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Resum 

Aquest projecte està plantejat per desenvolupar un prototip electrònic que consisteix en un dispositiu 

personal d’ús acadèmic que permet monitoritzar una senyal cardíaca d’una persona a temps real. El 

mateix sistema també permet exportar les dades registrades en format text per poder fer un post 

processat de les dades posteriorment amb softwares d’anàlisis, com Matlab.  

La senyal obtinguda pels elèctrodes connectats a l’usuari és tractada analògicament i es digitalitza a 

través d’una placa amb un microcontrolador integrat, entre altres components, anomenada CC3200 

Launchpad de Texas Instruments. Després de ser capturada, les dades són transmeses mitjançant WIFI 

a una aplicació instal·lada a un terminal Android. L’aplicació processa les dades i les monitoritza a temps 

real a través del display. 

S’ha dissenyat un prototip d’ús acadèmic que pretén acostar l’electrònica i les senyals fisiològiques al 

estudiant. És per aquest motiu que s’ha dissenyat una electrònica interactiva que per exemple permet 

ajustar el guany manualment. 

A més a més, el prototip serà portàtil. Per tant, permetrà registrar senyals cardíaques en diferents 

entorns i situacions.  
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Resumen 

Este proyecto está planteado para desarrollar un prototipo electrónico que consiste en un dispositivo 

personal de uso académico que permite monitorizar una señal cardíaca de una persona a tiempo real. 

El mismo sistema también permite exportar los datos registrados en formato texto para poder hacer 

un post procesado de los datos posteriormente con softwares de análisis, como Matlab. 

La señal obtenida por los electrodos, conectados al usuario, es tratada analógicamente i se digitaliza 

mediante una placa con un microcontrolador integrado, entre otros componentes, llamada CC3200 

Launchpad de Texas Instruments. Después de ser capturada, los datos son transmitidos mediante WIFI 

a una aplicación instalada a un terminal Android. La aplicación procesa los datos y los monitoriza a 

tiempo real a través del display.  

Se ha diseñado un prototipo para el uso académico que pretendo acercar la electrónica y las señales 

fisiológicas al estudiante. Es por este motivo que se ha diseñado una electrónica interactiva que por 

ejemplo permite ajustar la ganancia manualmente. 

Además, el prototipo será portátil. Por lo tanto, va a permitir el registro de señales cardíacas en 

diferentes entornos y situaciones.  
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Abstract 

This project is designed to develop an electronic prototype that consists in a personal device of 

academic use. It allows to monitor cardiac signals of a person in real time. The same system can export 

the data registered in a text file so that the data can be post processed later with any kind of analysis 

software such as Matlab.  

The signal obtained by electrodes, connected to the user, is treated analogously and is digitalized by a 

board with an integrated microcontroller, among other components, called CC320 Launchpad from 

Texas Instruments. After being captured the data is transmitted via WIFI to an application installed to 

an Android terminal. The application processes the data and monitors them in real time through the 

display. 

A prototype for academic use has been designed that intends to bring the electronics and the 

physiological signals closer to the student. It is for this reason, that an interactive device has been 

designed that allows to adjust the gain manually, for example. 

In addition, the prototype will be portable, so that, the device will allow to register cardiac signals in 

different environments and situations.  
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Glossari 

UPC: Universitat Politècnica de Catalunya 

ECG: Electrocardiograma  

IDE: Entorn de desenvolupament integrat 

TCP: Protocol de control de transmissió 

IP: Protocol d’Internet 

LPF: Filtre passa baix 

HPF: Filtre passa alt 

CMRR: Relació de rebuig del mode comú  

DAC: Convertidor analògic a digital  

AHA: Associació Americana del cor  

MCU: Microcontrolador  

PAN: Xarxa d’àrea personal 

PC: Ordinador personal 

RoHS: Restricció de substàncies perilloses 

P2P: Xarxa entre iguals 

LED: Díode emissor de llum 
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1. Origen del treball 

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) proposa l’execució d’un treball de lliure elecció quan 

s’acaba el grau acadèmic d’Enginyeria Biomèdica. És una oportunitat excel·lent per fer realitat alguna 

de les idees  o per indagar sobre alguna de les inquietuds que l’estudiant pugui tenir.  

La idea del sensat de variables fisiològiques és extreta del tercer curs on es realitzen unes pràctiques 

amb un dispositiu (Biopac), proporcionat per la UPC. Biopac registra senyals fisiològiques, les mostra a 

temps real i les exporta en un fitxer de text per poder ser processades i analitzades amb detall 

posteriorment amb un software d’anàlisi de dades com pot ser Matlab.  

L’accessibilitat al Biopac és limitada ja que no hi ha un aparell per alumne i només es pot utilitzar al 

laboratori dins l’horari lectiu. L’origen del treball ve del desig de que tots els estudiants d’Enginyeria 

Biomèdica tinguin accés a un dispositiu de sensat de variables fisiològiques, com el Biopac, les 24 hores 

del dia a un preu accessible.  És per això que aquest treball vol fer ús de la disponibilitat dels telèfons 

mòbils dels estudiants universitaris  per dur a terme el projecte. 

1.1. Motivació 

La principal motivació per desenvolupar el treball és veure com els meus esforços dedicats a l’estudi 

del grau tenen un resultat. Poder aplicar tot allò que he anat aprenent amb una finalitat innovadora 

m’ha omplert de motivació per dur a terme aquest projecte.  

A més a més, la il·lusió de dissenyar i construir un dispositiu fa molt més vistós i propi tot el teu esforç. 

Ja que no només queda en el paper o en el disc dur d’un ordinador sinó que el pots viure en primera 

persona.  

Aprendre a programar microcontroladors és una assignatura que no ensenyen a la carrera d’Enginyeria 

Biomèdica proposada per la UPC i alhora penso que és bastant bàsica per a un enginyer. Tenia pendent 

aprendre’n i aquest treball m’ha donat l’oportunitat per fer-ho i trobar-hi una aplicació directe. El 

mateix m’ha succeït amb els llenguatges de programació Java i C++. No hi ha assignatures a la carrera 

d’Enginyeria Biomèdica que ensenyin a programar cap d’aquests dos llenguatges i són dels més 

comuns, avui en dia [1]. És per això que m’ha motivat molt aprendre’ls a fer servir i  trobo que són 

bastant necessaris en la formació d’un enginyer. 

La fisiologia i la biologia són dos camps que sempre m’han cridat molt l’atenció. Tenir l’oportunitat 

d’explorar aquests mons tant complexes amb un dispositiu propi m’ha omplert de satisfacció ja que he 

pogut veure en primera persona com el camp fisiològic i l’electrònic interaccionen i es barregen 
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provocant les meravelloses interferències, entre altres fenòmens de bioelectricitat que sí que són 

interesants.     

1.2. Objectius del projecte 

L’objectiu d’aquest projecte és valorar la viabilitat de desenvolupar un dispositiu acadèmic capaç de 

registrar i monitoritzar vàries variables fisiològiques de manera simultània i a temps real a través d’un 

terminal Android. 

