercer batec els resultats ja són correctes. 
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Ara es comproven els resultats de l’amplada.

Els resultats de l’amplada són coherents, el resultat s’estabilitza aquest cop a 
partir del 4t batec perquè 
estabilitzat. 

Comparant amb el gràfic d’un sol batec es veu com el primer i el se
bastant semblants, mentre que el tercer és molt mes gran que els anteriors. 

En la gràfica següent veiem la superposició de les posicions detectades amb 
senyal original: 

Fig 33. Gràfic de la superposició del senyal original amb els pics localitzats

Tal com es pot comprovar, els pics són detectats correctament. Però
recuperar les amplades inicial i final. De l’offset només é
perquè el valor de la posició horitzontal depèn molt de la quantitat de soroll que hi 
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Ara es comproven els resultats de l’amplada. 

P R T 

0 0 0 

0 10 7 

11 13 7 

11 11 35 

10 12 38 

12 13 38 

12 12 38 

11 12 39 

12 12 39 

12 13 39 

12 11 38 

12 0 38 

Fig 32. Valors de les amplades positives 

Els resultats de l’amplada són coherents, el resultat s’estabilitza aquest cop a 
partir del 4t batec perquè les condicions inicials del algorisme encara 

Comparant amb el gràfic d’un sol batec es veu com el primer i el se
bastant semblants, mentre que el tercer és molt mes gran que els anteriors. 

En la gràfica següent veiem la superposició de les posicions detectades amb 

. Gràfic de la superposició del senyal original amb els pics localitzats

Tal com es pot comprovar, els pics són detectats correctament. Però
recuperar les amplades inicial i final. De l’offset només és útil el seu valor en vertical
perquè el valor de la posició horitzontal depèn molt de la quantitat de soroll que hi 

750 800 850 900

per bluetooth low energy 

Els resultats de l’amplada són coherents, el resultat s’estabilitza aquest cop a 
orisme encara no s’han 

Comparant amb el gràfic d’un sol batec es veu com el primer i el segon pols són 
bastant semblants, mentre que el tercer és molt mes gran que els anteriors.  

En la gràfica següent veiem la superposició de les posicions detectades amb el 

 

. Gràfic de la superposició del senyal original amb els pics localitzats 

Tal com es pot comprovar, els pics són detectats correctament. Però falta 
útil el seu valor en vertical 

perquè el valor de la posició horitzontal depèn molt de la quantitat de soroll que hi 



 

 

 

 

hagi en la captura. A part
l’electrocardiograma. 

El següent pas és escriure l’algorisme de reconstr
resultat final després de la reconstrucció.

Fig 34. Superposició de la 

 

La informació disponible es troba continguda en 
tres amplades. L’algorisme 
explícitament, sinó que només s’utilitza el seu valor d’amplitud. La posició s’extreu a 
partir de l’amplitud  ja que aporta més informació.

Tal com es veu en el gràfic, la 
quan es fa el plot en el MATLAB queden interpolats automàticament.

Per a la demostració de la de
s’ha superposat la sortida amb el sen

No es calcula la llargada
deduïbles a partir dels pendents de la seva component simètrica, és a dir, s’obté el 
pendent de la recta contigua i s’interpola entre les dues amplituds.

La funció que realitza el càlcul està continguda a l’annex del projecte i s’
decoderpq.m 

La següent taula explica més detalladament el seu funcionament

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

 

hagi en la captura. A part d’això, tampoc aporta cap informació a 

El següent pas és escriure l’algorisme de reconstrucció del senyal.
resultat final després de la reconstrucció. 

de la senyal original amb la resultant de la descodi

La informació disponible es troba continguda en els punts de màxim i mínim i les 
tres amplades. L’algorisme estàndard PQRST no exigeix que hi hagi el punt R 

, sinó que només s’utilitza el seu valor d’amplitud. La posició s’extreu a 
partir de l’amplitud  ja que aporta més informació. 

es veu en el gràfic, la informació està continguda només en 11 punts que 
en el MATLAB queden interpolats automàticament.

Per a la demostració de la descodificació s’ha escrit un programa de
s’ha superposat la sortida amb el senyal original. 

No es calcula la llargada dels polsos inferiors a l’offset perquè
deduïbles a partir dels pendents de la seva component simètrica, és a dir, s’obté el 
pendent de la recta contigua i s’interpola entre les dues amplituds. 

ó que realitza el càlcul està continguda a l’annex del projecte i s’

explica més detalladament el seu funcionament
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aporta cap informació a 

ucció del senyal. Aquest és el 

 

ificació PQRST 

els punts de màxim i mínim i les 
PQRST no exigeix que hi hagi el punt R 

, sinó que només s’utilitza el seu valor d’amplitud. La posició s’extreu a 

informació està continguda només en 11 punts que 
en el MATLAB queden interpolats automàticament. 

codificació s’ha escrit un programa de MATLAB i 

perquè són fàcilment 
deduïbles a partir dels pendents de la seva component simètrica, és a dir, s’obté el 

 

ó que realitza el càlcul està continguda a l’annex del projecte i s’anomena 

explica més detalladament el seu funcionament 



68 

 

p1 p2 

F(X) Offset MAXIM 1

X MAXIM 1 - 0,5·AMPLADA 1 MAXIM 1

 

p6 p7 p8 

F(X) MAXIM 2 MINIM 2 OFFSET 

X MAXIM 2 MINIM 2 MINIM 2 + SHIFT 2

Taula 21

Les taules anteriors especifiquen exactament la interpretació de le
dada de l’offset s’obté del primer valor 
a tots els sectors. 

A les taules hi ha dos pa
SHIFT 1 i SHIFT 2 que corresponen a les amplades dels polsos negatius. Com s’ha 
esmentat abans es calculen mitjançant un càlcul geomètric.

�� ��

 

!"#$�

Equ 4. Càlcul del primer desplaçament negatiu

 

!"#$�

Equ 5. Càlcul del segon desplaçament negatiu

Es calcula el pendent interpolant dos punts i després es pot saber la distància 
horitzontal desplaçada si se sap

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

p3 p4 

MAXIM 1 OFFSET OFFSET 

MAXIM 1 MAXIM 1+ 0,5 · AMPLADA 1 MINIM 1 -

p9 p10 

OFFSET MAXIM 3

MINIM 2 + SHIFT 2 MAXIM 3 - 0,5 · AMPLADA 3 MAXIM 3

21. Descodificació dels valors PQRST en un batec

Les taules anteriors especifiquen exactament la interpretació de le
obté del primer valor detectat, llavors això serveix de referència per 

A les taules hi ha dos paràmetres que no existeixen a les dades inicials , són 
SHIFT 1 i SHIFT 2 que corresponen a les amplades dels polsos negatius. Com s’ha 
esmentat abans es calculen mitjançant un càlcul geomètric. 

�� �� �
%	&#%�2�' (%#)#%�2�'

%	&#%�2�& (%#)#%�2�&
 

Equ 3. Càlcul del pendent 

!"#$�	1 �
*$$!+� (%#)#%�1�'

�� ��
 

Equ 4. Càlcul del primer desplaçament negatiu 

!"#$�	2 �
*$$!+� (%#)#%�2�'

�� ��
 

Equ 5. Càlcul del segon desplaçament negatiu 

 

pendent interpolant dos punts i després es pot saber la distància 
e sap el pendent i la distància vertical.  

per bluetooth low energy 

p5 

MINIM 1 

- SHIFT 1 MINIM 1 

p11 

MAXIM 3 OFFSET 

MAXIM 3 MAXIM 3 + 0,5 · AMPLADA 3 

dels valors PQRST en un batec 

Les taules anteriors especifiquen exactament la interpretació de les dades. La 
detectat, llavors això serveix de referència per 

ràmetres que no existeixen a les dades inicials , són 
SHIFT 1 i SHIFT 2 que corresponen a les amplades dels polsos negatius. Com s’ha 

pendent interpolant dos punts i després es pot saber la distància 



 

 

 

 

Fig 35

 

Aquest sistema de codificació s’implementa
manera permet comprimir les dades obtingudes del ADC i enviar
Encara que l’electrocardiograma disposa de 8 senyals diferents només se n’envia 
una , ja que el microcontrolador no és prou
simultàniament. 
 
En el següent capítol s’explica com descomprimir les dades en temps real en 
l’aplicació windows, on aquest procés serà totalment transparent de cara a l’usuari.

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

 

35. Il·lustració del càlcul dels polsos negatius 

a de codificació s’implementa dins del microcontrolador, d’aquesta 
manera permet comprimir les dades obtingudes del ADC i enviar-l
Encara que l’electrocardiograma disposa de 8 senyals diferents només se n’envia 
una , ja que el microcontrolador no és prou potent com per realitzar tants 

En el següent capítol s’explica com descomprimir les dades en temps real en 
l’aplicació windows, on aquest procés serà totalment transparent de cara a l’usuari.
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dins del microcontrolador, d’aquesta 
les per bluetooth. 

Encara que l’electrocardiograma disposa de 8 senyals diferents només se n’envia 
r realitzar tants càlculs 

En el següent capítol s’explica com descomprimir les dades en temps real en 
l’aplicació windows, on aquest procés serà totalment transparent de cara a l’usuari. 
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6. Aplicació Windows
En el capítol anterior s’han vist els protocols de transmissió i els modes de 

compressió del ECG. En aquest capítol es parla de l’aplicació de windows, que és la 
descodificació dels senyals que s’han tractat anteriorment en el 
CC2541. 

L’aplicació de windows és un
dades rebudes a través d’un 
Aquesta aplicació llegeix dades crues a través d’un port sèrie virtual (CDC) i realitza 
un filtre de capçaleres bluetooth low 

 

6.1. Disseny de 

La interfície gràfica és la cara externa del sistema. Realitza en control mitjançant 
els botons i interpreta les dades dels dos protocols dibuixant
coordenades XY. Aquest és l’aspecte del disseny de 
l’aplicació no surten totes les opcions, van
alguns botons o etiquetes només són visibles depenent de si el dispositiu està 
connectat o rebent dades. 

En el següent disseny hi ha totes les característiques disponibles de l’aplicació, 
cada part inclou un número que servirà de llegenda per explicar les seves 
característiques. 
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Aplicació Windows 
or s’han vist els protocols de transmissió i els modes de 

compressió del ECG. En aquest capítol es parla de l’aplicació de windows, que és la 
dels senyals que s’han tractat anteriorment en el 

L’aplicació de windows és un programa realitzat amb Visual C# que interpreta les 
dades rebudes a través d’un llapis USB proporcionat per a Texas instruments. 
Aquesta aplicació llegeix dades crues a través d’un port sèrie virtual (CDC) i realitza 
un filtre de capçaleres bluetooth low energy. 

Disseny de la interfície gràfica

La interfície gràfica és la cara externa del sistema. Realitza en control mitjançant 
els botons i interpreta les dades dels dos protocols dibuixant-les sobre un gràfic de 

Aquest és l’aspecte del disseny de la interfície gràfica. A l’inici de 
no surten totes les opcions, van apareguent segons el procés. Vol dir que 

s només són visibles depenent de si el dispositiu està 
 

En el següent disseny hi ha totes les característiques disponibles de l’aplicació, 
un número que servirà de llegenda per explicar les seves 

per bluetooth low energy 

or s’han vist els protocols de transmissió i els modes de 
compressió del ECG. En aquest capítol es parla de l’aplicació de windows, que és la 

dels senyals que s’han tractat anteriorment en el firmware del 

programa realitzat amb Visual C# que interpreta les 
USB proporcionat per a Texas instruments. 

Aquesta aplicació llegeix dades crues a través d’un port sèrie virtual (CDC) i realitza 

gràfica 

La interfície gràfica és la cara externa del sistema. Realitza en control mitjançant 
les sobre un gràfic de 

gràfica. A l’inici de 
segons el procés. Vol dir que 

s només són visibles depenent de si el dispositiu està 

En el següent disseny hi ha totes les característiques disponibles de l’aplicació, 
un número que servirà de llegenda per explicar les seves 



 

 

 

 

Fig 36. Aspecte del formulari principal 

 

1- Formulari principal de l’aplicació

d’operacions tant de lectura com d’escriptura , és una finestra de windows la 
qual disposa dels principals controls de windows a la part superior dreta. 

2- Botó Check: Botó que serveix per depurar el funcionament de l’aplicació, 
durant el funcionament normal no ha d’estar mai activat.

3- Software Version: Etiqueta on s’hi mostra la versió del firmware una vegada 
s’ha realitzat l’emparellament dels dispositius.

4- Low Battery : Etiqueta on es mostra l’estat de la bateria, apareix només si la 
bateria es troba en bateria baixa.

5- Buffer Overflow : Etiqueta que indica si s’ha sobrepassat la capacitat del 
buffer circular. 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

 

. Aspecte del formulari principal de l’aplicació de Windows

Formulari principal de l’aplicació: Pantalla on es realitzen la majoria 
d’operacions tant de lectura com d’escriptura , és una finestra de windows la 
qual disposa dels principals controls de windows a la part superior dreta. 

: Botó que serveix per depurar el funcionament de l’aplicació, 
durant el funcionament normal no ha d’estar mai activat. 

: Etiqueta on s’hi mostra la versió del firmware una vegada 
s’ha realitzat l’emparellament dels dispositius. 

: Etiqueta on es mostra l’estat de la bateria, apareix només si la 
bateria es troba en bateria baixa. 

Etiqueta que indica si s’ha sobrepassat la capacitat del 
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de l’aplicació de Windows. 

: Pantalla on es realitzen la majoria 
d’operacions tant de lectura com d’escriptura , és una finestra de windows la 
qual disposa dels principals controls de windows a la part superior dreta.  

: Botó que serveix per depurar el funcionament de l’aplicació, 

: Etiqueta on s’hi mostra la versió del firmware una vegada 

: Etiqueta on es mostra l’estat de la bateria, apareix només si la 

Etiqueta que indica si s’ha sobrepassat la capacitat del 
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6- Serial Port: Etiqueta que indica que al següent 
port sèrie. 

7- Select Port: Combobox on apareixen els diferents ports COM del sistema.

8- Open/Close: Botó d’obrir i tancar el port sèrie.

9- Scan devices : Botó que serveix per escanejar l’espectre BLE.

10- Establish/Finish : Botó per aparellar i desaparellar dispositius

11- LabelDongle : Etiqueta on apareix l’adreça MAC del receptor BLE

12- LabelMac : Etiqueta on apareix l’adreça MAC del dispositiu localitzat.

