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1. Resum 

L’objectiu principal d’aquest projecte és dotar a l’alumnat 
d’una placa de circuit imprès, que incorpori diversos 
circuits bàsics per a l’adquisició de senyals biopotencials 
amb una finalitat pedagógica. 
Degut a la gran diversitat de senyals biopotencials, s’ha 
centrat el projecte en la creació d’un electrocardiògraf amb 
els diferents circuits dels que es composa. 
 
Tots els blocs circuitals  estan ben diferenciats i són fàcils 
de connectar entre si. D’aquesta manera els circuits es 
poden utilitzar conjuntament o per separat. Per dotar de 
major flexibilitat al sistema, els circuits s’han dissenyat per 
poder ser ajustats i permeten diferents configuracions. Cada 
bloc incorpora una sèrie de terminals i  connectors per tal 
de facilitar les possibles configuracions i el monitoratge 
dels senyals principals. 
 

2. Introducció, el senyal ECG 

El ECG té el seu origen en l’activitat elèctrica del cor, que 
s’inicia en la regió marcapassos del cor, concretament en un 
grup de cèl· lules musculars localitzades a l’aurícula dreta 
anomenades cèl· lules marcapassos del nòdul sinoauricular 
(SA). L’acoblament de les cèl· lules miocardíaques i 
l’existència d’unes altres cèl· lules especialitzades en la 
conducció elèctrica entre aurícules i ventricles (nòdul 
aurícula-ventricular AV), fa possible que la ona de 
despolarització generada per les cèl· lules marcapassos es 
propagui ràpidament  per tot el muscle cardíac. Així doncs, 
totes les cèl· lules es contrauen de forma sincronitzada. 

L’amplitud del ECG varia en funció del pacient, però es pot 
definir el seu rang entre els 0,5mA i els 4mV. 

 

Figura 1. Representació gràfica del ECG 

La figura 1 mostra la representació gràfica d’un ECG, 
destacant-ne les ones, els segments i els intervals. A 
continuació es farà una breu descripció dels conceptes 
d’ona, segment e interval, així com la seva nomenclatura.  
 
Les ones són les deflexions positives i negatives que 
apareixen en un cicle cardíac normal. En total tenim 6 ones 
(P, Q, R, S, T i U). 
 
Els segments es poden definir com les parts del 
electrocardiograma delimitades per les deflexions. Hi ha 3 
segments (PR, ST i TP). 
 
Els intervals són les distàncies entre ones, per tant poden 
contenir també segments. Tenim dos intervals coneguts 
com PR i QT. Existeix un tercer  interval que és el conegut 
com el complex QRS, tot i que molts autors el tracten com 
una ona a part..  

3. Etapes del sistema 

El sistema consta de dues parts, una etapa analògica i una 
digital.  
 
L’etapa analògica està concebuda per poder captar senyals 
de magnituds de l’ordre de mV, fins i tot inferiors, per tal 
de poder-los amplificar, filtrar i aïllar fins a poder 
visualitzar-los en un oscil· loscopi.  
 
L’etapa digital inclourà els blocs necessaris per convertit un 
senyal analògic (el ECG) en un tren de polsos, però si som 
estrictes, aquests blocs també són de naturalesa analògica. 
El cor de l’etapa digital serà una placa amb un 
microcontrolador, basada en el sistema/plataforma Arduino, 
que servirà per a la visualització del ritme cardíac en un 
display LCD, alhora que dotarà al alumnat d’una eina molt 
potent per fer tot tipus de tractaments digitals. 

3.1. Etapa analògica 

L’etapa analògica està formada per 4 blocs, cadascun amb 
unes característiques determinades que els doten d’una 
certa flexibilitat per adaptar-se a la variabilitat del senyal 
ECG i d’altres senyals biopotencials o d’una altra 
naturalesa que es vulguin tractar.  

Aquesta etapa, des del punt de vista de l’adquisició de 
senyals biopotencials, estarà alimentada amb bateries/piles 
de 9V. Se n’utilitzaran dues per tal d’obtenir fàcilment una 
alimentació simètrica.  



Per facilitar les connexions, s’han utilitzat 
femella del tipus banana. També s’han afegit dos di
sèrie amb les alimentacions per tal d’evitar danys en el 
sistema en el cas de que les alimentacions es connectin amb 
una polaritat errònia. Totes aquestes característiques es 
poden veure en l’esquemàtic de la figura 2

Figura 2. Alimentació de l’etapa analògica

L’alimentació es controla amb un commutador (S1) que 
obre o tanca les alimentacions positives i negatives. Cal 
mencionar que GND sempre està pres
possible entrada de les alimentacions abans que el terminal 
de terra (GND). 