El que es pretén és dissenyar i construir un sistema portàtil, econòmic i amb un software de 

desenvolupament lliure, que pugui arribar a tots els alumnes d’Enginyeria Biomèdica. El prototip inicial 

només registrarà ECG però ha de tenir la possibilitat de poder  expandir-se per tal de capturar altres 

senyals fisiològiques com la ventilació pulmonar o l’ona de pols simultàniament. Igual que Biopac [2], 

que té 4 entrades analògiques.  

El prototip es construirà acoblat a un microcontrolador comercial, que farà la gestió de les entrades 

analògiques, les processarà i les enviarà a través de WIFI a un terminal Android. El sistema ha de poder 

exportar les dades en un fitxer de text per tal que després es pugin exportar a Matlab, o algun altre 

software, on es pugin analitzar i processar amb detall.  

A més a més, el que es pretén en aquest projecte és que el prototip incorpori altres avantatges i 

prestacions que no presenta Biopac com: 

• Portabilitat. Aquesta qualitat permetrà utilitzar el prototip com a Holter i donarà l’opció de 

registrar senyals fisiològiques amb l’estudiant en moviment i en altres entorns fora de la 

universitat, paradigma que no permet Biopac. Per tal d’aconseguir aquest punt s’intentarà 

que el prototip es pugi dur en una ronyonera o fins i tot a la butxaca.    

• Transmissió de dades a través de WIFI. El dispositiu serà capaç de crear una PAN (Personal 

Area Network) i es comunicarà amb el terminal a través de WIFI. La comunicació sense fils 

eliminarà molts cables incòmodes i innecessaris.  

• Cost reduït del sistema. Fent ús de l’accessibilitat dels universitaris a  dispositius intel·ligents 

(smartphone, tablet...)  no caldrà un ordinador per grup en els laboratoris. Tot i així, es pretén 

que el cost de l’electrònica del dispositiu sigui més econòmic.  
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2. Estat de l’art 

En aquest apartat s’expliquen els coneixements que serveixen de base per desenvolupar el projecte 

així com per poder entendre’l. Es comença explicant una mica d’història per posar en context al lector. 

Es fa un anàlisi global del mercat dels dispositius que estudien la senyal cardíaca i després s’explica la 

teoria necessària per entendre el projecte desenvolupat. 

La teoria està dividia en dues parts. En primer lloc la part fisiològica que dona resposta d’on prové la 

senyal que es registra amb el prototip i en segon lloc la tecnologia utilitzada per dur-lo a terme.   

2.1. Context global 

2.1.1. Introducció a la electrocardiografia 

L’estudi de l’electricitat en éssers vius és una disciplina molt antiga. Luigi Galvani [3], físic i metge, que 

experimentava amb animals durant el segle XVIII. Va observar que l’electricitat provocava resposta als 

teixits biològics. Galvani va observar que en aplicar corrent elèctrica a les anques de granota aquestes 

es contreien. Ell va interpretar els resultats com “electricitat animal”.  Des d’aleshores l’estudi de 

l’electricitat en els cossos animats es va anar desenvolupant. Per exemple, Carlo Matteucci [3] va 

demostrar que una corrent elèctrica acompanyava cada impuls del cor. Totes aquestes aportacions, 

juntament amb altres, van portar a AD Waller [4] a registrar el primer ECG de la història. Encara que va 

ser Einthoven [4] qui el va desenvolupar i va relacionar que la senyal registrada podia ser útil per 

diagnosticar problemes de cor. Des de llavors, s’ha anat avançant fins a obtenir els aparells de diagnosi 

de patologies cardíaques que tenim avui en dia. 

2.1.2. Estudi de mercat 

Actualment al mercat hi ha molts dispositius que estudien les senyals biològiques, especialment la del 

cor. Aquesta senyal és relativament fàcil de registrar i aporta molta informació a través de la qual es 

pot detectar i diagnosticar malalties, millorar els entrenaments, tenir més informació del teu propi cos, 

entre altres. Alguns dispositius enregistren i monitoritzen l’ECG, altres només donen la freqüència 

cardíaca. Els més moderns, com el Nuubo [5], poden registrar la primera derivació cardíaca a través 

d’uns elèctrodes que es posen al pit, tal com podem veure a la imatge 1, i enviar les dades via Bluetooth 

a un ordinador que processa la senyal. 
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Imatge 1 Disposició de com queda instal·lat el Nubbo (font[5]) 

La taula 1 mostra un estudi de mercat que compara els diferents dispositius que estudien la senyal del 

cor actualment. Es pot veure que se’n poden trobar de molt complexes com els electrocardiògrafs que 

utilitzen els metges per realitzar proves d’esforç als esportistes federats o altres més senzills, com ara 

un pulsioxímetre domèstic que dona una informació bastant limitada com pot ser les pulsacions a les 

quals està treballant el cor o la saturació parcial d’oxigen en sang.  

 

Electrocardiògrafs Holter Nuubo Polar Pulsioxímetre Tensiòmetre 

Comoditat Baixa Baixa Alta Alta Mitja Alt 

Precisió en 
la lectura de 

la senyal 
ECG 

Molt alta, 12 
derivacions 
estàndard 

Alta, vàries 
derivacions 

Baixa, 
primera 

derivació 

No llegeix la 
senyal 

No llegeix la 
senyal 

No llegeix la 
senyal 

Càlcul de la 
freqüència 

cardíaca 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Preu 1000-20000€ 500-2000€ 400€ 
aprox. 

20-500€ 20-500€ 20-1000€ 

Mobilitat 
espacial del 

pacient 

No Sí Sí Sí Sí (si és sense 
fils) 

No 

Taula 1 Comparativa dels diferents equips que analitzen la senyal del cor del mercat 
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2.2. Electrocardiograma 

El cor és un múscul compost per quatre compartiments per on passa la sang per ser bombejada per 

tot el cos (dos aurícules i dos ventricles) el qual està comunicat amb el sistema nerviós autònom a 

través del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic. La aurícula dreta rep la sang del cos i l’envia al 

ventricle dret. Aquest bombeja la sang als pulmons, on s’oxigena i passa a l’aurícula esquerra. Aquest 

últim la bombeja per tot el cos fins que torna a l’aurícula dreta i es tanca el cicle. 

El cor és un múscul compost per cèl·lules autoexcitables que es contrauen per la estimulació de les 

seves veïnes. La contracció i relaxació del múscul és degut a una corrent d’origen químic, originada en 

el propi cor. Tal com es pot veure a la imatge 2, aquest corrent neix a l'aurícula dreta (en una estructura 

anomenada node sinusal) i es transmet per unes vies específiques que es distribueixen per tot el cor, 

donant lloc, al batec del cor.  El cos és un bon conductor del corrent elèctric, per tant, permet que 

aquests impulsos elèctrics que travessen el cor es desplacin fins a la perifèria, de manera que poden 

ser capturats a diferents zones del cos [6].  

S’anomena electrocardiograma (ECG) el registre de l’activitat cardíaca del miocardi (teixit muscular 

cardíac). La senyal cardíaca registrada es caracteritza per tenir un espectre de freqüència entre 0,05 Hz 

i 150 Hz, una amplitud entre 0,1 mV i 10 mV i una freqüència típica entre 60 pulsacions per minut i 100 

pulsacions per minut.  