13- DeviceName : Etiqueta on apareix el nom del dispositiu localitzat

14- labelFound : Etiqueta on apareix l’estat dels dispositius, pot estar emparellat 
(DEVICE PAIRED), desaparellat (etiqueta amagada) , esperant l’adreça 
(WAITING...) i esperant per establir connexió (Waiting for connection).

15- labelSpo2Flags : Etiqueta on s’hi mostren
Receive Spo2).l 

16- Browse: Botó per explorar i assignar un path per guardar el .txt de les dades 
rebudes. 

17- FileName : Etiqueta que mostra el path del fitxer .txt actual.

18- PQRST : Activació del mode PQRST.

19- Protocol diferencial : Activació del protocol diferencial.

20- Receive Spo2 : Activació del mode Spo2.

21- LabelWait : Etiqueta que mostra un missatge de espera quan s’ha activat un 
dels modes (desapareix a partir que es rep la primera dada).

22- LabelFail : Etiqueta que mosta el nombre de trames perdudes (només en 
protocol diferencial) 

23- Read Registers : Grup de registres del ADS1298 (en hexadecimal), permet 
llegir els registres interns pitjant el botó 

24- Chart Zoom Window

qualsevol moment. Cal escriure el valor de la finestr
Zoom 

25- Write Registers : Permet escriure els registres del ADS1298 necessaris per a 
controlar l’aplicació. 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

: Etiqueta que indica que al següent combobox hi ha els diferents 

: Combobox on apareixen els diferents ports COM del sistema.

: Botó d’obrir i tancar el port sèrie. 

Botó que serveix per escanejar l’espectre BLE.

: Botó per aparellar i desaparellar dispositius

: Etiqueta on apareix l’adreça MAC del receptor BLE

: Etiqueta on apareix l’adreça MAC del dispositiu localitzat.

: Etiqueta on apareix el nom del dispositiu localitzat

: Etiqueta on apareix l’estat dels dispositius, pot estar emparellat 
(DEVICE PAIRED), desaparellat (etiqueta amagada) , esperant l’adreça 
(WAITING...) i esperant per establir connexió (Waiting for connection).

: Etiqueta on s’hi mostren les dades rebudes de Spo2 (

: Botó per explorar i assignar un path per guardar el .txt de les dades 

: Etiqueta que mostra el path del fitxer .txt actual. 

: Activació del mode PQRST. 

: Activació del protocol diferencial. 

: Activació del mode Spo2. 

Etiqueta que mostra un missatge de espera quan s’ha activat un 
pareix a partir que es rep la primera dada). 

: Etiqueta que mosta el nombre de trames perdudes (només en 
 

Grup de registres del ADS1298 (en hexadecimal), permet 
llegir els registres interns pitjant el botó Read. 

Chart Zoom Window : Permet realitzar un zoom vertical del gràfic en 
qualsevol moment. Cal escriure el valor de la finestra de zoom i pitjar el botó 

Write Registers : Permet escriure els registres del ADS1298 necessaris per a 
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hi ha els diferents 

: Combobox on apareixen els diferents ports COM del sistema. 

Botó que serveix per escanejar l’espectre BLE. 

: Botó per aparellar i desaparellar dispositius 

: Etiqueta on apareix l’adreça MAC del receptor BLE 

: Etiqueta on apareix l’adreça MAC del dispositiu localitzat. 

: Etiqueta on apareix el nom del dispositiu localitzat 

: Etiqueta on apareix l’estat dels dispositius, pot estar emparellat 
(DEVICE PAIRED), desaparellat (etiqueta amagada) , esperant l’adreça 
(WAITING...) i esperant per establir connexió (Waiting for connection). 

les dades rebudes de Spo2 (mode 

: Botó per explorar i assignar un path per guardar el .txt de les dades 

Etiqueta que mostra un missatge de espera quan s’ha activat un 
 

: Etiqueta que mosta el nombre de trames perdudes (només en 

Grup de registres del ADS1298 (en hexadecimal), permet 

cal del gràfic en 
a de zoom i pitjar el botó 

Write Registers : Permet escriure els registres del ADS1298 necessaris per a 



 

 

 

 

26- Bloc Ecg : Permet mostrar la velocitat de les dades procedents del mode 
diferencial i l’estat del protocol. En mode PQRST mostra la freqüència 
cardíaca i l’estat del sistema.

27- Bloc Spo2 : Permet 
els modes diferencial i PQRST.

28- All Channels : Permet activar el segon formulari que mostra en temps real 
tots els canals de ECG en temps real. (Només en protocol diferencial).

29- Bloc Heart : Permet mostrar les dades de freqüència cardíaca procedents del 
MSP430, en els modes d

30- Display Channel : Permet seleccionar el canal de ECG que es vol veure 
(només en protocol diferencial).

31- Freeze : Permet congelar el gràfic actual per poder analitzar detalladament la 
forma d’ona. 

32- Gràfic : És un gràfic XY que s’utilitza en tots els modes per veure les dades 
rebudes en temps real.

 

El sistema utilitza la pantalla
el segon formulari permet veure molt ràpidament els 8 canals de ECG al mateix 
moment , això permet fer un estudi detallat del sistema. La figura següent és la 
interfície gràfica del segon formulari.

Fig 37. Formulari 

Incorpora un zoom vertical independent i un zoom horitzontal comú als 8 canals.

Aquest formulari només 
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: Permet mostrar la velocitat de les dades procedents del mode 
diferencial i l’estat del protocol. En mode PQRST mostra la freqüència 
cardíaca i l’estat del sistema. 

: Permet mostrar les dades del Spo2 procedent del MSP430, en 
ial i PQRST. 

Permet activar el segon formulari que mostra en temps real 
tots els canals de ECG en temps real. (Només en protocol diferencial).

Permet mostrar les dades de freqüència cardíaca procedents del 
MSP430, en els modes diferencial i PQRST. 

: Permet seleccionar el canal de ECG que es vol veure 
(només en protocol diferencial). 

: Permet congelar el gràfic actual per poder analitzar detalladament la 

: És un gràfic XY que s’utilitza en tots els modes per veure les dades 
rebudes en temps real. 

El sistema utilitza la pantalla de la figura 36 per a realitzar totes les funcions, però 
el segon formulari permet veure molt ràpidament els 8 canals de ECG al mateix 
moment , això permet fer un estudi detallat del sistema. La figura següent és la 
interfície gràfica del segon formulari. 

. Formulari secundari de l’aplicació de Windows 

Incorpora un zoom vertical independent i un zoom horitzontal comú als 8 canals.

Aquest formulari només s’activarà en el protocol diferencial. 
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: Permet mostrar la velocitat de les dades procedents del mode 
diferencial i l’estat del protocol. En mode PQRST mostra la freqüència 

procedent del MSP430, en 

Permet activar el segon formulari que mostra en temps real 
tots els canals de ECG en temps real. (Només en protocol diferencial). 

Permet mostrar les dades de freqüència cardíaca procedents del 

: Permet seleccionar el canal de ECG que es vol veure 

: Permet congelar el gràfic actual per poder analitzar detalladament la 

: És un gràfic XY que s’utilitza en tots els modes per veure les dades 

per a realitzar totes les funcions, però 
el segon formulari permet veure molt ràpidament els 8 canals de ECG al mateix 
moment , això permet fer un estudi detallat del sistema. La figura següent és la 

 

Incorpora un zoom vertical independent i un zoom horitzontal comú als 8 canals. 
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6.2. Captura de dades

La captura de dades es realitza
del kit d’avaluació de Texas instruments. Aquest transceptor converteix el flux de 
dades del bluetooth en un port sèrie virtual. Aquest port sèrie pla , es pot interpretar 
com a tal a un COM en el sistema de windows.

Per desenvolupar l’aplicació s’ha util

Per poder començar a escriure codi primer cal saber interpretar les dades a baix 
nivell que venen del bluetooth. Per això s’ha fet servir un programa 
trames bluetooth anomenat
Texas Instruments. 

 

6.2.1. Configuració inic

Abans de poder enviar i rebre dades , l’aplicació necessita connectar
dispositiu, per això hi ha unes trames 

En iniciar el Btool, s’assigna quin port sèrie inclou el dispositiu i s’envien unes 
trames d’inicialització del receptor. El receptor està configurat com a central, quan 
s’envia una trama pel port sèrie , el dispositiu respon amb una trama
Les trames inicials són les següents.

GAP_DeviceInit -> Correspon a un reset del 
configurat. Codi d’operació 0

GAP_SetParam ->Permet gravar els paràmetres de connexió, el seu codi 
d’operació és el 0XF

GAP_GetParam -> Permet llegir els paràmetres de connexió, el seu codi 
d’operació és el 0XFE31
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Captura de dades 

La captura de dades es realitza amb un transceptor bluetooth low ennergy extret 
de Texas instruments. Aquest transceptor converteix el flux de 

dades del bluetooth en un port sèrie virtual. Aquest port sèrie pla , es pot interpretar 
com a tal a un COM en el sistema de windows. 

Per desenvolupar l’aplicació s’ha utilitzat l’entorn Visual Express C# de Microsoft.

Per poder començar a escriure codi primer cal saber interpretar les dades a baix 
nivell que venen del bluetooth. Per això s’ha fet servir un programa 

nomenat Btool. Aquest software el subministra 

 

Fig 38. Llapis receptor BLE 

Configuració inicial del sistema

Abans de poder enviar i rebre dades , l’aplicació necessita connectar
dispositiu, per això hi ha unes trames de connexió que cal interpretar.

signa quin port sèrie inclou el dispositiu i s’envien unes 
trames d’inicialització del receptor. El receptor està configurat com a central, quan 
s’envia una trama pel port sèrie , el dispositiu respon amb una trama
Les trames inicials són les següents. 

> Correspon a un reset del llapis USB, i es prepara per a ser 
configurat. Codi d’operació 0xFE00. 

Permet gravar els paràmetres de connexió, el seu codi 
d’operació és el 0XFE30 

> Permet llegir els paràmetres de connexió, el seu codi 
d’operació és el 0XFE31 

per bluetooth low energy 

mb un transceptor bluetooth low ennergy extret 
de Texas instruments. Aquest transceptor converteix el flux de 

dades del bluetooth en un port sèrie virtual. Aquest port sèrie pla , es pot interpretar 

l Express C# de Microsoft. 

Per poder començar a escriure codi primer cal saber interpretar les dades a baix 
nivell que venen del bluetooth. Per això s’ha fet servir un programa analitzador de 

Btool. Aquest software el subministra gratuïtament 

al del sistema 

Abans de poder enviar i rebre dades , l’aplicació necessita connectar-se amb el 
cal interpretar. 

signa quin port sèrie inclou el dispositiu i s’envien unes 
trames d’inicialització del receptor. El receptor està configurat com a central, quan 
s’envia una trama pel port sèrie , el dispositiu respon amb una trama de validació. 

, i es prepara per a ser 

Permet gravar els paràmetres de connexió, el seu codi 

> Permet llegir els paràmetres de connexió, el seu codi 



 

 

 

 

Hi ha 4 paràmetres diferents en el bluetooth low energy, la captura següent està 
extreta del mateix Btool i aquest apartat mostr

Cal afegir que els paràmetres que hi ha en aquesta taula són els valors per 
defecte, i no els que hi ha en el projecte final.

Min Connection Interval 

Max Connection Interval 

Slave Latency -> Correspon a el nombre de paquets que el perifèric pot no 
atendre encara
interessar, per tema de consum d’energia que el perifèric 
estigui en estat 

Supervision Timeout -> És el temps que pot transcórrer
cap 
temps el

 

Per escriure un paràmetre en el receptor, s’envia la següent trama a 
l’hiperterminal: 

Fig 40. Trama d’escriptura de paràmetres al Llapis USB
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Hi ha 4 paràmetres diferents en el bluetooth low energy, la captura següent està 
extreta del mateix Btool i aquest apartat mostra els diferents paràmetres.

 

Fig 39. Configració física del BLE 

Cal afegir que els paràmetres que hi ha en aquesta taula són els valors per 
defecte, i no els que hi ha en el projecte final. 

Min Connection Interval ->  És l’interval mínim de connexió, vol dir que en 
aquesta configuració , la distància entre 
esdeveniments de connexió és de un mínim de 100ms

Max Connection Interval -> És l’interval màxim de connexió, vol dir encara que no 
es realitzi cap enviament de dades, el dispositius 
s’envien trames com a màxim cada 100 ms per tal de 
mantenir l’emparellament. 

> Correspon a el nombre de paquets que el perifèric pot no 
atendre encara que estigui emparellat. Per ex
interessar, per tema de consum d’energia que el perifèric 
estigui en estat sleep i es mantingui la connexió.

> És el temps que pot transcórrer sense que es produeixi 
cap esdevniment de connexió, transcorregut aquest 
temps els dispositius es desparellen automàticament.

Per escriure un paràmetre en el receptor, s’envia la següent trama a 

 

. Trama d’escriptura de paràmetres al Llapis USB 
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Hi ha 4 paràmetres diferents en el bluetooth low energy, la captura següent està 
els diferents paràmetres. 

Cal afegir que els paràmetres que hi ha en aquesta taula són els valors per 

És l’interval mínim de connexió, vol dir que en 
aquesta configuració , la distància entre 

de connexió és de un mínim de 100ms 

ó, vol dir encara que no 
es, el dispositius 

s’envien trames com a màxim cada 100 ms per tal de 

> Correspon a el nombre de paquets que el perifèric pot no 
que estigui emparellat. Per exemple, pot 

interessar, per tema de consum d’energia que el perifèric 
i es mantingui la connexió. 

sense que es produeixi 
de connexió, transcorregut aquest 

automàticament. 

Per escriure un paràmetre en el receptor, s’envia la següent trama a 
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L’anterior trama exemplifica l’escriptura d’u
s’escriu l’interval de connexió mínim amb un valor de 0x50, 80 en decimal. I és la 
trama de petició. Posteriorment el sistema retorna una altra trama de confirmació 
que és la següent. 

Fig 41. Trama de 

Es confirma que l’escriptura s’ha realitzat correctament. 
Status és SUCCESS. 

 

6.2.2. Emparellament

Un cop efectuada la config
receptor està configurat com a central, per tant , pot ser que 
dispositiu. Aquest projecte no permet treballar amb varis dispositius a l’hora, per 
tant, només s’han filtrat i processat les trames per el primer dispositiu.

En la següent figura es pot 
de dispositius. 

 

Llavors , si hi ha algun di
per pantalla. Hi ha dos tipus de trames d’anunciament.