Al final de l’etapa analògica es pretén poder captar el 
senyal ECG amb un oscil· loscopi. La figura 3
diagrama de blocs, incloent la connexió dels elèctrodes i el 
ECG captat al final de l’etapa. Els filtres passa alt, passa 
baix i Notch s’han agrupat en un sol bloc anomenat filtres 
actius. 

Figura 3. Blocs circuitals de l’etapa analògica

Les principals característiques dels blocs que conformen 
l’etapa analògica són: 

Els elèctrodes 
Tot i no ser un bloc circuital com a tal, els elèctrodes i la 
seva col· locació són potser la part més important a l’hora 
de garantir una bona adquisició dels senyals biopotencials. 
S’han escollit elèctrodes de plata-clorur de plata d’un sol 
ús, amb una part perimetral autoadhesiva  i un gel 
conductor ric en anions de clor. 

Per facilitar les connexions, s’han utilitzat connectors 
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El nostre sistema de mesura, per a la disposició dels 
elèctrodes, es basa en la derivació bipolar del pla frontal DI, 
amb un tercer elèctrode que proporciona el potencial de 
referència i l’anomenada realimentació activa. D’aquesta 
manera el sistema constarà de tres elèctrodes, dos per DI i 
un de referència. Això ens porta a la utilització d’un 
amplificador diferencial. 

Totes les connexions dels elèctrodes al cos van a través de
cables coaxials per tal de minimitzar els efectes de les 
interferències de la xarxa o d’altres equips.

És important destacar que la preparació adient de la pell 
també té una gran importància i no presenta una gran 
dificultat, només cal netejar la superfíc
d’aigua i sabó. 

Amplificador d’Instrumentació
L’amplificador és el primer bloc del nostre sistema. La seva 
funció és la d’amplificar el senyal 
Les principals característiques són un alt rebuig al mode 
comú, un guany variable de rang molt elevat (1 > G > 
una realimentació activa per pal· liar els efectes del mode 
comú. El guany final és de 500, obtenint un senyal a la 
sortida de casi 1V d’amplitud.
 
D’aquesta manera, en el ECG, s’han utilitzat els terminals 
i 2 del connector CO1 per a la connexió
braços. La realimentació activa va del  
peu dret del pacient. 

El  connector CO6 s’utilitza per a connectar
dels cables coaxials a la tensió en mode comú (JP3 pe
que la tensió sigui la de mode comú o

Filtre passa alt 
Aquest filtre s’utilitza per atenuar la component continua 
del senyal. La seva freqüència de tall s’ha fixat en 0,04Hz. 
El filtre disposa de terminals en paral· lel als condensadors i 
les resistències per tal de poder implementar filtres passa 
baix de freqüències més elevades.
 
Filtre passa baix 
Ens permet reduir el nivell de soroll d’alta freqüència 
acoblat al nostre senyal. El filtre s’ha calculat per
les freqüències superiors als 159Hz. Al igual que en el filtre 
anterior, disposa de terminals per tal de poder augmentar o 
disminuir la freqüència de tall.

 
Filtre Notch  
En el nostre sistema apareixen interferències provinents de 
la xarxa elèctrica, que en funció de factors diversos poden 
arribar a ser d’una magnitud important. 
Per atenuar aquest senyal interferent utilitzem un
banda eliminada o filtre Notch. La seva freqüència central  
serà la de la xarxa, 50Hz. Aquest filtre ha de ser bastant 
selectiu (ample de banda estret) ja que una part important 
del espectre del senyal ECG està molt proper als 50Hz. 
S’ha posat un potenciòmetre que permet variar el factor de 
qualitat (Q), cosa que es tradueix en un major o menor 
ample de banda. 
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Amplificador d’aïllament lineal 
Per garantir la seguretat del pacient l’hem de poder aïllar de 
la xarxa elèctrica. Això ho aconseguim mitjançant 
dispositiu optoacoblador, que bàsicament consta d’una 
primera etapa que transforma l’energia elèctrica en 
lumínica i una segona que fa el contrari, transformar 
l’energia lumínica en elèctrica. 
El circuit incorpora dos amplificadors
l’entrada i un a la sortida. L’amplificador de l’entrada està 
configurat com a sumador variable, per tant pot afegir un 
offset a l’entrada i s’encarrega d’alimentar 
l’optoacoblador. L’amplificador de sortida està configurat 
com un restador variable, podent afegir un offset negatiu 
per tal de deixar el senyal de sortida en el mateix nivell que 
tenia a l’entrada. En el col· lector del optoacoblador, s’ha 
afegit un potenciòmetre que permet modificar el guany del 
sistema. 
 