La imatge 3 mostra la morfologia típica d’un batec de cor. Es pot veure la ona P, corresponent a la 

despolarització de les aurícules, el complex QRS corresponent a la despolarització dels ventricles i la 

ona T corresponent a la repolarització dels ventricles. La repolarització de les aurícules queda tapada 

per el complex QRS [7].  

 
Imatge 2 La zona groga ens mostra l’avanç de la senyal elèctrica dins del cor. [font(6)] 
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Aquesta activitat elèctrica es pot recollir a través d'uns elèctrodes (normalment 10) que s'enganxen a 

la pell, concretament a la part anterior del pit i en els braços i cames. Aquets elèctrodes estan 

connectats al electrocardiògraf per uns cables. Amb 10 elèctrodes obtenim 12 derivacions (que són les 

mínimes per un electrocardiograma bàsic), és a dir, s’analitza el cor des de 12 perspectives diferents.  

Una derivació cardíaca és el registre d’una diferència de potencial elèctric entre dos punts del cos que 

neixen de l’excitació miocardíaca. Es fan servir 12 derivacions estàndard per observar l’estímul elèctric 

del cor però cal matisar que totes dotze analitzen el mateix estímul des de diferents punts de vista. Tal 

com diu  Infomed [8] “El electrocardiograma consta de 12 derivaciones, que son el resultado de la 

exploración indirecta del corazón desde distintos planos, tal como si una persona observara una 

montaña desde su base, sus laderas y su cima. De ese modo obtendría distintas panorámicas del 

accidente geográfico observado, pero la montaña no cambiaría; lo que cambia es el punto de vista del 

explorador, al situarse en lugares diferentes”. És per aquest motiu que quan es miren les 12 derivacions 

no es poden mirar de manera individual ja que el què ens aporta informació més sòlida és el resultat 

de veure-les totes, com a conjunt.  

El prototip només analitzarà la primera derivació estàndard descrita per Einthoven [8] (inventor de 

l’ECG). L’ona d’excitació va de les aurícules fins als ventricles (imatge 2). Al aproximar-se al costat 

esquerre del cos el converteix en el pol positiu. És per això que l’usuari del prototip ha de col·locar-se 

els elèctrodes tal com Einthoven va definir en la seva primera derivació (elèctrode positiu al braç 

esquerra i el negatiu al braç dret): 

 
Imatge 3 Cicle ECG. [Font(27)] 



Sensat de variables mitjançant un terminal    

  21 

  
Imatge 4 Esquema del triangle d’Einthoven, constituït per les arrels dels membres superiors i la regió pubiana. En la 

pràctica es fan servir els avantbraços i la cama esquerra ja que el cos humà no és un bon conductor elèctric i els punts 
convencionals són prolongacions dels teòrics. Imatge de les derivacions del electrocardiograma. [font(8)] 

 

Aquesta derivació bipolar està integrada en el pla frontal i és útil per recollir els potencials projectats 

en aquest pla. És molt útil per analitzar la freqüència cardíaca , arrítmies, la posició del cor, entre altres. 

Però se li escapen totes les forces emergents de l’activació muscular dels altres plans i per tant no 

poden mostrar un electrocardiograma complert.  

Per altra banda, hi ha les derivacions monopolars que registren la diferència de potencial entre un punt 

teòric i el centre del triangle de Einthoven, amb valor 0, i l’elèctrode de cada extremitat. Donant a 

conèixer el potencial absolut en cada elèctrode.  

En últim lloc, hi ha les sis derivacions precordials. Aquestes es col·loquen a la cara anterior del tòrax, 

són considerades derivacions monopolars ja que registren el potencial absolut del punt on està 

col·locat l’elèctrode respecte al terminal de Wilson (la mitjana de les tres derivacions perifèriques). Són 

les millors derivacions de l’ECG per detectar alteracions al ventricle esquerre.  
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2.3. Eines de desenvolupament 

2.3.1. MCU 

Pel registre de la senyal ECG s’ha escollit una placa de desenvolupament de hardware i software lliure 

(open-source) composta per un microcontrolador integrat de 32 bits (ARM Cortex-M4 d’alt rendiment, 

80 MHz ) en una placa que dóna servei a les diverses entrades i sortides, entre altres components. 

Aquest tipus de places ofereixen gran versatilitat ja que són programables en un entorn lliure, Energia 

[9]  en el cas del treball. He escollit la CC3200 LaunchPad [10] de Texas Instruments [11] perquè inclou 

un xip WIFI que permet treballar amb protocols TCP/IP, té una mida reduïda, el microcontrolador és 

d’alt rendiment i permet realitzar els càlculs que el prototip ha de realitzar, entre altres motius. 

La principal competència del microcontrolador escollit són les plaques integrades d’Arduino [12].  

Aquestes plaques tenen un entorn de desenvolupament lliure però no hi ha cap model on hi hagi un 

DAC que treballés a 12 bits (el més potent treballa amb 10 bits). A més a més, no tenen una antena 

Wifi integrada. Es pot introduir l’opció de Wifi però s’ha de comprar un mòdul addicional, no va 

integrat.  

 
Imatge 5 cc3200 LaunchPad. Font[(10)] 
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2.3.2. Plataforma de desenvolupament per el MCU 

La plataforma escollida per programar la CC3200 Launchpad [10] és Energia [9].  És una plataforma per 

crear prototips d’electrònica lliure (open-source) iniciada per Robert Wessels, amb l’objectiu de 

transportar el model Arduino [12] a Texas Instruments [11]. És una plataforma compatible amb Mac 

OS, Windows i Linux. Energia inclou un entorn de desenvolupament integrat (IDE, Integrated 

Development Enviorment) basat en Processing [13]. A més a més, també és compatible amb CCS (Code 

Compouser Studio) que és un programa més potent de programació de microcontroladors, entre 

altres. El llenguatge que fa servir energia està basat en C/C++ i fa servir el compilador MSPGCC [9]. 

 
Imatge 6 Logotip Energia. [Font(9)] 

 

L’entorn de treball està creat perquè la comunitat Energia pugi integrar des de principiants fins a 

desenvolupadors més experts. D’aquesta manera persones amb diferents perfils poden compartir 

idees, coneixement i experiència. Energia adopta una filosofia d’aprendre treballant, pel que 

aprendre’l a fer servir és molt amè i entretingut. Hi ha una sèrie d’exemples que ensenyen tot el 

necessari per poder dur a terme qualsevol idea. La pàgina web està molt ben documentada. 

2.3.3. Plataforma de desenvolupament de l’aplicació Android  

La plataforma escollida per programar l’aplicació Andorid és Processing. És un llenguatge de 

programació obert (open-source) en un entorn de desenvolupament integrat (IDE), iniciat per Casey 

Reas i Benjamin Fry.  Ha estat dissenyat i construït per treballar amb les arts de l’electrònica, les 

comunicacions i el disseny visual. El llenguatge de Processing està basat en Java però utilitza una sintaxi 

simplificada i una interfície gràfica per l’usuari [13].  
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Imatge 7 Logotip Processing. [font(13)] 

S’ha escollit Processing perquè permet crear aplicacions Android amb petits canvis o gairebé sense cap 

canvi en el codi utilitzat amb Processing de manera senzilla i intuïtiva. No cal instal·lar arxius SDK, crear 

carpetes de projectes o editar dissenys.  Només cal instal·lar una extensió del programa i aprendre a 

utilitzar els petits canvis que inclou.   