Connectable Undirect Advertizement 

Fig 42. Scan de dispositius 

Fig 43. Confirmació del Scan

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

L’anterior trama exemplifica l’escriptura d’una comanda BLE pel port s
s’escriu l’interval de connexió mínim amb un valor de 0x50, 80 en decimal. I és la 
trama de petició. Posteriorment el sistema retorna una altra trama de confirmació 

 

. Trama de confirmació d’escriptura de paràmetres

Es confirma que l’escriptura s’ha realitzat correctament. Es veu

Emparellament Btool 

iguració de la connexió es fa un escaneig amb el Btool. El 
à configurat com a central, per tant , pot ser que aparegui

dispositiu. Aquest projecte no permet treballar amb varis dispositius a l’hora, per 
tant, només s’han filtrat i processat les trames per el primer dispositiu.

En la següent figura es pot veure quines són les trames d’escaneig i reconeixement 

Gap_DeviceDiscoveryReguest

Comanda que permet realitzar un SCAN

 

Gap_HCI_ExtensionCommandStatus

Notificació de recepció del mateix central 
BLE que confirma la comanda de SCAN.

 

Llavors , si hi ha algun dispositiu BLE anunciant-se, sorte les trames anunciades 
per pantalla. Hi ha dos tipus de trames d’anunciament. 

Connectable Undirect Advertizement -> 

 

Scan 

per bluetooth low energy 

na comanda BLE pel port sèrie, 
s’escriu l’interval de connexió mínim amb un valor de 0x50, 80 en decimal. I és la 
trama de petició. Posteriorment el sistema retorna una altra trama de confirmació 

confirmació d’escriptura de paràmetres 

Es veu que el byte de 

un escaneig amb el Btool. El 
aparegui més d’un 

dispositiu. Aquest projecte no permet treballar amb varis dispositius a l’hora, per 
tant, només s’han filtrat i processat les trames per el primer dispositiu. 

veure quines són les trames d’escaneig i reconeixement 

Gap_DeviceDiscoveryReguest -> 

Comanda que permet realitzar un SCAN 

Gap_HCI_ExtensionCommandStatus-> 

Notificació de recepció del mateix central 
BLE que confirma la comanda de SCAN. 

les trames anunciades 



 

 

 

 

La conformen els paràmetres bàsics del dispositiu, com ara el profile utilitzat 
tipus de protocol que s’utilitza. Aquesta és la trama rebuda

Fig 

La capçalera bluetooth inclou els status , el tipus de dada, i la llargada de les dades 
posteriors, mitjançant aquests valors, l’aplicació C# sap en tot moment què ha de 
processar. 

Les dades d’aquesta trama tenen una longitud de 8 bytes
dades contingudes en la següent declaració de C.

static uint8 advertData[] =  

{  

  0x02,   // length of this data 

  GAP_ADTYPE_FLAGS, 

 

// EDR bluetooth is not supported , peripheral is discoverable, all adrerizement data is    

//sent. 

  DEFAULT_DISCOVERABLE_MODE | GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED, 

 

  // service UUID 

  0x03,   // length of this data

  GAP_ADTYPE_16BIT_MORE, 

  LO_UINT16( SIMPLEPROFILE_SERV_UUID ),  // GENERIC_GATT_PROFILE 

  HI_UINT16( SIMPLEPROFILE_SERV_UUID ),

 

}; 

 

Aquesta seria la informació que trobaríem a les propietats del dispositiu en cas 
que s’utilitzés un receptor BLE genèric (sense 

Scan Response-> 

La conformen una cadena de 
nivell de potència del transmissor RF, i la configuració de la comunicació en el 
perifèric. 

Són les dades contingudes en la següent declaració de C.

// GAP Profile - SCAN RSP data

static uint8 scanRspData[] = 

{ 

  // complete name 
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La conformen els paràmetres bàsics del dispositiu, com ara el profile utilitzat 
tipus de protocol que s’utilitza. Aquesta és la trama rebuda: 

 

Fig 44. Trama de descobriment de dispositiu 

capçalera bluetooth inclou els status , el tipus de dada, i la llargada de les dades 
aquests valors, l’aplicació C# sap en tot moment què ha de 

Les dades d’aquesta trama tenen una longitud de 8 bytes i es troben 
dades contingudes en la següent declaració de C. 

0x02,   // length of this data  

// EDR bluetooth is not supported , peripheral is discoverable, all adrerizement data is    

DEFAULT_DISCOVERABLE_MODE | GAP_ADTYPE_FLAGS_BREDR_NOT_SUPPORTED,  

0x03,   // length of this data 

LO_UINT16( SIMPLEPROFILE_SERV_UUID ),  // GENERIC_GATT_PROFILE -> 0XFFF0 

HI_UINT16( SIMPLEPROFILE_SERV_UUID ), 

Aquesta seria la informació que trobaríem a les propietats del dispositiu en cas 
un receptor BLE genèric (sense passarel·la sèrie). 

una cadena de caràcters ASCII que és el nom del dispositiu , el 
nivell de potència del transmissor RF, i la configuració de la comunicació en el 

Són les dades contingudes en la següent declaració de C. 

SCAN RSP data 
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La conformen els paràmetres bàsics del dispositiu, com ara el profile utilitzat i el 

capçalera bluetooth inclou els status , el tipus de dada, i la llargada de les dades 
aquests valors, l’aplicació C# sap en tot moment què ha de 

i es troben al final. Són les 

// EDR bluetooth is not supported , peripheral is discoverable, all adrerizement data is    

 

Aquesta seria la informació que trobaríem a les propietats del dispositiu en cas 

és el nom del dispositiu , el 
nivell de potència del transmissor RF, i la configuració de la comunicació en el 
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  0x15,   // length of this data

  GAP_ADTYPE_LOCAL_NAME_COMPLETE,

  0x50,   // 'P' 

  0X46,   // 'F' 

  0x43,   // 'C' 

  0x20,   // ' ' 

  0x50,   // 'P' 

  0x61,   // 'a' 

  0x75,   // 'u' 

  0x20,   // '' 

  0x43,   // 'C' 

  0x6F,   // 'o' 

  0x73,   // 's' 

  0x74,   // 't' 

  0x61,   // 'a' 

  0x6C,   // 'l' 

  0x20,   // '' 

  0x20,   // '' 

  0x20,   // ' 

  0x20,   // ' ' 

  0x20,   // ' ' 

  0x20,   // ' ' 

 

  // connection interval range

  0x05,   // length of this data

  GAP_ADTYPE_SLAVE_CONN_INTERVAL_RANGE,

  LO_UINT16( DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL ),   // 100ms

  HI_UINT16( DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL ),  

  LO_UINT16( DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL ),   // 1s

  HI_UINT16( DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL ),  

 

  // Tx power level 

  0x02,   // length of this data

  GAP_ADTYPE_POWER_LEVEL, 

  0       // 0dBm   

 

}; 

 

Com es pot apreciar, el nom del dispositiu és 
llegeixen els 4 últims bytes de l’adreça 
d’anunciament. 
 
GAP discovery done-> 
 

Un cop detectat el perifèric
notificacions d’altres dispositius. Si no se’n rep cap , identifica que només n’ha trobat 
un, i envia una trama amb les adreces MAC dete
 

Fig 
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0x15,   // length of this data 

GAP_ADTYPE_LOCAL_NAME_COMPLETE, 

// connection interval range 

0x05,   // length of this data 

GAP_ADTYPE_SLAVE_CONN_INTERVAL_RANGE, 

LO_UINT16( DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL ),   // 100ms 

HI_UINT16( DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL ),   

LO_UINT16( DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL ),   // 1s 

HI_UINT16( DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL ),   

0x02,   // length of this data 

Com es pot apreciar, el nom del dispositiu és “PFC Pau Costal”. 

llegeixen els 4 últims bytes de l’adreça MAC, i també s’inclouen en les trames 

perifèric, el receptor s’espera uns 5 segons més per rebre més 
notificacions d’altres dispositius. Si no se’n rep cap , identifica que només n’ha trobat 
un, i envia una trama amb les adreces MAC detectades. 

 
Fig 45. Trama de confirmació per a la connexió 

per bluetooth low energy 

“PFC Pau Costal”. Més endavant es 
, i també s’inclouen en les trames 

, el receptor s’espera uns 5 segons més per rebre més 
notificacions d’altres dispositius. Si no se’n rep cap , identifica que només n’ha trobat 



 

 

 

 

A partir d’aquest moment ja es pot  enviar la petició de establiment de connexió a 
l’adreça que es vulgui. Com que en aquest cas només n’hi ha una, es fa la petició a 
l’adreça BC:6A:29:28:48:60.
 
GAP_EstablishLinkRequest 

 

Fig 

 
S’envia una trama de Establish 

 
GAP_EstablishLink-> 
 
 

 
El perifèric contesta amb l’acceptació de la connexió i s’envien altre cop els 
paràmetres de connexió. Cal afegir també que el BLE té una adreça física i una 
adreça lògica. L’adreça física és l’adreça MAC, continguda a l’apartat 
l’adreça lògica és el ConnHandle

que s’ha connectat el central. Com que en aquest projecte només es treballa amb 
dos dispositius, l’adreça lògica sempre serà 0x00 que correspon al primer perifèric 
trobat. 
 
Aquesta petició ja deixa els dos dispositius preparats
comprovar que l’estat del led ha passat de 
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A partir d’aquest moment ja es pot  enviar la petició de establiment de connexió a 
l’adreça que es vulgui. Com que en aquest cas només n’hi ha una, es fa la petició a 

BC:6A:29:28:48:60. 

GAP_EstablishLinkRequest -> 

 
Fig 46. Enviament de la trama de Establish 

Establish amb la adreça MAC detectada.  

 
Fig 47. Trama de connexió realitzada 

El perifèric contesta amb l’acceptació de la connexió i s’envien altre cop els 
paràmetres de connexió. Cal afegir també que el BLE té una adreça física i una 
adreça lògica. L’adreça física és l’adreça MAC, continguda a l’apartat 

ConnHandle, que l’hi correspon a l’ordre de dispositius en els 
que s’ha connectat el central. Com que en aquest projecte només es treballa amb 
dos dispositius, l’adreça lògica sempre serà 0x00 que correspon al primer perifèric 

petició ja deixa els dos dispositius preparats per transmetre’s dades. Es  
comprovar que l’estat del led ha passat de blau intermitent, a verd fix.
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A partir d’aquest moment ja es pot  enviar la petició de establiment de connexió a 
l’adreça que es vulgui. Com que en aquest cas només n’hi ha una, es fa la petició a 

El perifèric contesta amb l’acceptació de la connexió i s’envien altre cop els 
paràmetres de connexió. Cal afegir també que el BLE té una adreça física i una 
adreça lògica. L’adreça física és l’adreça MAC, continguda a l’apartat DevAddr. I 

, que l’hi correspon a l’ordre de dispositius en els 
que s’ha connectat el central. Com que en aquest projecte només es treballa amb 
dos dispositius, l’adreça lògica sempre serà 0x00 que correspon al primer perifèric 

per transmetre’s dades. Es  
lau intermitent, a verd fix. 
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En aquest moment es disposa de tots els mecanismes necessaris per emparellar el 
dispositiu, però ara cal escriure un programa de c# que sigui capaç de interpretar les 
dades del port sèrie i emparellar el dispositiu.
 

6.2.3. Emparellament i captura del port 

sèrie amb C#

El visual C# és un llenguatge de programació de Microsoft que permet realitzar 
interfícies gràfiques de manera senzilla. Incorpora totes les funcionalitats del 
llenguatge C amb llibreries integrades que faciliten la programació.

Per començar a capturar i enviar dades pel port sèrie virtual, es declara l’objecte 
del port sèrie i es crea un timer 
hi ha al sistema operatiu.  

L’aplicació detecta que hi ha tres ports sèrie, el cas del 
que és virtual, perquè el pc també fa servir 2 ports físics.

Quan es selecciona el COM3 del 
següents paràmetres: 

serialPort1.BaudRate = 115200; 

             serialPort1.PortName = (string)comboBox1.SelectedItem;

             serialPort1.WriteBufferSize = 1000;

             serialPort1.ReadBufferSize = BUFFER_SIZE; //BUFFER_SIZE = 5000

 

La velocitat del port serà la màxima, ja que interessa que la passarel·la sèrie que 
hi ha entre el bluetooth i el 
crues) 

El nom del port (COM3) és el que s

Llavors cal assignar una llargada del buffer de lectura i d’escriptura. Com que no 
cal enviar un gran nombre de dades s’ha posat un buffer d’esc
Mentre que el de lectura és més gran degut a que cal rebre molt més volum de 
dades. En aquest cas, el seu valor és igual a la llargada del buffer circular utilitzat 
per a processar les trames que és de 5000

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

En aquest moment es disposa de tots els mecanismes necessaris per emparellar el 
escriure un programa de c# que sigui capaç de interpretar les 

dades del port sèrie i emparellar el dispositiu. 

Emparellament i captura del port 

amb C# 

El visual C# és un llenguatge de programació de Microsoft que permet realitzar 
gràfiques de manera senzilla. Incorpora totes les funcionalitats del 

llenguatge C amb llibreries integrades que faciliten la programació. 

Per començar a capturar i enviar dades pel port sèrie virtual, es declara l’objecte 
del port sèrie i es crea un timer de 1 segon que faci un escaneig dels ports sèrie que 

 

Fig 48. Selecció del port sèrie en el PC 

L’aplicació detecta que hi ha tres ports sèrie, el cas del llapis USB
pc també fa servir 2 ports físics. 