Amplificador variable 
Per poder processar el senyal ECG o d’altres biopotencials 
ens pot interessar poder modificar el seu guany.
L’amplificador variable és un seguidor de tensió de guany 
unitari dotat de dos jumpers (terminals pont) que permeten 
la seva configuració com amplificador o com atenuador. 
 

3.2.  Etapa digital 

L’etapa digital està formada per 4 blocs “analògics” 
encarregats de convertir el senyal analògic en un senyal 
digital (pols quadrat positiu menor de 5V) i un
microcontrolador que calcula el ritme cardíac i el mostra 
per un display LCD.  
Igual que en l’etapa anterior, els diferents blocs posseeixen 
certes característiques configurables per 
adaptar-se a diferents tipus de senyals d’entrada.
 
Aquesta etapa pot ser alimentada mitjançant una font 
d’alimentació connectada a la xarxa elèctrica
l’etapa analògica el sistema està pensat per ser alimentat a 
una tensió de l’ordre dels 9V, tot i que pot funcionar a 
tensions superiors o a 5V. Per suposat també es poden 
utilitzar bateries o piles per tal de facilitar
l’ús en espais on no es disposa de fonts d’alimentació o de 
xarxa elèctrica.  

Figura 4. Alimentació de l’etapa digital

L’alimentació es controla amb un commutador (S2) que 
activa/desactiva les alimentacions positives i negatives. 

La figura 5 ens mostra el diagrama de blocs, incloent
ECG d’entrada i el display LCD. 
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Figura 5. Blocs circuitals de l’etapa digital

 
Les principals característiques dels blocs que conformen 
l’etapa digital són: 
 

Rectificador de precisió 
Tot i que per al senyal ECG hagués 
rectificador de mitja ona, s’ha implementat un rectificador 
d’ona complerta amb díodes i amplificadors operacionals 
per tal de poder rectificar senyals de poca magnitud per 
considerar-lo de major utilitat pedagògica.

 
Filtre QRS 
Per poder convertir el ECG en un pols al final de l’etapa 
digital, ens interessa que el senyal d’entrada del 
comparador (següent bloc) tingui un pic positiu ben 
diferenciat. Per això utilitzem un filtre passa banda 
de reforçar el complex QRS, 
freqüències. 
La “freqüència fonamental” del filtre és 
extret de la bibliografia consultada [2]
endavant, la freqüència central no es correspon amb la 
freqüència fonamental tot i que generalment aquestes estan 
molt properes. El factor de qualitat (Q) del filtre és variable, 
poden escollir així la selectivitat del filtre (el seu ample de 
banda), però com que el guany està directament relacionat 
amb Q el sistema pot arribar a saturar o tornar
En l’adquisició del ECG s’ha treballat amb una Q compresa 
entre 1,5 i 3, tot i que el sistema seguia funcionant 
correctament per Qs més elevades.

 
Comparador amb histèresis
L’estructura principal és la d’un comparador no inversor 
amb histèresis i realimentació positiva
menys estable si es desitja un guany determinat, però en el 
nostre cas ens interessa que saturi. S’ha incorporat un 
potenciòmetre per tal de poder variar el nivell de referència, 
des de 0,6V fins a 3,3V. També hi ha un altre 
potenciòmetre que ens permet variar la finestra d’histèresis. 

 
Plataforma Arduino 
La plataforma Arduino es basa en una sèrie de plaques de 
circuit imprès que incorporen un microcontrolador 
entrades i sortides analògiques i  digitals. El principal 
avantatge, a part de que ja disposem d’una placa muntada i 
funcional, és que el codi de programació és obert o lliure, a 
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Tot i que per al senyal ECG hagués estat més útil un 
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més de ser autoalimentat pels milers d’usuaris. Això es 
tradueix en molts exemples, llibreries i programes que es 
poden descarregar i utilitzar de manera fàcil i ràpida, en els 
diferents llenguatges de programació.  
 
En el nostre cas, s’ha utilitzat com a punt de partida un 
programa que controla un display LCD, en el que es poden 
visualitzar diferents missatges predefinits.  
 