2.4. Protocol TCP/IP 

La comunicació entre la CC3200 LaunchPad i la interfície Android es fa mitjançant la PAN que és capaç 

de generar la placa amb un protocol TCP/IP. En aquest apartat s’explica la teoria necessària per 

entendre com s’ha realitzat la comunicació entre els dos components del sistema. 

TCP/IP és un conjunt de protocols que permeten la comunicació entre dos dispositius que pertanyen 

a una mateixa xarxa. Aquest conjunt de protocols agafa el nom dels seus protocols més importants el 

TCP (Transmision Control Protocol)  i el protocol IP (Internet Protocol) [14].  

En primer lloc, s’ha de saber que les adreces IP són números de 32 bits que constitueixen l’adreça de 

tot dispositiu connectat a una xarxa que funcioni amb protocol TCP/IP. Les adreces IP proporcionen 

dues dades: el número de xarxa i el número de host. El número de bits que s’utilitzen per definir la 

xarxa i el host poden variar d’uns casos a altres. Cada adreça IP té associat un prefix que indica quina 

part de la adreça identifica la xarxa i quina part el host. La longitud d’aquest prefix l’estableixen els bits 

de la màscara.  

El protocol TCP necessita que s’estableixi una connexió entre els equips situats als extrems de la 

transmissió. Abans de començar la transferència de dades TCP efectua una negociació entre els equips 

basada en l’intercanvi de tres segments de dades. En aquests paquets es pacta la velocitat de 

transmissió, els ports pels que es realitzarà la connexió, l’adreça IP  entre altres variables (el conjunt de 

l’adreça IP i els ports de connexió s’anomena socket).  
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Una vegada s’ha establert la connexió s’envien les dades a la xarxa. Aquestes dades compleixen una 

estructura concreta perquè puguin arribar a destí. Aquesta informació està dividia per capes. Aquestes 

capes fan servir una estructura de dades pròpia i independent [14]. Aquestes capes són independents 

unes de les altres i només tenen interacció amb les seves superiors o inferiors.  

 
Imatge 9 Estructura d’un paquet amb protocol TCP/IP. [Font(14)] 

Els paquets en el protocol IP conten 32 bits. Els cinc primers contenen la informació necessària per 

propagar-se per la xarxa i a continuació s’adjunten les dades.  

 

 

 
Imatge 8 Negociació entre els equips, prèvia a l’intercanvi de dades. [Font(14)] 
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La lògica del funcionament IP és simple es consulta l’adreça d’origen i es compara amb l’adreça de 

destí. Si resulta que l’origen i el destí corresponent amb equips de la mateixa xarxa (com el cas de 

aquest treball), el paquet s’envia directament d’un equip a un altre  fins a arribar al destinatari. Si pel 

contrari els equips pertanyen a xarxes diferents, es fa necessària la intervenció d’una porta d’enllaç o 

gateway que facilita l’enviament de les dades entre diferents xarxes.  

2.5. Teoria de filtres analògics passius 

Anomenarem filtres analògics passius aquells que són lineals i invariants amb el temps. Constituïts per 

agrupacions d’elements passius (resistències, condensadors i bobines) els quals no requereixen de 

fonts externes i poden funcionar en tot moment. Encara que produeixen un efecte d’atenuació o en el 

millor dels casos presenten un guany unitari [15].  

2.5.1. Filtre passa baixos  

Filtre que permet el pas de les baixes freqüències però progressivament atenua les senyals d’alta 

freqüència. 

Es considera el circuit de la imatge 10 com una etapa intermèdia entre dos altres dins d’un circuit 

elèctric molt més complex. 

 
Imatge 10 Esquema d’un filtre passa baix passiu [Font(16)] 

 

 

L’entrada del circuit de tensió V1, correspon a la sortida de l’etapa anterior i suposarem que és un 

generador sinusoïdal d’amplitud constant i freqüència variable. La següent etapa es considera amb una 



Sensat de variables mitjançant un terminal    

  27 

impedància d’entrada elevada el que es suposa que I2 serà aproximadament 0.  En aquestes condicions 

l’entrada de la següent etapa és la sortida del circuit que correspon a la tensió en el condensador. Per 

tant la sortida del circuit és: 

 

 

 Eq.1 

I l’equació a l’entrada segons l’equació de la malla és: 

 

 

Eq.2 

La funció de transferència donada com la relació entre la entrada i la sortida del circuit rep el nom de 

guany en tensió del circuit i queda tal com es mostra a la següent equació: 

 

   

 

 

 

Eq.3 

Com es tracta d’un quocient entre dos nombres complexos el guany serà un altre número complex el 

qual el seu valor de magnitud i angle varien amb la freqüència.  

El mòdul del guany és: 

 

   

 

Eq.4 
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Donant valors creixents a la freqüència i representant un gràfic del guany i la tensió a la sortida quan a 

l’entrada s’aplica una senyal de 1 V d’amplitud i freqüència variable. Es pot veure que si la freqüència 

augmenta, el denominador augmenta i, per tant, el guany disminueix.  Les altes freqüències són 

atenuades.  

 
Imatge 11 Guany en funció de la freqüència d’un filtre passa baix amb una freqüència de tall de 795,77 Hz [Font(16)] 

Tal com es pot veure a la imatge 11 totes les freqüències, excepte la de 0 Hz, són atenuades és per això 

que s’ha definit la freqüència de tall com aquella freqüència on el guany del circuit és 0,707, és a dir 

quan el guany s’ha reduït al 70% i la tensió de sortida té una amplitud 0,707 vegades la de la senyal de 

l’entrada. Es considera que senyals amb aquesta freqüència o superior tindran un valor gairebé 

negligible dins la senyal d’interès. Si introduïm el valor del guany a l’equació 4 i aïllem la freqüència 

obtindrem la següent fórmula [13]: 

 

 

Eq.5 

 

2.5.2.  Filtre passa alts 

Filtre que atenua les baixes freqüències però progressivament deixa passar les altes freqüències. Tot i 

que cal comentar que les altes i les baixes freqüències és un concepte molt relatiu i dependrà del circuit 

i del disseny d’aplicació. 
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Si en el circuit de la imatge 10 s’agafa la tensió de sortida a la resistència, el circuit es comporta com a 

un passa alts. Tal com es mostra a la següent imatge: 

 
Imatge 12 Esquema filtre passa alts [Font(17)] 

 La tensió de sortida del circuit és: 

 
 

Eq.6 

I la tensió d’entrada: 

 

 

Eq.7 

Per tant, si es segueix el mateix procediment que s’ha seguit amb el filtre passa baixos s’obté que el 

mòdul del guany és: 

 

 

Eq.8 

Donant valors decreixents, des d’infinit, a la freqüència i representant un gràfic del guany i la tensió a 

la sortida quan a l’entrada s’aplica una senyal de 1 V d’amplitud i freqüència variable. Es pot veure que 

si la freqüència disminueix, el denominador augmenta i, per tant, el guany disminueix.  Les baixes 

freqüències són atenuades [14].  