Quan es selecciona el COM3 del comboBox es configura el port sèrie amb els 

 

serialPort1.PortName = (string)comboBox1.SelectedItem; 

serialPort1.WriteBufferSize = 1000; 

serialPort1.ReadBufferSize = BUFFER_SIZE; //BUFFER_SIZE = 5000 

La velocitat del port serà la màxima, ja que interessa que la passarel·la sèrie que 
hi ha entre el bluetooth i el PC sigui el més ràpid possible (en el cas de les dades 

El nom del port (COM3) és el que s’ha seleccionat en el comboBox1

ar una llargada del buffer de lectura i d’escriptura. Com que no 
cal enviar un gran nombre de dades s’ha posat un buffer d’escriptura de 1000 bytes. 

tre que el de lectura és més gran degut a que cal rebre molt més volum de 
dades. En aquest cas, el seu valor és igual a la llargada del buffer circular utilitzat 
per a processar les trames que és de 5000 bytes. 

per bluetooth low energy 

En aquest moment es disposa de tots els mecanismes necessaris per emparellar el 
escriure un programa de c# que sigui capaç de interpretar les 

Emparellament i captura del port 

El visual C# és un llenguatge de programació de Microsoft que permet realitzar 
gràfiques de manera senzilla. Incorpora totes les funcionalitats del 

 

Per començar a capturar i enviar dades pel port sèrie virtual, es declara l’objecte 
de 1 segon que faci un escaneig dels ports sèrie que 

llapis USB és el tercer, 

es configura el port sèrie amb els 

La velocitat del port serà la màxima, ja que interessa que la passarel·la sèrie que 
ràpid possible (en el cas de les dades 

’ha seleccionat en el comboBox1 

ar una llargada del buffer de lectura i d’escriptura. Com que no 
riptura de 1000 bytes. 

tre que el de lectura és més gran degut a que cal rebre molt més volum de 
dades. En aquest cas, el seu valor és igual a la llargada del buffer circular utilitzat 



 

 

 

 

Quan s’activa el botó OPEN, s’obre el port i s’envi
d’inicialització del llapis USB 
l’adreça MAC del llapis a la pantalla.

Quan el port sèrie queda obert, automàticament s’activa el 
dispositius. Encenem el CC2541 i polsem el 

Es pot comprovar que s’ha detectat el dispositiu amb la MAC remota i el nom 
mostrat per pantalla amb un número de 16 bits amb decimal que correspon als dos 
últims bytes de la MAC del CC2541.

A sota del nom apareix l’etiqueta d’estat de la connexió. En aque
que s’està esperant que el
(GAP discovery done).  

Un cop rebuda la trama GAP discovery done apareix el següent missatge a 
l’etiqueta d’estat de connexió.

L’etiqueta indica que s’està esperant a pitjar el botó d’establiment de connexió. 
Mentrestant hi ha un comptador descendent de 30 segons, transcorregut aquest 
temps el port sèrie es tancarà i caldrà tornar a inic
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tó OPEN, s’obre el port i s’envien automàticament les trames 
llapis USB (Gap_DeviceDiscoveryRequest), llavors es mostra 

a la pantalla. 

 

Fig 49. Identificació del llapis USB 

Quan el port sèrie queda obert, automàticament s’activa el botó
dispositius. Encenem el CC2541 i polsem el botó Scan Devices. 

 

Fig 50. Identificació del dispositiu remot 

Es pot comprovar que s’ha detectat el dispositiu amb la MAC remota i el nom 
mostrat per pantalla amb un número de 16 bits amb decimal que correspon als dos 

del CC2541. 

A sota del nom apareix l’etiqueta d’estat de la connexió. En aque
que s’està esperant que el llapis reconegui que només ha detectat un dispositiu 

Un cop rebuda la trama GAP discovery done apareix el següent missatge a 
l’etiqueta d’estat de connexió. 

 

Fig 51. Estat de la connexió 

L’etiqueta indica que s’està esperant a pitjar el botó d’establiment de connexió. 
Mentrestant hi ha un comptador descendent de 30 segons, transcorregut aquest 
temps el port sèrie es tancarà i caldrà tornar a iniciar el procés per conne
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automàticament les trames 
, llavors es mostra 

botó d’escaneig de 

Es pot comprovar que s’ha detectat el dispositiu amb la MAC remota i el nom 
mostrat per pantalla amb un número de 16 bits amb decimal que correspon als dos 

A sota del nom apareix l’etiqueta d’estat de la connexió. En aquest moment indica 
reconegui que només ha detectat un dispositiu 

Un cop rebuda la trama GAP discovery done apareix el següent missatge a 

L’etiqueta indica que s’està esperant a pitjar el botó d’establiment de connexió. 
Mentrestant hi ha un comptador descendent de 30 segons, transcorregut aquest 

ar el procés per connectar-se. 
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Per establir la connexió 
GAP_EstablishLinkRequest .

 

Fig 52

L’etiqueta d’estat de connexió informa que el dispositiu està connectat. 

Comprovem que el botó
el de Establish canvia de nom a FINISH. Això es fa per aprofitar botons que 
compleixen funcionalitats que mai

Tots els altres controls de l’aplicació s’habiliten quan els dispositius s’emparellen.

Fins ara s’ha explicat el mètode utilitzat per 
C#, però cal explicar també com es capturen les trames sèrie.

Les trames sèrie són capturades amb la funció d’interrupció de recepció, cada 
cop que es rep una dada, es llegeix el 
buffer de la mateixa llargada. Aquest 
següent manera. 

El buffer de la figura té una 
s’acaba fer una operació a
Consta de dos punters , el de escriptura 
escriure i llegir dades independentment de quan s’escriguin , mentre els dos punters 
no es trobin a la mateixa pos
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Per establir la connexió es pitja el botó Establish per enviar les trames de 
GAP_EstablishLinkRequest . 

 

52. Confirmació d’establiment de la connexió 

ta d’estat de connexió informa que el dispositiu està connectat. 

Comprovem que el botó del port sèrie i escaneig queden inhabilitats , mentre que 
el de Establish canvia de nom a FINISH. Això es fa per aprofitar botons que 
compleixen funcionalitats que mai es donaran alhora. 

Tots els altres controls de l’aplicació s’habiliten quan els dispositius s’emparellen.

Fins ara s’ha explicat el mètode utilitzat per emparellar els dispositius BLE amb el 
C#, però cal explicar també com es capturen les trames sèrie. 

s trames sèrie són capturades amb la funció d’interrupció de recepció, cada 
cop que es rep una dada, es llegeix el buffer del port sèrie i s’escriu en un altre 

de la mateixa llargada. Aquest buffer és un buffer circular, funciona de la 

Fig 53. Il·lustració del buffer circular 

de la figura té una longitud de N bytes, la peculiaritat que té és que quan 
a la posició N , la següent operació es farà a la posició 0. 

Consta de dos punters , el de escriptura Head, i el de lectura Tail.  

escriure i llegir dades independentment de quan s’escriguin , mentre els dos punters 
no es trobin a la mateixa posició el sistema funcionarà correctament.

per bluetooth low energy 

per enviar les trames de 

ta d’estat de connexió informa que el dispositiu està connectat.  

del port sèrie i escaneig queden inhabilitats , mentre que 
el de Establish canvia de nom a FINISH. Això es fa per aprofitar botons que 

Tots els altres controls de l’aplicació s’habiliten quan els dispositius s’emparellen. 

emparellar els dispositius BLE amb el 

s trames sèrie són capturades amb la funció d’interrupció de recepció, cada 
del port sèrie i s’escriu en un altre 

circular, funciona de la 

 

de N bytes, la peculiaritat que té és que quan 
la posició N , la següent operació es farà a la posició 0. 

Tail.  Això permet 
escriure i llegir dades independentment de quan s’escriguin , mentre els dos punters 

ició el sistema funcionarà correctament. 



 

 

 

 

Per tal de que el sistema sàpiga quantes dades li queden per llegir, el 
incrementarà un comptador
el decrementarà cada cop que  

Si el buffer s’emplenés del tot podria generar un error i sobreescriure dades que 
encara no s’han pogut llegir. Per això s’implementa una detecció de 

If  (BytestoRead > (BUFFER_SIZE 
{ 
     BufferOverflow = true; 
} 

La notificació de overflow sortirà en forma d’etiqueta vermella a l’aplicació si això es 
produeix. 

6.2.4. Processament de trames BLE amb C#

Quan les dades són rebudes pel port sèrie no 
o no, per tant cal fer una màquina d’estats que llegeixi co
buffer circular , quan una trama sigui completada l’enviarà a una altra funció que la 
descodificarà. El diagrama de blocs següent representa la màquina d’estats de la 
captura. 

 

 

Fig 

Es crea un temporitzador
buffer24 circular i al mateix temps no sobrecarregar l’aplicació.

Hi ha diferents estats i 
sistema de captura sencer és massa complex
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Per tal de que el sistema sàpiga quantes dades li queden per llegir, el 
incrementarà un comptadorbufferCounter cada cop que s’escrigui una dada, i el 
el decrementarà cada cop que  es llegeixi. 

s’emplenés del tot podria generar un error i sobreescriure dades que 
encara no s’han pogut llegir. Per això s’implementa una detecció de 

If  (BytestoRead > (BUFFER_SIZE – bufferCounter) ) 

sortirà en forma d’etiqueta vermella a l’aplicació si això es 

Processament de trames BLE amb C#

Quan les dades són rebudes pel port sèrie no se sap si les trames estan senceres 
o no, per tant cal fer una màquina d’estats que llegeixi contínuament les dades del 

circular , quan una trama sigui completada l’enviarà a una altra funció que la 
El diagrama de blocs següent representa la màquina d’estats de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 54. Escriptura de dades al buffer circular 

Es crea un temporitzador de 10 ms que és un temps òptim per no sobrepassar el 
circular i al mateix temps no sobrecarregar l’aplicació. 

Hi ha diferents estats i no s’han inclòs tots en el diagrama anterior p
sencer és massa complex en  un sol diagrama

83 

per bluetooth low energy 

 

Per tal de que el sistema sàpiga quantes dades li queden per llegir, el Head 

cada cop que s’escrigui una dada, i el Tail 

s’emplenés del tot podria generar un error i sobreescriure dades que 
encara no s’han pogut llegir. Per això s’implementa una detecció de buffer overflow 

sortirà en forma d’etiqueta vermella a l’aplicació si això es 

Processament de trames BLE amb C# 

si les trames estan senceres 
ntínuament les dades del 

circular , quan una trama sigui completada l’enviarà a una altra funció que la 
El diagrama de blocs següent representa la màquina d’estats de la 

de 10 ms que és un temps òptim per no sobrepassar el 

inclòs tots en el diagrama anterior perquè el 
en  un sol diagrama, per això s’ha 
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optat per fer un diagrama de blocs de cada estat
BLE capturada pel Btool que en aquest cas correspon a les dades d’anunciament 
del dispositiu remot. 

FIRST_HEADER -> 

Correspon al primer byte de la trama 
realitat totes les dades comencen amb el tipus 
és que el primer byte de la trama és 0x04.

Fig 56

No canvia mai d’estat si el valor llegit no és 0x04.

SECOND_HEADER -> 

Correspon al segon byte 
mateix que en cas anterior, el segon byte sempre val 0xFF menys quan es realitza 
l’aparellament que es dona el cas que aquest byte val 0x0E, per tant es realitza el 
filtre amb aquests dos valors.

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

optat per fer un diagrama de blocs de cada estat. S’agafa de referència una trama 
el Btool que en aquest cas correspon a les dades d’anunciament 

 

Fig 55. Trama d’anunciament del BLE 

pon al primer byte de la trama anomenat Type, a l’exemple 0x04. En 
realitat totes les dades comencen amb el tipus esdevniment, per tant el primer filtre 

el primer byte de la trama és 0x04. 

 

56. Filtratge del primer byte de la capçalera BLE 

No canvia mai d’estat si el valor llegit no és 0x04. 

Correspon al segon byte anomenat EventCode, a l’exemple 0xFF. Succeeix el 
mateix que en cas anterior, el segon byte sempre val 0xFF menys quan es realitza 

que es dona el cas que aquest byte val 0x0E, per tant es realitza el 
filtre amb aquests dos valors. 

FirstByteHeader = Received[Tail]

FirstByteHeader = 0x04 ?

NextState = FIRST_HEADER

NO

NextState = SECOND_HEADER

SI

per bluetooth low energy 

S’agafa de referència una trama 
el Btool que en aquest cas correspon a les dades d’anunciament 

, a l’exemple 0x04. En 
, per tant el primer filtre 

, a l’exemple 0xFF. Succeeix el 
mateix que en cas anterior, el segon byte sempre val 0xFF menys quan es realitza 

que es dona el cas que aquest byte val 0x0E, per tant es realitza el 



 

 

 

 

Fig 57

Si la dada capturada no es correspon amb l’esperada es torna altr
detecció del primer byte perquè això invalida també la primera detecció.

 

LENGTH -> 

Correspon a un byte que indica la llargada de l

S’escriu el valor a la variable 

IDENTIFIER_HI -> 

Correspon al byte de més pes de l’identificador de 16 bits, es guarda a una 
variable local. 

IDENTIFIER_LO -> 

Correspon al byte de menys pes de 
amb els bits alts desplaçats 8 bits a l’esquerra i els bits de menys pes. Es guarda el 
resultat a la variable IDENTIFIER de 16 bits.

DATA -> 

Aquí es guarden dades que seran processades a una altra funció. Es 
tants bytes com indica la variable 

Primer s’escriu el valor a la matriu i s’incrementa l’í
amb el valor del (length –
també queda inclòs a dins de la llargada i és de 16 bits per tant són 2 bytes.
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57. Filtratge del segon byte de la capçalera BLE 

Si la dada capturada no es correspon amb l’esperada es torna altr
detecció del primer byte perquè això invalida també la primera detecció.

Correspon a un byte que indica la llargada de les trames següents

S’escriu el valor a la variable length i  es passa a l’estat IDENTIFIER_HI

Correspon al byte de més pes de l’identificador de 16 bits, es guarda a una 

Correspon al byte de menys pes de l’identificador de 16 bits, es fa la AND lògica 
amb els bits alts desplaçats 8 bits a l’esquerra i els bits de menys pes. Es guarda el 
resultat a la variable IDENTIFIER de 16 bits. 

Aquí es guarden dades que seran processades a una altra funció. Es 
tants bytes com indica la variable length  i es guarden a una matriu.

r a la matriu i s’incrementa l’índex de la matriu comparant
– 2 bytes). S’hi resten dos bytes perquè l’identificador  

eda inclòs a dins de la llargada i és de 16 bits per tant són 2 bytes.
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Si la dada capturada no es correspon amb l’esperada es torna altre cop a la 
detecció del primer byte perquè això invalida també la primera detecció. 

es trames següents 

i  es passa a l’estat IDENTIFIER_HI 

Correspon al byte de més pes de l’identificador de 16 bits, es guarda a una 

l’identificador de 16 bits, es fa la AND lògica 
amb els bits alts desplaçats 8 bits a l’esquerra i els bits de menys pes. Es guarda el 

Aquí es guarden dades que seran processades a una altra funció. Es capturen 
i es guarden a una matriu. 

ndex de la matriu comparant-lo 
2 bytes). S’hi resten dos bytes perquè l’identificador  

eda inclòs a dins de la llargada i és de 16 bits per tant són 2 bytes. 
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Si no s’ha arribat al valor continua surt i es manté en el mateix estat a la següent 
iteració. Si ha arribat al valor màxim, torna a l’e
matriu. 