El desenvolupament s’ha centrat en l’adquisició d’un pols 
per un canal digital, processar-ne el temps entre polsos i 
aplicar un petit algoritme per un obtenir una variable amb el 
ritme cardíac que es pogués visualitzar en el display.  
 
En la implementació final s’ha afegit un polsador que 
controla l’inici del algoritme principal. Si el programa no 
detecta cap pols a l’entrada, apareix el missatge “Senyal 
ECG no detectat!!!” 
 

 
Figura 5. Connexions del display LCD amb la placa Arduino. 

 
 

4. La placa de circuit imprès, el PCB 

Un objectiu secundari del projecte és que l’alumne 
adquireixi alguns coneixements bàsics sobre els circuits 
impresos (PCBs), la seva fabricació, el muntatge i la 
posterior validació.  
 
Així, a partir d’uns requisits i condicions inicials, s’han 
realitzat els càlculs teòrics i dissenyat els esquemes, que 
posteriorment han sigut implementats en un PCB. 
 
Un cop muntat el PCB, es va realitzar un procés de 
validació per tal de comprovar que el circuit funcionava 
com s’havia previst.  
 
En cas que sigui necessari, es corregeixen les possibles 
desviacions,  i un cop està tot validat es procedeix a 
realitzar tota la documentació necessària per tal de poder 
reproduir el PCB dissenyat i el seu muntatge. 
 
En la figura 6 podem veure una simulació 3D de l’aspecte 
final del PCB un cop muntat. S’ha utilitzat serigrafia de 
color blanc per enquadrar i etiquetar tots els blocs, així com 
per posar els noms de tots els components, inclosos els 
jumpers i els connectors. 

Figura 6. Simulació 3D del circuit imprès muntat 

 

5. Conclusions 

L’objectiu de dotar al alumnat d’una placa pedagògica que 
serveixi per a l’adquisició i processament de senyals 
biopotencials s’ha complert satisfactòriament.  
 
El sistema complert, degudament configurat, funciona com 
un electrocardiògraf que ens permet visualitzar el ritme 
cardíac. 

La placa és totalment funcional, amb blocs flexibles 
(ajustables) i molt accessible gràcies a nombrosos punts de 
test distribuïts per tots els blocs. 

Els blocs estan situats consecutivament, un al costat de 
l’altre. Tots els blocs disposen d’un jumper (connector 
pont)  a l’entrada i un a la sortida. Això permet connectar 
blocs consecutius només amb la col· locació del jumper o be 
aïllar-los si el deixem tret.  

Cada bloc permet ser configurat per tal d’adaptar-se a 
diferents tipologies de senyals biopotencials (o altres 
senyals). Mitjançant potenciòmetres i terminals per inserir 
nous components podem canviar i ajustar el comportament 
de cada bloc. Això permet als alumnes practicar e 
interactuar amb els blocs, comprovant que les diferents 
respostes es corresponen amb els càlculs realitzats. 

El sistema també permet connectar nous circuits elèctrics a 
l’entrada de qualsevol dels blocs circuitals. D’aquesta 
manera es dota al conjunt d’una gran flexibilitat, ja que es 
poden incorporar nous circuits implementats per l’alumnat 
per tal de poder condicionar i treballar en aplicacions 
futures. 

Per facilitar la tasca de monitorització amb l’oscil· loscopi o 
d’altres equips hi ha distribuïts per tot el circuit terminals 
femella. 

El treball amb la plataforma Arduino (microprocessador)  
ha sigut molt gratificant, ja que sense tenir masses 
coneixements de programació s’ha aconseguit implementar 
un algoritme per visualitzar el ritme cardíac amb èxit.  
Al mateix temps, la placa Arduino dotarà a l’alumnat d’una 
eina molt potent per desenvolupar multitud d’aplicacions. 
  



L’adquisició i processat de biopotencials, i del ECG en 
particular, és bastant més complex del que pot semblar a 
primera vista. Les interferències i el soroll introdueixen 
moltes variables que es poden minimitzar, però no eliminar. 
La clau rau en la preparació de la pell, els elèctrodes, el 
repòs del pacient i en l’amplificador d’instrumentació. 

Tot i que els diferents circuits implementats no són d’una 
complexitat elevada, el fet de que els blocs puguin ser 
configurats i connectats/aïllats de la resta, ha afegit 
dificultat a la implementació pràctica del circuit imprès. 
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