La freqüència de tall dels filtres passa alts es calcula amb l’equació 5. 
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Imatge 13 Guany en funció de la freqüència d’un filtre passa alt amb una freqüència de tall de 795,77 Hz [Font(17)] 
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3. Disseny del circuit i hardware del prototip 

En aquest capítol s’explica l’anàlisi i els criteris de selecció dels components utilitzats en el sistema 

d’adquisició de dades. Es fa un estudi de les característiques principals dels components integrats on 

la seva elecció s’ha basat bàsicament en complir els requeriments que havia de complir el prototip però 

també altres com funcionalitat, cost, disponibilitat, etc.  

El sistema a dissenyar ha d’adquirir la primera derivació d’un ECG, descrita per Einthoven, el problema 

principal d’adquirir aquesta senyal són les pertorbacions, com el soroll de les interferències, presents 

en el registre del biopotencial, que és un fet pràcticament inevitable. Les principals fonts de pertorbació 

associades a la captura d’un ECG són: 

• La xarxa de distribució elèctrica 

• Interfície elèctrode-pacient 

• Tensió en mode comú 

• Electromiograma 

• Modulació de l’amplitud del ECG degut a la respiració 

• Soroll associat a l’electrònica de mesura 

• Altres fonts com mòbils, ordinadors, equips electrònics. 

La xarxa de distribució elèctrica comporta l’aparició de camps magnètics i elèctrics que interaccionen 

amb el sistema de mesura i el pacient. La interferència produïda pel camp magnètic és deguda a la 

inducció de corrent sobre el pacient i l’equip electrònic.  

La interferència produïda pel camp elèctric és degut a l’acoblament capacitiu en els cables de mesura, 

els elèctrodes i el pacient. 
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Imatge 14 Acoplament elèctric de la xarxa de distribució eléctrica [Font(18)] 

 

Degut a la interferència de la xarxa elèctrica acoblada es crea un potencial elèctric en el pacient que 

apareix com a tensió en mode comú a les entrades del sistema. De manera que és adequat que el 

sistema d’adquisició tingui un valor de CMRR elevat. Existeix també una conversió de la tensió en mode 

comú a diferencial a l’entrada del dispositiu amplificador degut al desajust que presenten les 

impedàncies dels elèctrodes, impedàncies del cables, elements de filtratge (condensadors i 

resistències) a l’equip de mesura provocant amb això una disminució del CMRR efectiu. 

Interfície elèctrode-pacient, aquesta impedància ha de ser el més baix possible per reduir l’efecte de 

càrrega de l’etapa posterior.  Entre l’elèctrode i la pell existeix un potencial de contacte que pot variar 

per vàries raons, una de les quals és conegut com artefacte de moviment que és degut a una  pobre 

subjecció del elèctrode provocant un  lleuger desplaçament de l’elèctrode sobre la pell apareixent una 

variació del potencial de contacte. 

L’electromiograma és una font important de pertorbacions en el registre del ECG que té origen en el 

potencial d’acció associats a l’activitat muscular. La reducció d’aquest soroll es pot minimitzar aplicant 

un filtre passa baix a la freqüència en la que oscil·la aquesta senyal així com mantenint el pacient en 

repòs i en un estat de relaxació, per reduir la seva activat muscular i col·locant els elèctrodes tant lluny 

com sigui possible dels músculs actius durant l’adquisició. 

Tot dispositiu electrònic afegeix pertorbacions, en el cas de les biosenyals s’ha de prestar especial 

atenció ja que les senyals són dèbils i de baixa potencia. Això fa que el soroll en les primeres etapes de 

condicionament de la senyal poden fer baixar la relació Senyal/Soroll o fins i tot emmascarar la senyal 

d’interès. Sempre que es pugui s’ha de treballar amb dispositius que afegeixin el mínim soroll. 



Sensat de variables mitjançant un terminal    

  33 

A més a més, l’increment de mòbils, ordinadors i aparells digitals, que treballen a altres freqüències, 

s’han convertit en un problema per l’adquisició de la senyal ECG. Els cables que van dels elèctrodes  al 

pacient i a continuació cap al prototip actuen com si fossin antenes que recullen interferències d’alta 

freqüència. Per reduir aquest tipus de interferències es recomana fer servir cables apantallats, trenats 

i tant curts com sigui possible. També es pot afegir un LPF  a l’entrada de l’amplificador. 

3.1. Circuit 

La imatge 15 representa un diagrama de blocs conceptual sobre la qual ha estat dissenyat el sistema. 

Més endavant, tal com es pot veure a la imatge 16, es detallaran els components seleccionats i 

s’explicarà el dimensionament del circuit. 

 

 
Imatge 15 Diagrama de blocs del hardware del circuit dissenyat 

Teòricament, el circuit recollirà l’ECG de l’individu connectat al dispositiu. Aquest ECG conté una tensió 

diferencial i una tensió en mode comú. Filtrarem la senyal amb un HPF passiu de primer ordre per 

eliminar la tensió en mode comú i tots els possibles artefactes que puguin distorsionar la senyal. 

S’afegeix un offset per situar tota la senyal amb un voltatge positiu i a continuació es resta i s’amplifica 

la senyal diferencial.  

S’ha col·locat un LPF passiu de segon ordre, per eliminar les interferències d’alta freqüència no 

desitjades i finalment s’ha limitat la tensió a l’entrada del DAC (Analog to Digital Converter) per protegir 

el MCU.  
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La senyal es recollirà amb el circuit representat a la imatge 16. El que pretén aquest circuit en termes 

generals és amplificar la biosenyal i eliminar les pertorbacions i les interferències descrites en l’apartat 

anterior. 

 
Imatge 16 Hardware del prototip 

 

3.1.1. Etapa d’adquisició 

El circuit comença l’adquisició de la senyal ECG amb tres elèctrodes Lessa [19] distribuïts tal com 

defineix la primera derivació d’Einthoven, explicat en capítols anteriors. Les resistències R3 i R4 emulen 

la interfície elèctrode-pacient, a la imatge 17 es poden veure els valors típics d’aquesta impedància 

segons el tipus d’elèctrode utilitzats i el procés de col·locació. VG1 emula la part diferencial de la 

biosenyal (VDM) i V2 emula la tensió en mode comú (VCM)), ha estat molt útil simular la senyal alhora de 

dimensionar el circuit. 
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A continuació s’ha implementat un HPF passiu a cada entrada diferencial de l’amplificador (la inversora 

i la no inversora), compost per un condensador de 13,6 µF  i una resistència de 270 kΩ.  

HPF Entrada inversora Entrada no inversora 

Resistència  270 kΩ (R6) 270 kΩ (R5) 

Condensadors Dos condensadors de 6,8 µF en 

paral·lel per formar un 

condensador de 13,6 µF  

(C2 i C4) 

Dos condensadors de 6,8 µF en 

paral·lel per formar un 

condensador de 13,6 µF 

(C3 i C7) 

Freqüència de tall a -3 dB 0,043 Hz 

Taula 2 Esquema dels components que component el filtre passa alt del circuit 

Tal com es pot veure a la imatge 18, 3 dB més avall de la zona plana trobem aproximadament la 

freqüència de tall calculada a la equació 9. També es pot veure que és un filtre de primer ordre i que 

per tant l’atenuació de la senyal és d’uns 20 dB /dècada. 