Fig 58. Filtratge de la trama de dades del paquet BLE

En el BLE existeixen moltes trames diferents, notificacions de connexió, lectures 
de característics, valors de status... Totes aquestes trames tenen dues parts 
comunes: un identificador i un valor de llargada de trama. El C# captura tots aquests 
paquets amb la llargada corresponent i els envia a 

Els valors de les dades també poden incloure valors que no són només dades, 
també hi ha valors de Status de bluetooth i codificacions 
de l’identificador discerneix un tip
funció GattChain. 

 

6.2.5. Filtre de trames

Una vegada les dades rebudes han estat capturades s’han de processar per tal 
de que l’aplicació sàpiga com les ha d’interpretar. En el procés anterior es 
capturaven les dades del protocol bluetooth
identificador s’utilitza en un primer filtre
rebent, aquests són els identificadors disponibles:

    GAP_DEVICE_DISCOVERY_REQUEST = 0xFE04;
    GAP_DEVICE_DISCOVERY_DONE = 0x0601;
    GAP_DEVICE_INFORMATION = 0x060
    GAP_DEVICE_INIT_DONE = 0X0600;
    GAP_DEVICE_ESTABLISH_LINK = 0X0605;
    GAP_DEVICE_EXTENSION_COMMAND_STATUS = 0x067F;
    GATT_DEVIDE_TERMINATE_LINK = 0x0606;
 
 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

Si no s’ha arribat al valor continua surt i es manté en el mateix estat a la següent 
iteració. Si ha arribat al valor màxim, torna a l’estat inicial i fa un reset a l’í

 

. Filtratge de la trama de dades del paquet BLE 

En el BLE existeixen moltes trames diferents, notificacions de connexió, lectures 
de característics, valors de status... Totes aquestes trames tenen dues parts 

tificador i un valor de llargada de trama. El C# captura tots aquests 
paquets amb la llargada corresponent i els envia a una altra funció. 

Els valors de les dades també poden incloure valors que no són només dades, 
també hi ha valors de Status de bluetooth i codificacions d’esdeveniments
de l’identificador discerneix un tipus de trama d’una altre , d’això se n’encarrega la 

Filtre de trames 

Una vegada les dades rebudes han estat capturades s’han de processar per tal 
de que l’aplicació sàpiga com les ha d’interpretar. En el procés anterior es 

del protocol bluetooth amb un identificador. Aquest 
en un primer filtre per identificar quin tipus de dades s’est

, aquests són els identificadors disponibles: 

GAP_DEVICE_DISCOVERY_REQUEST = 0xFE04; 
GAP_DEVICE_DISCOVERY_DONE = 0x0601; 
GAP_DEVICE_INFORMATION = 0x060D; 
GAP_DEVICE_INIT_DONE = 0X0600; 
GAP_DEVICE_ESTABLISH_LINK = 0X0605; 
GAP_DEVICE_EXTENSION_COMMAND_STATUS = 0x067F; 
GATT_DEVIDE_TERMINATE_LINK = 0x0606; 

per bluetooth low energy 

Si no s’ha arribat al valor continua surt i es manté en el mateix estat a la següent 
stat inicial i fa un reset a l’índex de la 

En el BLE existeixen moltes trames diferents, notificacions de connexió, lectures 
de característics, valors de status... Totes aquestes trames tenen dues parts 

tificador i un valor de llargada de trama. El C# captura tots aquests 
 

Els valors de les dades també poden incloure valors que no són només dades, 
d’esdeveniments, el valor 

se n’encarrega la 

Una vegada les dades rebudes han estat capturades s’han de processar per tal 
de que l’aplicació sàpiga com les ha d’interpretar. En el procés anterior es 

amb un identificador. Aquest 
quin tipus de dades s’estan 



 

 

 

 

Els tipus de dades anteriors 
dispositius, connexió, desconnexi
l’escaneig de dispositius. En canvi, les següents trames corresponen a dades 
d’usuari i cal que passin per un segon filtre.

GAT_DEVICE_HANDLE_VALUE_NOTI

GAP_DEVICE_READ_BY_TYPE =0x0509;                 //Lectura de Característics

 

L’identificador de notificació és el que s’utilitza per de
de dades dels dos protocols ja que és la 
que hi ha varies dades que utilitzen el mètode de notificació , cal fer un altre filtre de 
notificacions per processar cada paquet, això es fa amb una variable d’estat que 
s’escriu cada cop que s’activa un mode concret.

 
Aquesta variable s’anomena 

es vol activar perquè el filtre de les dades de notificació pugui interpretar les dades 
capturades. 

 
 
 
Hi ha diversos estats possibles:
 

    IDLE = 0X00;                  
  DIFFERENTIAL_DATA = 0X01;     
    READ_REGISTERS = 0X03;        
    READ_SPO2 = 0X04;             
    READ_CALIBRATION = 0X08;
    READ_PQRST = 0X09;            
 

Quan s’executa l’aplicació 
canvia a l’estat desitjat, i quan es para la lectura es torna a l’estat anterior

 
Amb la lectura dels Característics BLE 

amb el codi de cada característic.
 

    IDLE = 0X00;    //Estat inactiu
    CHAR1 = 0X01;   //Característic de selecció
    CHAR2 = 0X02    //Característic de versió de firm
    CHAR3 = 0X03;   //Característic d’escriptura de registres

 
En aquest cas la variable d’estats 

d’aquests característics, quan s’ha rebut la trama de lectura es torna a l’estat IDLE.
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Els tipus de dades anteriors només serveixen per l’emparellament dels 
dispositius, connexió, desconnexió i reconeixement de dades anunciades 
l’escaneig de dispositius. En canvi, les següents trames corresponen a dades 
d’usuari i cal que passin per un segon filtre. 

GAT_DEVICE_HANDLE_VALUE_NOTIFICATION = 0x051B;   //Notificació BLE

GAP_DEVICE_READ_BY_TYPE =0x0509;                 //Lectura de Característics

de notificació és el que s’utilitza per descodificar totes les trames 
dels dos protocols ja que és la identificació de notificaci

que hi ha varies dades que utilitzen el mètode de notificació , cal fer un altre filtre de 
notificacions per processar cada paquet, això es fa amb una variable d’estat que 
s’escriu cada cop que s’activa un mode concret. 

nomena datatype, i guarda el codi del tipus de protocol que 
es vol activar perquè el filtre de les dades de notificació pugui interpretar les dades 

Hi ha diversos estats possibles: 

                  //Estat inactiu 
     //Protocol diferencial 

        //Lectura de registres 
             //Protocol Spo2 

READ_CALIBRATION = 0X08;      //Lectura de calibracions 
            //Protocol PQRST. 

Quan s’executa l’aplicació es comença a l’estat IDLE , si es volen
canvia a l’estat desitjat, i quan es para la lectura es torna a l’estat anterior

ra dels Característics BLE succeeix el mateix, cal fer un segon filtre 
mb el codi de cada característic. 

IDLE = 0X00;    //Estat inactiu 
aracterístic de selecció de protocol 
aracterístic de versió de firmware 
aracterístic d’escriptura de registres 

En aquest cas la variable d’estats charToRead s’activa quan es vol llegir algun 
d’aquests característics, quan s’ha rebut la trama de lectura es torna a l’estat IDLE.
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per l’emparellament dels 
ó i reconeixement de dades anunciades durant 

l’escaneig de dispositius. En canvi, les següents trames corresponen a dades 

//Notificació BLE 

GAP_DEVICE_READ_BY_TYPE =0x0509;                 //Lectura de Característics 

ificar totes les trames 
ó de notificació del BLE. Com 

que hi ha varies dades que utilitzen el mètode de notificació , cal fer un altre filtre de 
notificacions per processar cada paquet, això es fa amb una variable d’estat que 

guarda el codi del tipus de protocol que 
es vol activar perquè el filtre de les dades de notificació pugui interpretar les dades 

en llegir dades es 
canvia a l’estat desitjat, i quan es para la lectura es torna a l’estat anterior 

succeeix el mateix, cal fer un segon filtre 

s’activa quan es vol llegir algun 
d’aquests característics, quan s’ha rebut la trama de lectura es torna a l’estat IDLE. 
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6.3. Descodificació

Per poder interpretar les dades, cal que l’aplicació realitzi una reconstrucció dels 
valors rebuts. En el protocol diferencial cal anar sumant els valors per obtenir el 
senyal original, mentre que en el protocol PQRST s’ha de reconstruir l
mitjançant les amplades i les amplituds.

 

6.3.1. Protocol diferencial.

En aquest cas les dades que són capturades al filtre de notificacions s’envien a la 
funció de càlcul diferencial, que és la següent:

void DiffProcess(byte[] first, byte
{ 
int i = 0; 
 
for (i = 0; i < 8; i++)  //Assignació de la dada anterior
{ 
prevData[i] = nextData[i]; 
} 
 
for (i = 0; i < 8; i++) 
{ 
nextData[i] = prevData[i] + (int)(
                                                               
 } 
 
displayDiff(nextData);  //Enviament de dades absolutes al gràfic.
storeDiff(nextData);    //Guarda les dades en un fitxer
 
for (i = 0; i < 8; i++) 
{ 
prevData[i] = nextData[i]; //Assignació de dada anterior
} 
 
for (i =0; i<8; i++) 
{ 
   nextData[i] = prevData[i] + (int
}                                                   
 
displayDiff(nextData);  //Enviament de dades absolutes al gràfic
          storeDiff(nextData);    
       } 

 

La funció anterior captura dos vectors que contenen les dades diferencials de 
cada canal. Calcula els valors ab
així successivament. Envia les dades absolutes al fitxer de text i al gràfic.

Com que les dades capturades són del tipus byte, cal passar
signe i després a enter amb
els resultats són incoherents.
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codificació i reconstrucció

Per poder interpretar les dades, cal que l’aplicació realitzi una reconstrucció dels 
valors rebuts. En el protocol diferencial cal anar sumant els valors per obtenir el 
senyal original, mentre que en el protocol PQRST s’ha de reconstruir l

nt les amplades i les amplituds. 

Protocol diferencial. 

En aquest cas les dades que són capturades al filtre de notificacions s’envien a la 
funció de càlcul diferencial, que és la següent: 

byte[] last)  //Entrada de dos mostres per canal 

//Assignació de la dada anterior 

)(sbyte)first[i]; //Suma del valor actual 
                                                               //amb l’anterior 

//Enviament de dades absolutes al gràfic. 
Guarda les dades en un fitxer 

//Assignació de dada anterior 

int)(sbyte)last[i]; //Suma del valor actual 
                                                   //amb l’anterior. 

//Enviament de dades absolutes al gràfic 
    //Guarda les dades en un fitxer. 

La funció anterior captura dos vectors que contenen les dades diferencials de 
cada canal. Calcula els valors absoluts sumant les dades actuals amb les anteriors i 

. Envia les dades absolutes al fitxer de text i al gràfic.

Com que les dades capturades són del tipus byte, cal passar
amb signe. Si no es fa així es perd la informació de

els resultats són incoherents. 

per bluetooth low energy 

i reconstrucció 

Per poder interpretar les dades, cal que l’aplicació realitzi una reconstrucció dels 
valors rebuts. En el protocol diferencial cal anar sumant els valors per obtenir el 
senyal original, mentre que en el protocol PQRST s’ha de reconstruir la forma d’ona 

En aquest cas les dades que són capturades al filtre de notificacions s’envien a la 

La funció anterior captura dos vectors que contenen les dades diferencials de 
ctuals amb les anteriors i 

. Envia les dades absolutes al fitxer de text i al gràfic. 

Com que les dades capturades són del tipus byte, cal passar-les a byte amb 
signe. Si no es fa així es perd la informació del signe i 



 

 

 

 

6.3.2. Protocol PQRST

Els càlculs del protocol PQRST són més complicats que en el mode diferencial ja 
que alguns punts no s’envien per bluetooth sinó que s’han de calcular.

El mètode és el que s’ha descrit anteriorment a

 

6.4. Implementació de gràfics

La implementació del gràfic es fa amb un mòdul GUI (
permet plasmar punts bidimensionals en pantalla. 
diferent d’escriptura. En els següents apartats s’
funcionen. 

 

6.4.1. Protocol diferencial.

En aquest protocol, les dades són rebudes en el filtre de notificació BLE i s’envien 
directament a una funció que escriu els valors en pantalla. Com que les dades 
s’envien en temps real, només s’
valor horitzontal correspon al valor actual d’un comptador de punts.

Aquesta és la implementació:

       void drawChart(int xValue)
 
        { 
 
double realValue = 0; //declaració de valor en Vertical
double time = 0;      //declaració de valor en Horitzontal
 
 
 
         chartCnt = (chartCnt + 1);
 
if (chartCnt == 15000)  //Punt de reset del gràfic
           { 
             chart1.Series["Series1"
             chartCnt = 0; 
           } 
 
         realValue = (double
 
         time = chartCnt * 0.004;
                                   
 
         chart1.Series["Series1"
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Protocol PQRST 

Els càlculs del protocol PQRST són més complicats que en el mode diferencial ja 
alguns punts no s’envien per bluetooth sinó que s’han de calcular.

El mètode és el que s’ha descrit anteriorment a l’apartat 4.6. 

Implementació de gràfics 

La implementació del gràfic es fa amb un mòdul GUI (Graphic user interface) que 
permet plasmar punts bidimensionals en pantalla. Cada protocol utilitza un

n els següents apartats s’expliquen detalladament com 

Protocol diferencial. 

n aquest protocol, les dades són rebudes en el filtre de notificació BLE i s’envien 
directament a una funció que escriu els valors en pantalla. Com que les dades 
s’envien en temps real, només s’escriu el valor vertical corresponent a

correspon al valor actual d’un comptador de punts. 

Aquesta és la implementació: 

xValue) 

realValue = 0; //declaració de valor en Vertical 
time = 0;      //declaració de valor en Horitzontal 

chartCnt = (chartCnt + 1); //Comptador de putns 

//Punt de reset del gràfic 

"Series1"].Points.Clear(); 

double)xValue*6.1; //Càlcul de valors ADC a uVolts

time = chartCnt * 0.004;  //Càlcul de la base de temps en segons
                                   //Equival a 4ms per mostra. 