 𝑓𝑐 =
1

2𝜋13,6 ∗ 10−6 ∗ 270 ∗ 103
= 0,043 𝐻𝑧 Eq.9 

 
Imatge 17 Taula d’impedàncies entre l’elèctrode i la pell segons la freqüència el tipus d’elèctrode i si netegem la pell amb 

alcohol abans de la col·locació de l’elèctrode (font [20]).  
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Imatge 18 Diagrama de Bode, extret de la simulació del circuit amb TINA, dels filtres del circuit. La línia blava marca la 

freqüència de tall del HPF 

 

Aquest filtre pretén eliminar la part continua del senyal i atenuar tots els artefactes que es puguin 

produir durant l’adquisició com la respiració de l’individu. A l’hora de la construcció de circuit s’ha de 

comprovar que la freqüència de tall experimental dels filtres sigui tant semblant com es pugui. Per 

realitzar-ho el que s’ha fet és calcular la capacitància dels condensadors escollits i acoblar el valor de la 

resistència a les capacitàncies reals. S’ha realitzat d’aquesta manera perquè els condensadors són més 

difícils d’aconseguir i tenen unes toleràncies molt més elevades que les resistències. Les resistències 

són components més accessibles i versàtils. És molt important fer aquestes correccions del circuit ja 

que si no es fan es perd la simetria entre l’entrada inversora i la no inversora i es podrien amplificar el 

soroll i les interferències.  

A continuació, s’ha introduït un offset a la senyal perquè sigui positiva durant tot el seu registre. Com 

s’ha vist en apartats anteriors l’ona bioelèctrica que produeix el cor per donar lloc al batec té parts de 

la senyal negativa. Com el nostre amplificador treballa en un rang de valors positius (de 0 V a 5 V) quan 

arribés la component negativa de la senyal l’amplificador es saturaria i perdríem informació. Perquè 

aquest fenomen no es doni, el que s’ha realitzat és donar un petit offset a la senyal perquè sigui sempre 

positiva (mantenint la forma d’ona en tot moment). 

Per donar aquest offset a la senyal s’ha posat una resistència (R7 i R8) de 10 MΩ en sèrie a la font 

d’alimentació (5 V).  Com gran part de la tensió d’alimentació cau a la resistència de 10 MΩ. L’offset 

que es dona a la senyal és mínim, però com que la part negativa de la biosenyal és molt petita, ja és 

suficient perquè no hi hagi cap component negativa  durant la senyal.  



Sensat de variables mitjançant un terminal    

  37 

3.1.2. Etapa d’amplificació 

Per amplificar la senyal s’ha escollit un amplificador de Texas Instruments [21] aprofitant que la placa 

és del mateix fabricant. Una vegada es va tenir clar el fabricant es va escollir un amplificador 

d’instrumentació “rail to rail” amb un alt CMRR i una impedància d’entrada molt alta. Una vegada 

definits aquests tres paràmetres es va triar l’amplificador d’instrumentació  que més s’adequava al 

circuit (INA 122).  

Aquest amplificador permet regular el guany a través d’una resistència RG on l’equació del guany és la 

següent: 

 𝐺 = 5 + 
200 ∗ 103

𝑅𝑔
 Eq.10 

Al circuit de la imatge 16 es mostra una resistència R1 de 330 Ω, que correspon a un guany de 611. Per 

no estar limitats a un guany fixe quan s’ha fet la construcció del hardware s’ha afegit un potenciòmetre 

en sèrie amb aquesta resistència de 1 kΩ que permet baixar el guany fins a 155.  

El complex QRS a la superfície del cos pot tenir una tensió de pic a pic entre 0,5 mV  (mínima) i 10 mV 

(màxima). Suposant el cas que el potencial sigui mínim (0,5 mV) es posarà el guany màxim (611) i 

s’obtindrà una senyal de 306 mV. En el cas que el potencial sigui màxim (10 mV) es posarà el guany 

mínim (155) i s’obtindrà una senyal de 1,55 V (veure taula 3). 

El que es fa amb els equips mèdics de diagnosi és programar el guany de manera que es modifiqui 

automàticament o deixar un guany fixe apte per qualsevol valor de la senyal de manera que l’usuari 

no ha de tocar el hardware per fer-se les proves. Al ser un prototip acadèmic s’ha deixat el 

potenciòmetre a l’abast de l’estudiant per tal que pugi manipular aquest paràmetre, amb un tornavís 

estrella, i entendre el funcionament del hardware.  

Tensió d’entrada Guany Tensió de sortida 

0,5 mV 611 306 mV 

10 mV 155 1,55 V 

Taula 3  Resum explicatiu del guany que s’ha d’introduir a l’amplificador 
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Les especificacions del fabricant de la CC3200 Launchpad [10] recomanen una tensió a l’entrada del 

DAC inferior a 1,5 V, però V màxima absoluta és 1,8 V per tant la lectura de la tensió serà efectuada 

correctament.  

L’amplificació d’instrumentació està alimentat a 5 V a l’entrada positiva i 0 V a l’entrada negativa, 

proporcionats per la CC3200 Launchpad. Com és un amplificador rail to rail està dissenyat per poder 

alimentar-se d’aquesta manera, encara que es pot alimentar amb tensions superiors.  

3.1.3. Filtratge de interferències d’alta freqüència 

Una vegada la senyal ha estat amplificada s’ha posat un LPF de segon ordre a una freqüència de tall de 

100 Hz (per sobre la freqüència màxima que té la senyal d’interès). Aquest LPF de segon ordre es 

compon de dos filtres en cascada. El primer filtre està compost per una resistència de 1,2 kΩ (R2) i un 

condensador de 1 µF (C1).  Aquest primer filtre té una freqüència de tall a -3 dB de 132 Hz, tal com 

indica la fórmula: 

 𝑓𝑐 =
1

2𝜋 ∗ 1 ∗ 10−6 ∗ 1,2 ∗ 103
= 132,63 𝐻𝑧 Eq.11 

El segon filtre està compost d’una resistència de 56 kΩ (R10) i un condensador de 20 nF, compost de 

dos condensadors de 10 nF (C5 i C6) en paral·lel. Té una freqüència de tall a -3 dB a 142 Hz, tal com 

podem veure a la fórmula següent: 

 𝑓𝑐 =
1

2𝜋 ∗ 20 ∗ 10−9 ∗ 56 ∗ 103
= 142,10 𝐻𝑧 Eq.12 

S’han posat dos passa baixos en cascada ja que les proves dutes a terme a la protoboard amb només 

un LPF amb freqüència de tall a 100 Hz era insuficient per filtrar tot el soroll i les interferències 

desitjades, tal com podem veure a la imatge 21. 
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Imatge 19 Configuració del sistema a la protoboard 

 
Imatge 20 Configuració amb la que s’ha fet el registre de la 

senyal 

 
Imatge 21 Senyal de sortida dibuixada per l’oscil·loscopi amb un LPF de primer ordre 

A més a més s’han implementat filtres d’impedància desacoblada perquè tinguin millor resposta en 

freqüència i per tant que el diagrama de Bode (imatge 22) no surti deformat. Per desacoblar els dos 

filtres s’han hagut d’implementar entre la impedància de sortida de l’amplificador d’instrumentació i 

la impedància d’entrada del DAC. No s’ha trobat el valor numèric de la resistència de sortida però sí un 

exemple d’aplicació proporcionat per Texas Instruments [21]  on s’utilitza una resistència de 1 kΩ a la 

sortida de l’amplificador, per tant, 1,2 kΩ s’ha suposat una resistència acceptable. La resistència del 

segon LPF s’ha posat a 56 kΩ  perquè està a més d’una dècada de la primera i perquè la resistència 

d’entrada del DAC és de 500 kΩ (aproximadament una dècada de diferència), tal com indica el 

datasheet [11]. 

Podem veure que la freqüència de tall del conjunt dels LPF aplicats en cascada és d’aproximadament 

100 Hz, tal com indica la imatge 22. S’ha escollit aquesta freqüència de tall perquè és la recomanada 

per la AHA (American Heart Association) en els seus orígens per l’enregistrament d’un ECG [22]. Tal 

com podem veure a la imatge 22 l’atenuació de la senyal dels LPF és de 2n ordre (40 dB/dècada). 
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Imatge 22 Diagrama de Bode, extret de la simulació del circuit amb TINA, dels filtres del circuit. La línia blava marca la 

freqüència de tall dels filtres passa baixos 

3.1.4. Limitador de tensió a l’entrada del DAC 

Tal com indiquen les especificacions del MCU [11] V màxima absoluta als pins de les entrades 

analògiques és de 1,8 V però es recomana que s’apliquin com a molt 1,5 V per poder fer lectures 

correctes de la tensió. És per això que s’ha posat un LED en directe que té un voltatge de conducció de 

1,5 V. D’aquesta manera assegurem que a la entrada del DAC no hi hagi en cap cas una tensió superior 

a la que podria fer malbé el sistema.  

3.1.5. Verificació del disseny 

Els resultats teòrics del disseny electrònic del circuit, imatge 23, s’han simulat amb el mateix programa 

que amb el que ha estat dissenyat (TINA [23]). És un simulador amb llibreries que conté models Spice  

dels components que ofereix Texas Instruments, de manera gratuïta, per simular-ne el seu 

comportament. Ha estat molt útil per veure el comportament dels components escollits pel sistema. 
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Imatge 23 Hardware del prototip 

S’ha simulat la resposta del circuit amb una senyal ECG virtual creada amb l’editor de senyals que el 

programa té integrat, veure imatge 24: 

 
Imatge 24 Model de la senya simulada creada amb el simulador de senyals integrat a TINA 

 

Els resultats teòrics de simular la senyal que mostra la imatge 24 al circuit dissenyat es poden veure a 

la imatge 25: 
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Imatge 25 Resultats teòrics a l’entrada i la sortida dels diferents punts del circuit 

 En verd clar es mostra la senyal a l’entrada, al ser una senyal de baix voltatge no es pot veure la forma 

d’ona però cal matissar que s’ha simulat la senyal que podem veure a la imatge 25. En verd fosc es pot 

veure la senyal a la sortida de l’amplificador d’instrumentació, abans de ser filtrada pel LPF de segon 

ordre.  

Finalment en vermell s’observa la sortida del circuit que també correspon la senyal a l’entrada del DAC. 

Aquesta és la senyal que la MCU mostrejarà i enviarà cap a l’aplicació Android, i per tant, l’usuari podrà 

veure per el display. 

Es pot observar que la forma d’ona d’interès es manté al llarg del circuit i que és correctament 

amplificada. A més a més, s’observa que el limitador de tensió a l’entrada del DAC funciona 

correctament ja que la senyal vermella en cap cas sobrepassa els 1,5 V de límit que s’ha calculat. 

La simulació també s’ha utilitzat per veure la resposta dels filtres. Per exemple, s’ha emulat una senyal 

de pertorbació estàndard, com pot ser una sinusoide de 5 mV amb una freqüència de 200 Hz. Com que 

té una freqüència de 200 Hz, es troba fora del rang de freqüències d’interès i en conseqüència ha de 

ser filtrada. Es pot observar la resposta del circuit a la imatge 26: 
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Imatge 26 L’entrada al circuit sinusoide de 200 Hz de freqüència i 5 mV d’amplitud pic a pic (en verd clar), sortida del 

circuit en verd fosc 

En vermell es veu la senyal a la sortida de l’amplificador d’instrumentació. Té una tensió a la sortida de 

l’amplificació d’instrumentació de 1,5 V aproximadament. Com que teòricament és una pertorbació 

amb freqüència de 200 Hz, ha de ser atenuada pels filtres i com es pot observar la senyal és atenuada 

fins a una tensió d’aproximadament 0,5 V a la sortida.  

Una vegada obtinguts els resultats teòrics i una vegada es va donar el circuit electrònic per funcional, 

es va implementar el circuit dissenyat a la protoboard, com veiem a la imatge 27, per aconseguir 

resultats experimentals.  

 
Imatge 27 Implementació del circuit dissenyat a al protoboard 
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Imatge 28 Resultats obtinguts amb l’ implementació del circuit a la protoboard 

La senyal obtinguda a l’oscil·loscopi amb el circuit implementat a la protoboard és un ECG on  les ones 

R i T es poden veure clarament però les ones P, Q i S queden una mica amagades sota les pertorbacions 

del sistema. Tot i així, s’ha donat per bona la senyal i es va decidir soldar el circuit a una placa de Topos:  

 
Imatge 29 Distribució del circuit una vegada els components van estar soldats a la placa 
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Es va unir la placa soldada a la CC3200 Launchpad: 

 
Imatge 30 Placa de Topos i CC3200 Launchpad unides per una tira de pins 

Altra vegada es va observar la senyal a l’oscil·loscopi i els resultats que es van obtenir són els següents: 

 
Imatge 31 Senyal de sortida registrada per l’oscil·loscopi del conjunt que mostra la imatge 30 

S’observa una senyal bastant sorollosa però es pot veure perfectament el complex PQRST del batec de 

l’estudiant.  
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4. Desenvolupament del Software 

Tal com mostra la imatge 32 per la part del software s’ha realitzat un programa, per la MCU, en 

llenguatge de programació Energia. Aquest software controla l’adquisició de dades i les envia a un 

terminal Android través d’una xarxa Wifi creada per la CC3200 Launchpad. A més a més, aquest 

software gestiona la comunicació entre el software del dispositiu Android i la MCU.  

Per altra banda, s’ha desenvolupat una aplicació Android utilitzant Processing. Aquesta aplicació 

processa les dades que arriben de la MCU, les dibuixa a temps real i crea un fitxer de text per poder 

analitzar-les amb detall amb softwares d’anàlisis com pot ser Matlab.  