"Series1"].Points.AddXY(time, realValue); //Escriptura del punt
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Els càlculs del protocol PQRST són més complicats que en el mode diferencial ja 
alguns punts no s’envien per bluetooth sinó que s’han de calcular. 

Graphic user interface) que 
utilitza un sistema 

xpliquen detalladament com 

n aquest protocol, les dades són rebudes en el filtre de notificació BLE i s’envien 
directament a una funció que escriu els valors en pantalla. Com que les dades 

corresponent a l’amplitud, i el 
 

//Càlcul de valors ADC a uVolts 

//Càlcul de la base de temps en segons 

//Escriptura del punt 
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        }         

 

Aquesta funció es crida des
cada canal i s’envien al gràfic on es processa l’amplitud i el 

En el formulari 1 de l’aplicació només hi ha un gràfic on s’hi mostra només un 
canal , però es pot seleccionar el canal amb el 
esquerra. A part es poden veure tots els canals al mateix temps prement el botó “
channels”. 

 

6.4.2. Protocol PQRST

En el protocol PQRST la manera 
de temps no és real sinó que s’ha de calcular mitjançant els valors d’amplada. Les 
dades queden descodificades en la captura de les notificacions i el gràfic interpreta 
les dades en forma de punts. La base de temps va incorporada en la coordenada X 
del mateix protocol.  

Aquesta és la seva implementació

 

void display_Tick(object sender, 
{ 
  double[] backup = newdouble
 
 
//Pooling de recepció de trama, activació de graphic i tipus de dades
  if ((pqChart == true)&&(graficPQ == 
  { 
    chartCnt = (chartCnt + 1);
 
 
  if (chartCnt == 11) //Finalització de batec
  { 
    chartCnt = 0;  //Inici d’un nou batec
  } 
 
  if (beatcnt == 6)  //Arribada a nombre maxim de batecs
  { 
     chart1.Series["Series1"
     beatcnt = 0;                             
                                                        
  } 
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crida des del filtre de notificacions on se sumen les mostres de 
cada canal i s’envien al gràfic on es processa l’amplitud i el temps. 

En el formulari 1 de l’aplicació només hi ha un gràfic on s’hi mostra només un 
canal , però es pot seleccionar el canal amb el combobox de la part inferior 
esquerra. A part es poden veure tots els canals al mateix temps prement el botó “

Protocol PQRST 

En el protocol PQRST la manera de dibuixar les dades és diferent, ja que la base 
no és real sinó que s’ha de calcular mitjançant els valors d’amplada. Les 

codificades en la captura de les notificacions i el gràfic interpreta 
les dades en forma de punts. La base de temps va incorporada en la coordenada X 

Aquesta és la seva implementació: 

sender, EventArgs e) 

newdouble[12];  //Creació de vector intermedi 

//Pooling de recepció de trama, activació de graphic i tipus de dades
)&&(graficPQ == true)&&(stopChart == 0)) 

chartCnt = (chartCnt + 1); //Comptador de trama 

//Finalització de batec 

//Inici d’un nou batec 

//Arribada a nombre maxim de batecs 

"Series1"].Points.Clear(); //Esborrament de gràfic
                             //Inici del primer batec del 

                                                        //gràfic 

per bluetooth low energy 

se sumen les mostres de 
 

En el formulari 1 de l’aplicació només hi ha un gràfic on s’hi mostra només un 
de la part inferior 

esquerra. A part es poden veure tots els canals al mateix temps prement el botó “All 

rent, ja que la base 
no és real sinó que s’ha de calcular mitjançant els valors d’amplada. Les 

codificades en la captura de les notificacions i el gràfic interpreta 
les dades en forma de punts. La base de temps va incorporada en la coordenada X 

//Pooling de recepció de trama, activació de graphic i tipus de dades 

//Esborrament de gràfic 
el primer batec del  



 

 

 

 

 
            //Escriptura de les variables globals a la variable intermèdia.
  for(int i=0; i<11; i++) 
  { 
 
             //Escriptura de punts Horitzontals en funció del nombre de batecs, cal 
             //Desplaçar el seu valor. S’ajusta també la base de temps dividint per 
             //250 que és la Freqüència de mostreig del senyal.
 
     backup[i] =  ((double)pqPosition[i]+pqPosition[11]*beatcnt)/250;
  } 
 
             //Assignació de punts en el gràfic
switch(chartCnt) 
  { 
 

case 0: //Primer punt 
  chart1.Series["Series1"

   break; 
 
   case 1:  //Segon punt 
     chart1.Series["Series1"
   break; 
. 
                             
                             
                             
 
 
   case 10://Últimm punt 
     chart1.Series["Series1"
 
               beatcnt = beatcnt + 1; 
               graficPQ = false
   break; 
 
   default: 
   break; 
   } 
 
   chart1.ChartAreas[0].AxisX.Minimum = 0;
   chart1.ChartAreas[0].AxisX.Maximum = 6;
 } 
 
 } 
} 

 

Aquesta funció de C# està assignada a un 
es rebi un batec, el filtre de notificacions habiliti la variable booleana 
la funció gràfica. 

L’escriptura es fa de la següent manera:  Q
es van escrivint al gràfic i es va incrementant un comptador de batec i un
escrits. Quan els punts escrits han arribat a 11(
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//Escriptura de les variables globals a la variable intermèdia.

//Escriptura de punts Horitzontals en funció del nombre de batecs, cal 
//Desplaçar el seu valor. S’ajusta també la base de temps dividint per 
//250 que és la Freqüència de mostreig del senyal. 

)pqPosition[i]+pqPosition[11]*beatcnt)/250;

//Assignació de punts en el gràfic 

"Series1"].Points.AddXY(backup[0],pqOffset*6.1); 

"Series1"].Points.AddXY(backup[1], pqValues[0]*6.1

                             . 
                             .   //Igual per tots els alters punts 
                             . 

"Series1"].Points.AddXY(backup[10], pqOffset*6.1);

beatcnt = beatcnt + 1;  //S’incrementa el comptador de batec
false;       //Es desactiva el gràfic fins a un nou batec

chart1.ChartAreas[0].AxisX.Minimum = 0; 
chart1.ChartAreas[0].AxisX.Maximum = 6; //Temps màxim Horitzontal.

Aquesta funció de C# està assignada a un timer de 10ms, de manera que quan 
el filtre de notificacions habiliti la variable booleana 

tura es fa de la següent manera:  Quan s’ha capturat un batec, les dades 
es van escrivint al gràfic i es va incrementant un comptador de batec i un

punts escrits han arribat a 11(nombre de pu
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//Escriptura de les variables globals a la variable intermèdia. 

//Escriptura de punts Horitzontals en funció del nombre de batecs, cal  
//Desplaçar el seu valor. S’ajusta també la base de temps dividint per  

)pqPosition[i]+pqPosition[11]*beatcnt)/250; 

*6.1); 

); 

//S’incrementa el comptador de batec 
//Es desactiva el gràfic fins a un nou batec 

xim Horitzontal. 

de 10ms, de manera que quan 
el filtre de notificacions habiliti la variable booleana graficPQ i activi 

uan s’ha capturat un batec, les dades 
es van escrivint al gràfic i es va incrementant un comptador de batec i un de punts 

nombre de punts per batec), 
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s’incrementa el comptador de batec
intermedi per tal de poder veure un batec darrere l’altre.

S’ha d’utilitzar un vector in
les variables globals es podrien re
lloc a errors de càlcul. 

Els valors horitzontals (pqPosition) són passats a base de temps dividint el seu 
valor per 250 que és la freqüència de mostreig.
són passades a amplitud multiplicant
manera es pot disposar de tota la informació al gràfic.
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ncrementa el comptador de batec i permet assignar els punts horitzontals al vector 
edi per tal de poder veure un batec darrere l’altre. 

S’ha d’utilitzar un vector intermedi en el càlcul de la base de temps perquè sinó 
les variables globals es podrien reescriure en el filtre de notificacions i podria dona

Els valors horitzontals (pqPosition) són passats a base de temps dividint el seu 
ue és la freqüència de mostreig. Al mateix temps, les dades verticals 

són passades a amplitud multiplicant-les pel factor de conversió 6,1. D’aquesta 
manera es pot disposar de tota la informació al gràfic. 

per bluetooth low energy 

ar els punts horitzontals al vector 

termedi en el càlcul de la base de temps perquè sinó 
en el filtre de notificacions i podria donar 

Els valors horitzontals (pqPosition) són passats a base de temps dividint el seu 
les dades verticals 

les pel factor de conversió 6,1. D’aquesta 



 

 

 

 

7. Test del sistema
En aquest apartat es rea

modes diferents de funcionament , a més de la lectura i escriptura de registres del 
ADS1298.  

7.1.1. Test del MSP430

El microcontrolador MSP430 està connectat amb el 
mitjançant una UART, llavors el tran
dos microcontroladors funcionin. 

Per provar el sistema,la persona es posa la pinça òptica al dit, 
de C# i activa l’opció “Receive Spo2”
el senyal del receptor infra
que la pinça funciona correctament cal veure una llum vermella només connectar el 
dispositiu. A les següents figures
com s’encén el led vermell quan es tapa el fotodíode.

Fig 59. Il·lustració del funcionament de la pinça òptica

S’han realitzat les proves amb dos persones diferents. Una amb una noia de 28 
anys i un pes de 55 kg i l’
persones estan en repòs assegudes en una cadira i no tenen cap tipus d’afecció 
cardíaca. 
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Test del sistema 
aquest apartat es realitzen el tests del sistema. Consisteix en provar els tres 

modes diferents de funcionament , a més de la lectura i escriptura de registres del 

Test del MSP430 

El microcontrolador MSP430 està connectat amb el trans
mitjançant una UART, llavors el transceptor les envia al PC. Això requereix que els 
dos microcontroladors funcionin.  

la persona es posa la pinça òptica al dit, executa 
de C# i activa l’opció “Receive Spo2”. En aquest moment s’ha de veure 
el senyal del receptor infraroig equivalent a la detecció del batec. 

correctament cal veure una llum vermella només connectar el 
s figures es pot veure la pinça òptica al dit de la persona i 

com s’encén el led vermell quan es tapa el fotodíode. 

 

 

. Il·lustració del funcionament de la pinça òptica 

 

S’han realitzat les proves amb dos persones diferents. Una amb una noia de 28 
i l’altra amb un noi de 26 i un pes de 80 kg

persones estan en repòs assegudes en una cadira i no tenen cap tipus d’afecció 
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del sistema. Consisteix en provar els tres 
modes diferents de funcionament , a més de la lectura i escriptura de registres del 

sceptor bluetooth 
ceptor les envia al PC. Això requereix que els 

executa l’aplicació 
veure en pantalla 
Per assegurar-se 

correctament cal veure una llum vermella només connectar el 
òptica al dit de la persona i 

S’han realitzat les proves amb dos persones diferents. Una amb una noia de 28 
altra amb un noi de 26 i un pes de 80 kg. Les dues 

persones estan en repòs assegudes en una cadira i no tenen cap tipus d’afecció 
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Per temes de constitució corporal, la noia hauria de tenir una freqüència cardíaca 
superior que la del noi. La saturació d’oxigen 
99 %. 

- Noia  

 

Es comprova que el si
“Receive Spo2”aquest canvia de nom a 

 
Es pot observar que el sistema detecta perfectament el batec del cor. La ona 

quadrada de color vermell 
senyal del fotodíode. De tant en tant, s’observa
tant que no es detecta cap batec, o la freqüència 
passa perquè la pinça no està ben col·locada.

 
La freqüència cardíaca és no

al voltant de 72 batecs per minut en estat de 
 
La saturació d’oxigen també és normal, 96%.
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e constitució corporal, la noia hauria de tenir una freqüència cardíaca 
superior que la del noi. La saturació d’oxigen hauria de ser molt semblant, entre 95 i 

Fig 60. Test del mode Spo2 en una noia 

l sistema funciona correctament i quan es pitja el botó 
canvia de nom a “Stop data”. 

Es pot observar que el sistema detecta perfectament el batec del cor. La ona 
de color vermell correspon perfectament al llindar de detecció 

De tant en tant, s’observa que el senyal del fotodíode fluctua 
tant que no es detecta cap batec, o la freqüència és més del doble del normal, això 
passa perquè la pinça no està ben col·locada. 

La freqüència cardíaca és normal, 71 batecs/minut. La mitjana humana es troba 
batecs per minut en estat de repòs.  

La saturació d’oxigen també és normal, 96%. 

per bluetooth low energy 

e constitució corporal, la noia hauria de tenir una freqüència cardíaca 
molt semblant, entre 95 i 

 

quan es pitja el botó 

Es pot observar que el sistema detecta perfectament el batec del cor. La ona 
al llindar de detecció i s’ajusta al 

que el senyal del fotodíode fluctua 
doble del normal, això 

rmal, 71 batecs/minut. La mitjana humana es troba 



 

 

 

 

- Noi 

 

El noi fa 66 batecs/minut i 96% de
 
Si es compara amb la noia els resultats són coherents tant en la constitució 

corporal com en l’estat físic de la persona.
el batec si es posa en el dit xic.

 

7.1.2. Test mode diferencial

El test en mode diferencial consisteix en connectar la pinça i el si
al mateix temps, activar el mode diferencial i observar quin és el comportament del 
sistema. En la següent imatge es veu el simulador ECG:
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Fig 61. Test del mode Spo2 en un noi 

El noi fa 66 batecs/minut i 96% de Spo2. 

amb la noia els resultats són coherents tant en la constitució 
corporal com en l’estat físic de la persona. S’ha observat que la pinça detecta millor 
el batec si es posa en el dit xic. 

Test mode diferencial Simulador

diferencial consisteix en connectar la pinça i el si
ctivar el mode diferencial i observar quin és el comportament del 

imatge es veu el simulador ECG: 

 

Fig 62. Simulador utilitzat en el test 
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amb la noia els resultats són coherents tant en la constitució 
S’ha observat que la pinça detecta millor 

Simulador 

diferencial consisteix en connectar la pinça i el simulador de ECG 
ctivar el mode diferencial i observar quin és el comportament del 
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El simulador proporciona una senyal de ECG a cada canal. Aque
resultats obtinguts: 

Fig 63

Aquest test s’ha utilitzat també per a veure quin resultat 
hi ha res connectat, es veu que el sistema dóna valors aleatoris. 

Es poden veure tots els altres canals pitjant el botó 

Fig 

S’ha pogut observar que si es 
hi ha molt més soroll a la mesura. Això és degut a la inducció de tensions paràsites 
procedents de la senyal JTAG.
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El simulador proporciona una senyal de ECG a cada canal. Aque

63. Demostració del canal 1 en mode diferencial 

Aquest test s’ha utilitzat també per a veure quin resultat dóna el MSP430 quan no 
hi ha res connectat, es veu que el sistema dóna valors aleatoris.  

Es poden veure tots els altres canals pitjant el botó “all channels”:

Fig 64. Visualització de tots els canals alhora 

S’ha pogut observar que si es connecta el sistema amb el programador connectat 
hi ha molt més soroll a la mesura. Això és degut a la inducció de tensions paràsites 
procedents de la senyal JTAG. 

per bluetooth low energy 

El simulador proporciona una senyal de ECG a cada canal. Aquests són els 

 

dóna el MSP430 quan no 

”: 

 

el sistema amb el programador connectat 
hi ha molt més soroll a la mesura. Això és degut a la inducció de tensions paràsites 



 

 

 

 

7.1.3. Test mode diferencial Real

Es realitza el test amb una per
i la cama dreta per compensar l’offset
possibles connexions d’aquest mode. Canell

Fig 

Amb una persona es pot veure exactament els nivells de soroll i si la 
compensació d’offset és efectiva.

Els valors d’aquest ECG es
a l’aplicació: 

Fig 66. Visualització d’un 

Es pot apreciar com els valors del Spo2 són correctes, i corresponen a un
de 28 anys en repòs. 

Respecte al ECG es veu molt de soroll. Això pot ser degut als pegats utilitats. 
L’adhesiu en contacte amb el gel deixa d’enganxar i això fa que pugui
contacte amb facilitat. 

Si s’analitza la circumdant
PQRST: 
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Test mode diferencial Real

Es realitza el test amb una persona real només connectant els nodes dels braços 
i la cama dreta per compensar l’offset i el soroll. La següent figura mostra 
possibles connexions d’aquest mode. Canell-Turmell o Muscle-Cuixa.

 

Fig 65. Il·lustració dels punts bàsics de ECT 

Amb una persona es pot veure exactament els nivells de soroll i si la 
compensació d’offset és efectiva. 

Els valors d’aquest ECG es mostren pel canal  2, aquestes són les dades rebudes 

. Visualització d’un senyal real de ECG amb el sensor al canell

Es pot apreciar com els valors del Spo2 són correctes, i corresponen a un

Respecte al ECG es veu molt de soroll. Això pot ser degut als pegats utilitats. 
n contacte amb el gel deixa d’enganxar i això fa que pugui

la circumdant es pot veure com correspon bastant amb la forma 

97 

per bluetooth low energy 

 

Test mode diferencial Real 

sona real només connectant els nodes dels braços 
. La següent figura mostra les 

Cuixa. 

Amb una persona es pot veure exactament els nivells de soroll i si la 

les dades rebudes 

 

real de ECG amb el sensor al canell 

Es pot apreciar com els valors del Spo2 són correctes, i corresponen a una noia 

Respecte al ECG es veu molt de soroll. Això pot ser degut als pegats utilitats. 
n contacte amb el gel deixa d’enganxar i això fa que pugui fer mal 

es pot veure com correspon bastant amb la forma 
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Com que hi ha molt de soroll, és possible que en mode PQRST 
suficient per a detectar bé els 6 pics.

 

7.1.4. Test de configuració

La configuració és tot allò que cal definir per tal que tot el sistema funcioni 
correctament. En aquest cas es reali
del ADS1298 i dels valors de calibració inicials del sistema.

A l’iniciar l’aplicació es realitza l’aparellament dels dispositius
calibració i seguidament el de lectura de registre. S’obté el següent resultat:

Fig 68. Visualització dels valors de calibració dels canals

Els valors de calibració corresponen als valors d’offset dels 8 canals 
al 8 d’esquerra a dreta. Els valors enviats són de 16 bits però la pròpia aplicació 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

Fig 67. Circumdant del senyal obtingut 

Com que hi ha molt de soroll, és possible que en mode PQRST 
a detectar bé els 6 pics. 

Test de configuració 

La configuració és tot allò que cal definir per tal que tot el sistema funcioni 
correctament. En aquest cas es realitza un test de la lectura i escriptura de registres 
del ADS1298 i dels valors de calibració inicials del sistema. 

’iniciar l’aplicació es realitza l’aparellament dels dispositius, es pitja el botó de 
calibració i seguidament el de lectura de registre. S’obté el següent resultat:

. Visualització dels valors de calibració dels canals

Els valors de calibració corresponen als valors d’offset dels 8 canals 
al 8 d’esquerra a dreta. Els valors enviats són de 16 bits però la pròpia aplicació 

per bluetooth low energy 

 

Com que hi ha molt de soroll, és possible que en mode PQRST la delta no sigui 

La configuració és tot allò que cal definir per tal que tot el sistema funcioni 
tza un test de la lectura i escriptura de registres 

es pitja el botó de 
calibració i seguidament el de lectura de registre. S’obté el següent resultat: 

 

 

Els valors de calibració corresponen als valors d’offset dels 8 canals des del 1 fins 
al 8 d’esquerra a dreta. Els valors enviats són de 16 bits però la pròpia aplicació 



 

 

 

 

realitza una multiplicació per 256 per obtenir el valor truncat de 24 bits 
SPI. 

Els valors relatius obtinguts corresponen a : 

CH 1 CH 2 CH 3

0,0900% -0,0992% 0,0839%

Taula 

Són valors d’offset molt peti
s’han de calcular i compensar en la 

Els registres es llegeixen correctament i apareixen en els 
botó de Read. Es pot comprovar que els registres que mostren 
entrades canvien de valor al connectar i desconnectar el connector del simulador 
ECG. ( En el cas de la figura el simulador està connectat).

 Per realitzar el test de l’escriptura de registres s’escriu
valors a cada registre, i es comprova realitzant una lectura que el valor és correcte. 
Al realitzar una lectura després de l’escriptura, el valor llegit no pot coincidir amb el 
valor per defecte.  Per tornar el registre al valor anterior cal escriure la paraula 
“default” en el textbox d’escriptura corresponent.

CONFIG 1 � 0X45 

Fig 

L’escriptura de CONFIG 1 és correct
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realitza una multiplicació per 256 per obtenir el valor truncat de 24 bits 

Els valors relatius obtinguts corresponen a :  

CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 

0,0839% -0,1266% 0,0000% -0,1007% 

Taula 22. Valors relatiu de l’offset de calibració 

Són valors d’offset molt petits en comparació amb el fons d’escala, però tot i això 
s’han de calcular i compensar en la lectura de ECG. 

Els registres es llegeixen correctament i apareixen en els textbox

. Es pot comprovar que els registres que mostren 
entrades canvien de valor al connectar i desconnectar el connector del simulador 
ECG. ( En el cas de la figura el simulador està connectat). 

Per realitzar el test de l’escriptura de registres s’escriuen ind
i es comprova realitzant una lectura que el valor és correcte. 

Al realitzar una lectura després de l’escriptura, el valor llegit no pot coincidir amb el 
Per tornar el registre al valor anterior cal escriure la paraula 

d’escriptura corresponent. 

 

Fig 69. Escriptura del registre CONFIG 1 

L’escriptura de CONFIG 1 és correcte. 
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realitza una multiplicació per 256 per obtenir el valor truncat de 24 bits procedent del 

CH 7 CH 8 

-0,0488% -0,0015% 

ts en comparació amb el fons d’escala, però tot i això 

textbox només pitjant el 
. Es pot comprovar que els registres que mostren l’estat de les 

entrades canvien de valor al connectar i desconnectar el connector del simulador 

individualment els 
i es comprova realitzant una lectura que el valor és correcte. 

Al realitzar una lectura després de l’escriptura, el valor llegit no pot coincidir amb el 
Per tornar el registre al valor anterior cal escriure la paraula 
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CONFIG 2 �0x64 

Fig 

L’escriptura és correcte i el valor anterior s’ha 

CONFIG 3 � 0x31 

Fig 

L’escriptura és correcte i el valor anterior s’ha 

CH1-CH8 �0x28 

Fig 

 

El valor és correcte, la imatge següent mostra el resultat al 
CH1-CH8 
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Fig 70. Escriptura del registre CONFIG 2 

L’escriptura és correcte i el valor anterior s’ha restablert. 

Fig 71. Escriptura del registre CONFIG 3 

és correcte i el valor anterior s’ha restablert. 

 

Fig 72. Escriptura dels registres CH1-CH8 

El valor és correcte, la imatge següent mostra el resultat al restablir els registres 

per bluetooth low energy 

 

 

restablir els registres 



 

 

 

 

Fig 73. Comprovació de la restauració de tots els altres valors

Tots els registres s’han r

 

7.1.5. Test mode PQRST

El test en mode PQRST és molt semblant a l’anterior, ja que les dades 
obtingudes són les mateixes, l’única diferència és que 
processades pel c# abans de ser mostrades.

El mode PQRST només incorpora
comprovar que els valors mostrats en el gràfic són correctes i els valors de 
freqüència cardíaca i oximetria també.
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. Comprovació de la restauració de tots els altres valors

Tots els registres s’han restablert als valors anteriors. 

Test mode PQRST 

El test en mode PQRST és molt semblant a l’anterior, ja que les dades 
obtingudes són les mateixes, l’única diferència és que aquestes
processades pel c# abans de ser mostrades. 

El mode PQRST només incorpora un canal, el canal 1. Per tant només s’ha de 
comprovar que els valors mostrats en el gràfic són correctes i els valors de 
freqüència cardíaca i oximetria també. 
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. Comprovació de la restauració de tots els altres valors 

El test en mode PQRST és molt semblant a l’anterior, ja que les dades 
aquestes han de ser 

un canal, el canal 1. Per tant només s’ha de 
comprovar que els valors mostrats en el gràfic són correctes i els valors de 
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Aquests són els resultats obtinguts en simulador:

Fig 

A la figura es pot veure com els resultats s
dins dels resultats esperats. El simulador proporciona un senyal ECG de 60 
pulsacions per minut, es pot comprovar que a l’es
corresponen a un temps de 6 segons.

La freqüència cardíaca es mesura calculant el temps
arribar. L’aplicació fa el càlcul de 60,8 batecs per segon, é
que la resolució del timer utilitzat no
correcte.   

S’ha intentat fer la mesura real dels elè
com s’espera i captura dades sense sentit. Es creu que això és degut al soroll en les 
mesures(s’ha vist en mode difere
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Aquests són els resultats obtinguts en simulador: 

Fig 74. Test del mode PQRST en canal únic. 

A la figura es pot veure com els resultats són correctes, s’obté un gràfic coherent 
dins dels resultats esperats. El simulador proporciona un senyal ECG de 60 
pulsacions per minut, es pot comprovar que a l’escala temporal hi ha 6 batecs que 
corresponen a un temps de 6 segons. 

La freqüència cardíaca es mesura calculant el temps que triga cada batec a 
càlcul de 60,8 batecs per segon, és un resultat correcte ja 

utilitzat només és de 20 ms. L’estat dels tres senyals és 

la mesura real dels elèctrodes ECG, però el sistema no respon 
om s’espera i captura dades sense sentit. Es creu que això és degut al soroll en les 

mesures(s’ha vist en mode diferencial) , per  arreglar-ho faria falta un bon filtratge.

per bluetooth low energy 

 

ón correctes, s’obté un gràfic coherent 
dins dels resultats esperats. El simulador proporciona un senyal ECG de 60 

hi ha 6 batecs que 

que triga cada batec a 
s un resultat correcte ja 

més és de 20 ms. L’estat dels tres senyals és 

ECG, però el sistema no respon 
om s’espera i captura dades sense sentit. Es creu que això és degut al soroll en les 

ho faria falta un bon filtratge. 



 

 

 

 

7.1.6. Consums

El motiu de fer servir el bluetooth low energy ha estat el de reduir al mínim la 
despesa energètica per enviar les dades. D’altra banda, 
per alliberar el bluetooth de transaccions massives de dades.

En aquest apartat es fa un balanç de consums entre els dos mètodes.

El protocol PQRST només s’ha fet per un sol canal
consum es fa una simulació amb 8 paquets 
que el protocol PQRST només envia un paquet per batec i el protocol diferencial 
envia dues mostres de cada canal cada 8 ms.

Pel test es deshabilita el led indicador perquè al ser intermitent no permet la 
mesura contínua del consum total.

El consum es mesura 
estat els resultats: 

 

protocol PQRST

protocol diferencial

Fig 75. Taula del consum de potencia dels dos modes

Es pot comprovar que la diferència respecte els dos protocols és molt petita. Per 
tant el protocol PQRST no comporta 
energy. 
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Consums 

El motiu de fer servir el bluetooth low energy ha estat el de reduir al mínim la 
nergètica per enviar les dades. D’altra banda, l’ús del protocol PQRST és 

tooth de transaccions massives de dades. 

st apartat es fa un balanç de consums entre els dos mètodes.

protocol PQRST només s’ha fet per un sol canal però per a fer el càlcul del 
consum es fa una simulació amb 8 paquets corresponents a cada canal.
que el protocol PQRST només envia un paquet per batec i el protocol diferencial 
envia dues mostres de cada canal cada 8 ms. 

Pel test es deshabilita el led indicador perquè al ser intermitent no permet la 
mesura contínua del consum total. 

 mitjançant un amperímetre convencional. Aquests han 

Corrent   Potència   

protocol PQRST 27,8 mA 102,86 mW 

protocol diferencial 28,3 mA 104,71 mW 

. Taula del consum de potencia dels dos modes 

Es pot comprovar que la diferència respecte els dos protocols és molt petita. Per 
tant el protocol PQRST no comporta gaires avantatges de consum en bluetooth low 
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El motiu de fer servir el bluetooth low energy ha estat el de reduir al mínim la 
del protocol PQRST és 

st apartat es fa un balanç de consums entre els dos mètodes. 

erò per a fer el càlcul del 
corresponents a cada canal. Recordar 

que el protocol PQRST només envia un paquet per batec i el protocol diferencial 

Pel test es deshabilita el led indicador perquè al ser intermitent no permet la 

mitjançant un amperímetre convencional. Aquests han 

Es pot comprovar que la diferència respecte els dos protocols és molt petita. Per 
avantatges de consum en bluetooth low 
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7.1.7. Test d’error de radio

S’ha programat un sistema que permet detectar errors 
com en l’aplicació de windows. En aquest test s’allunya la placa uns quants metres 
fins que es produeixi el primer error de radio i es compar

Aquests han estat els resultats

protocol PQRST

protocol diferencial

Fig 76. Taula de 

Pels resultats es veu com el protocol diferencial és molt susceptible a errors de 
ràdio perquè posa el bluetooth al límit. En canvi
una trama a la freqüència del batec per tant és més difícil que hi hagi errors. En 
mode PQRST el dispositiu es des
màxima que és d’uns 10 metres.

Com a conclusió s’extreu que el protocol PQRST és molt més robust en quant 
la transmissió perquè els errors de ràdio queden mini
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Test d’error de radio 

S’ha programat un sistema que permet detectar errors de radio tant en la placa 
com en l’aplicació de windows. En aquest test s’allunya la placa uns quants metres 
fins que es produeixi el primer error de radio i es comparen els dos protocols. 

Aquests han estat els resultats en espai obert: 

Error  Distancia 

protocol PQRST No error - 

protocol diferencial error  8 m 

. Taula de resultats dels errors de ràdio de cada protocol

Pels resultats es veu com el protocol diferencial és molt susceptible a errors de 
bluetooth al límit. En canvi, el protocol PQRST només envia 

una trama a la freqüència del batec per tant és més difícil que hi hagi errors. En 
mode PQRST el dispositiu es desaparella per timeout quan arriba

metres. 

Com a conclusió s’extreu que el protocol PQRST és molt més robust en quant 
perquè els errors de ràdio queden minimitzats. 

per bluetooth low energy 

de radio tant en la placa 
com en l’aplicació de windows. En aquest test s’allunya la placa uns quants metres 

els dos protocols.  

resultats dels errors de ràdio de cada protocol 

Pels resultats es veu com el protocol diferencial és molt susceptible a errors de 
el protocol PQRST només envia 

una trama a la freqüència del batec per tant és més difícil que hi hagi errors. En 
quan arriba a la distància 

Com a conclusió s’extreu que el protocol PQRST és molt més robust en quant a 



 

 

 

 

8. Conclusions
Els objectius del projecte han estat dissenyar 

permeti capturar un electrocardiograma complert, oximetria i freqüència cardíaca i 
enviar-la per bluetooth low energy.

S’han definit dos protocols diferents, el protocol diferencial i el PQRST. Aquest 
projecte ha efectuat una comparació entre el funcionament de to
consum com d’errors de comunicació.

Tots els objectius d’aquest projecte
sistema de transmissió de dades d’electrocardiograma i oximetria
el correcte funcionament dels dos protocols.

S’ha comprovat que el protocol diferencial funciona tal com s’es
en tot moment l’status del sistema,
dades en un fitxer de text i es mostren els valors actuals en un gràfic.

El protocol PQRST
electrocardiograma, però qua
no codifica bé les dades. Això és degut al soroll introduït en el sistema,
degut a la col·locació dels sensors, 
detecció es donen, però el soroll és d’una amplitud considerable comparada amb el 
senyal de ECG. Això es podria solucionar amb un filtre pas baix implementat a dins 
del microcontrolador. Aquesta solució no s’ha port
és prou potent com per a desenvolupar aquesta tasca
codificació. 

Com que el microcontrolador utilitzat té poca potència de càlcul només s’ha pogut 
comprimir en PQRST el canal 1 del ECG, però el mètode p
tots els altres canals. 

L’estudi de consum entre els protocols demostra que la diferència entre els dos 
només és de 2 mW, això és una diferència de consum mínima tenint en compte que 
el protocol PQRST només envia una trama cada 
diferencial envia una trama cada 8ms. El protocol PQRST no té millores 
significatives en quant a consum

Respecte la comunicació, s’ha demostrat que el protocol PQRST no té errors de 
comunicació fins arribar a distància màxima de comunicació. Mentre que el protocol 
diferencial comença a fallar a partir dels 6 metres de distància. Això passa perquè el 
propi stack bluetooth reenvia la trama fins a 4 vegades. Si no s’ha pogut enviar 
correctament i hi ha una trama nova per enviar, el sistema desestima el reintent i 
envia la nova dada. 
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Conclusions i ampliacions
Els objectius del projecte han estat dissenyar un sistema de sof

capturar un electrocardiograma complert, oximetria i freqüència cardíaca i 
la per bluetooth low energy. 

S’han definit dos protocols diferents, el protocol diferencial i el PQRST. Aquest 
projecte ha efectuat una comparació entre el funcionament de to
consum com d’errors de comunicació. 

d’aquest projecte han estat acomplerts: s’ha dissenyat un 
sistema de transmissió de dades d’electrocardiograma i oximetria 
el correcte funcionament dels dos protocols. 

S’ha comprovat que el protocol diferencial funciona tal com s’es
sistema, es reben els resultats d’oximetria, es guarden les 

dades en un fitxer de text i es mostren els valors actuals en un gràfic.

El protocol PQRST funciona correctament amb el simulador de 
electrocardiograma, però quan es connecta el sistema a un subjecte real, el sistema 
no codifica bé les dades. Això és degut al soroll introduït en el sistema,

la col·locació dels sensors,  però s’ha comprovat que realment els pics de 
, però el soroll és d’una amplitud considerable comparada amb el 

senyal de ECG. Això es podria solucionar amb un filtre pas baix implementat a dins 
del microcontrolador. Aquesta solució no s’ha portat a terme perquè el  CC2541 no 
és prou potent com per a desenvolupar aquesta tasca al mateix temps de la 

Com que el microcontrolador utilitzat té poca potència de càlcul només s’ha pogut 
comprimir en PQRST el canal 1 del ECG, però el mètode per fer-ho es pot aplicar en 

i de consum entre els protocols demostra que la diferència entre els dos 
només és de 2 mW, això és una diferència de consum mínima tenint en compte que 
el protocol PQRST només envia una trama cada període de batec, i el protocol 
diferencial envia una trama cada 8ms. El protocol PQRST no té millores 

es en quant a consum 

Respecte la comunicació, s’ha demostrat que el protocol PQRST no té errors de 
comunicació fins arribar a distància màxima de comunicació. Mentre que el protocol 
diferencial comença a fallar a partir dels 6 metres de distància. Això passa perquè el 

bluetooth reenvia la trama fins a 4 vegades. Si no s’ha pogut enviar 
correctament i hi ha una trama nova per enviar, el sistema desestima el reintent i 
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i ampliacions 
un sistema de software que 

capturar un electrocardiograma complert, oximetria i freqüència cardíaca i 

S’han definit dos protocols diferents, el protocol diferencial i el PQRST. Aquest 
projecte ha efectuat una comparació entre el funcionament de tots dos tant de 

s’ha dissenyat un 
 i s’ha comprovat 

S’ha comprovat que el protocol diferencial funciona tal com s’esperava, es rep 
reben els resultats d’oximetria, es guarden les 

dades en un fitxer de text i es mostren els valors actuals en un gràfic. 

funciona correctament amb el simulador de 
bjecte real, el sistema 

no codifica bé les dades. Això és degut al soroll introduït en el sistema, que pot ser 
s’ha comprovat que realment els pics de 

, però el soroll és d’una amplitud considerable comparada amb el 
senyal de ECG. Això es podria solucionar amb un filtre pas baix implementat a dins 

at a terme perquè el  CC2541 no 
al mateix temps de la 

Com que el microcontrolador utilitzat té poca potència de càlcul només s’ha pogut 
ho es pot aplicar en 

i de consum entre els protocols demostra que la diferència entre els dos 
només és de 2 mW, això és una diferència de consum mínima tenint en compte que 

període de batec, i el protocol 
diferencial envia una trama cada 8ms. El protocol PQRST no té millores 

Respecte la comunicació, s’ha demostrat que el protocol PQRST no té errors de 
comunicació fins arribar a distància màxima de comunicació. Mentre que el protocol 
diferencial comença a fallar a partir dels 6 metres de distància. Això passa perquè el 

bluetooth reenvia la trama fins a 4 vegades. Si no s’ha pogut enviar 
correctament i hi ha una trama nova per enviar, el sistema desestima el reintent i 
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Els estudis de consum i d’errors de ràdio conclouen que el mode PQRST és més 
eficaç en quant a transmissió
més, el BLE està pensat per a transmissions de dades de curt abast i baixa 
velocitat. 

Els modes de configuració del ADS1298 i el Spo2 funcionen correctament i han 
facilitat molt les tasques de depuració de codi.

Com a futures ampliacions, es podr
operacions esmentades en l’
també la freqüència respiratòria ja que Texas Instruments
mateixa família que extreu la respiració a partir del ECG.

Tal com s’ha comentat en la introducció es pot
amb un dispositiu mòbil amb
ja que no es disposaria d’una 
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Els estudis de consum i d’errors de ràdio conclouen que el mode PQRST és més 
transmissió, ja que és menys susceptible a les interferències. A 

més, el BLE està pensat per a transmissions de dades de curt abast i baixa 

Els modes de configuració del ADS1298 i el Spo2 funcionen correctament i han 
t les tasques de depuració de codi. 

a futures ampliacions, es podran obtenir els 4 canals que falten
operacions esmentades en l’apartat de hardware del ADS1298. Es podria incloure 
també la freqüència respiratòria ja que Texas Instruments ofereix un ADC de la 

ixa família que extreu la respiració a partir del ECG. 

Tal com s’ha comentat en la introducció es pot realitzar una aplicació de captura 
amb iOS o Android. La programació seria més complicada 

ja que no es disposaria d’una passarel·la sèrie per obtenir les dades del bluetooth

per bluetooth low energy 

Els estudis de consum i d’errors de ràdio conclouen que el mode PQRST és més 
, ja que és menys susceptible a les interferències. A 

més, el BLE està pensat per a transmissions de dades de curt abast i baixa 

Els modes de configuració del ADS1298 i el Spo2 funcionen correctament i han 

4 canals que falten realitzant les 
Es podria incloure 

ofereix un ADC de la 

realitzar una aplicació de captura 
La programació seria més complicada 

sèrie per obtenir les dades del bluetooth. 



 

 

 

 

9. Glossari
1. Oximetria: Percentatge de saturació d'oxigen a la sang.

 
2. SPI: Serial Peripheral Interface. Bus sèrie síncron de comunicacions entre 

perifèrics.  
 

3. PQRST: Mnemònic utilitzat pels metges per aportar informació sobre l'estat 
de l'estat cardíac. En aquest projecte PQRST designa el nom d'un protocol.  
 

4. ECG: Electrocardiograma.
 

5. Refracció: Efecte òptic produït pel canvi de velocitat de la llum en travessar 
diferents substàncies. 
 

6. IDNEO: Empresa d'enginyeria especialitzada en projectes mèdics. 
 

7. LED: Light Emitting Diode. Indicador 
 

8. USB: Universal Serial Bus. Bus
PC i el receptor BLE.

 
9. STACK: Capa de software que controla i gestiona el B

 
10. GràficXY: Interfície que permet visualitzar punts sobre una superfície.

 
11. Electrocardiògraf: Dispositiu que

 
12. Galvanòmetre: Dispositiu registrador de corrents elèctrics. 

 
13. BCRD: Bureau of Cardio

 
14. BCRI: Pneumonia.  

 
15. BloqueigAV: Bloqueig auriventricular

 
16. BLE:Bluetooth Low energy

 
17. DAC: Digital Analog Converter. Conversor digital 

 
18. ADC: Analog Digital Converter. Conversor analògic 

Electrocardiògraf amb oximetria per bluetooth low energy

 

Glossari 
: Percentatge de saturació d'oxigen a la sang. 

: Serial Peripheral Interface. Bus sèrie síncron de comunicacions entre 

: Mnemònic utilitzat pels metges per aportar informació sobre l'estat 
de l'estat cardíac. En aquest projecte PQRST designa el nom d'un protocol.  

ograma. 

: Efecte òptic produït pel canvi de velocitat de la llum en travessar 
diferents substàncies.  

: Empresa d'enginyeria especialitzada en projectes mèdics. 

: Light Emitting Diode. Indicador lumínic. 

: Universal Serial Bus. Bus digital utilitzat per a la comunicació entre el 
PC i el receptor BLE. 

: Capa de software que controla i gestiona el Bluetooth low energy

: Interfície que permet visualitzar punts sobre una superfície.

: Dispositiu que dibuixa un electrocardiograma. 

: Dispositiu registrador de corrents elèctrics.  

: Bureau of Cardio-Respiratory Diseases and Diabetes

 

Bloqueig auriventricular 

Bluetooth Low energy 

: Digital Analog Converter. Conversor digital - analògic.  

: Analog Digital Converter. Conversor analògic - digital. 
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: Serial Peripheral Interface. Bus sèrie síncron de comunicacions entre 

: Mnemònic utilitzat pels metges per aportar informació sobre l'estat 
de l'estat cardíac. En aquest projecte PQRST designa el nom d'un protocol.   

: Efecte òptic produït pel canvi de velocitat de la llum en travessar 

: Empresa d'enginyeria especialitzada en projectes mèdics.  

digital utilitzat per a la comunicació entre el 

luetooth low energy. 

: Interfície que permet visualitzar punts sobre una superfície. 

un electrocardiograma.  

Respiratory Diseases and Diabetes. 
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19. WCT: Wilson Central Terminal. Valor de tensió de referència en el càlcul 

d'electrocardiogrames.
 

20. RLD: Right Leg Driver. Terminal de sortida del ADS1298 que assigna una 
massa al cos humà. 

 
21. GPIO: General Purpose Input Output. Perifèric genèric d'entrada

 
22. DPI: Digital Periferal Interface. Protocol genèric de comunicacions.

 
23. Spo2: Valor d'oximetria

 
24. Buffer: Vector de valors on s'hi poden escriure i llegir dades.
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: Wilson Central Terminal. Valor de tensió de referència en el càlcul 
d'electrocardiogrames. 

: Right Leg Driver. Terminal de sortida del ADS1298 que assigna una 
massa al cos humà.  

: General Purpose Input Output. Perifèric genèric d'entrada

: Digital Periferal Interface. Protocol genèric de comunicacions.

: Valor d'oximetria i de freqüència cardíaca procedents del MSP430.

: Vector de valors on s'hi poden escriure i llegir dades. 

per bluetooth low energy 

: Wilson Central Terminal. Valor de tensió de referència en el càlcul 

: Right Leg Driver. Terminal de sortida del ADS1298 que assigna una 

: General Purpose Input Output. Perifèric genèric d'entrada-sortida. 

: Digital Periferal Interface. Protocol genèric de comunicacions. 

i de freqüència cardíaca procedents del MSP430. 
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