 

 
Imatge 32 Esquema de funcionament del sistema 

Els dos softwares són complementaris, no pot treballar un sense l’altre. És per això que s’han hagut de 

programar amb una topologia P2P [24] dins la PAN per tal que el sistema funcioni correctament. Els 

dos softwares s’han de comunicar contínuament per poder realitzar un sistema dinàmic. És  per això 

que cada 20 ms s’envien dades,  com es pot veure a la imatge 33. 

 



Sensat de variables mitjançant un terminal    

  47 

 
Imatge 33 Diagrama de flux dels dos softwares treballant coordinadament 
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4.1. Software del microcontrolador 

4.1.1. Encendre la PAN 

S’ha utilitzat una funció predeterminada per la plataforma energia que permet: 

• Activar la xarxa Wifi que ofereix la CC3200 Launchpad 

• Editar el nom de la xarxa i la contrasenya 

• Contar els usuaris connectats a la xarxa 

• Negociació prèvia al intercanvi de dades 

Cal comentar que la PAN creada per la MCU només admet un client. És per això que cal contar els 

usuaris connectats per tal que el sistema no permeti l’entrada de dos o més usuaris.  

Es pot obtenir informació addicional si connectes la  CC3200 Launchpad al portàtil i executes un 

monitor sèrie de manera que la funció també: 

• Escriu per pantalla l’adreça del servidor, el port de comunicació 

• L’adreça que se li assigna al client 

A més a més, s’ha afegit un control que consisteix en apagar els LEDs de la placa si la PAN està treballant 

correctament.  

4.1.2. Lectura de voltatge 

Una vegada s’ha activat la PAN, amb la funció comentada a l’apartat anterior, el sistema queda en 

espera de que el client li enviï alguna informació per començar a llegir el voltatge i enviar paquets de 

dades.  S’ha escollit que la MCU no començarà a enviar paquets de dades fins que rebi una “s”, que ve 

de START.  

Una vegada el sistema rebi la “s” començarà a fer la  lectura de voltatges i a empaquetar la  informació 

de la següent manera: 

while (myClient.connected()) 

        { 

      // Esperar fins que el client enviï dades 

            if (myClient.available()) 

            { 

// Si hi ha bytes per llegir del client 

 // Llegir les dades 

    char c = myClient.read(); 

 // Escriure el que ha arribat 

                Serial.write(c); 

 // Definir variable de control 
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                char check='s';                        

      // Definir variables de lectura de voltatge 

                  String sensorReading =String(analogRead(24),DEC); 

                  String sensorReadingT; 

      // Definir variables per homogeneïtzar els Strings   

                  String zero3="000"; 

                  String zero2="00"; 

                  String zero1="0"; 

                  boolean parar = false; 

                 // Envia dades fins que el client el fa parar 

                 while (c==check && parar==false) { 

      // Definir la variable que contarà els valors que s'estan llegint

   

                 int paquet=0; 

      //Es llegeixen 15 valors  

                  while (paquet <=14){ 

      sensorReading = String(analogRead(24),DEC); 

 // Com que la variable que llegeix és un String perquè tots els 

//valors tinguin la mateixa llargada 

// s'afegeixen els "0" que facin falta perquè el valor de String 

//tingui sempre 4 dígits. 

                 if (sensorReading.length()<2){ 

                  sensorReading= zero3+sensorReading; 

                 }else if(sensorReading.length()<3){ 

                    sensorReading = zero2+sensorReading; 

                    }else if (sensorReading.length()<4){ 

                      sensorReading= zero1+sensorReading; 

                    }else  

                    sensorReading=sensorReading; 

       // Es posa un temps d'esperar perquè el sistema no permet enviar  

 //més de 1 paquet cada 20ms               

                 delay(1.334); 

       // S'ajunten les dades 

                 sensorReadingT= sensorReadingT +sensorReading;   

                 paquet= paquet+1;                                                                       

                  } 

  // S'envia el paquet que contempla els 15 valors de voltatge 

                   myClient.println(sensorReadingT); 

       // Llegir si el client ha donat la ordre de parar  

    char estado = myClient.read(); 

       // Actualitzar les dades perquè el sistema pari 

               if (estado==check){ 

 

                parar = true ; 

                c='n'; 

                estado='n'; 

        

La MCU farà una lectura de voltatge cada 1,334 ms i la guardarà en una variable string 

(sensorReading). S’ajunten 15 lectures de voltatge en una altre variable string més llarga 

(sensorReadingT). Aquesta variable s’envia cada 20 ms a l’aplicació Android, allà és desencriptada i 

tractada. Cada 20 ms s’envien 15 dades per tant, s’envien 750 dades cada segon.  
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Les variables parar, c, check i estado són variables de control que donen l’ordre de parar al 

MCU, ja que quan no compleixen la condició del while el programa va iterant sense entrar en el while 

on s’envien les dades.  

4.2. Software de l’aplicació Android 

4.2.1. Iniciar l’aplicació 

En aquesta etapa inicial de l’aplicació es defineixen les variables: 

• Les dimensions de la pantalla amb que es treballarà 

• Les dades inicials a partir de les quals es començarà a dibuixar els punts (senzillament l’eix de 

coordenades (0,0) i el (1, variable que s’hagi mesurat)) 

• L’arxiu de text on es guardaran les dades 

• El client, se li ha de donar la IP del servidor i el port de comunicació 

• La font amb la que s’escriurà dins el display al llarg del programa 

// Importar les llibreries 
import processing.net.*; 

//Definir variables 
Client myClient;  

String incomingMessage; 

int dato; 

int valin=0; 

int xin=0; 

int x=1; 

PFont f; 

//Definir la variable que guardarà les dades 
PrintWriter output;   

// Definir les dimensions de la pantalla de treball, iniciar el botó start i iniciar el client  
void setup (){ 

//Dimensions de la pantalla completa 
size(displayWidth,displayHeight); 

//Crear el botó de start 
rect(width/2-150,height/2-75,300,150); 

textSize(56); 

f = createFont("Verdana",1000,true); 

textAlign(CENTER); 

fill(0); 

text("START",width/2,height/2);  

//Iniciar el client 
myClient = new Client(this, "192.168.1.1", 12000); 

 //Crear l'arxiu on es guardaran les dades 
output = createWriter("datos.txt");  

}        
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4.2.2. Rebre dades i dibuixar-les 

Una vegada s’han iniciat totes les variables també s’inicien les funcions que netegen la pantalla i creen 

el botó de START i STOP. Quan tot està iniciat i s’ha premut “START” comença la lectura de dades.  

Les dades venen dins d’una variable string i amb paquets de 15 dades (60 caràcters, ja que 1 dada té 4 

valors). Les dades que es reben per si soles no es poden utilitzar per dibuixar la biosenyal. El que es fa 

és netejar la senyal de possibles espais blancs i es va tallant cada 4 caràcters. Aquests caràcters es 

canvien de variable i es converteixen en enters. 

Quan es tenen 3 enters es sumem per posar un LPF digital. En altres paraules, es fa la mitjana dels tres 

valors. De tres valors se n’obté 1 filtrat. Una vegada es té el valor desitjat es dibuixa al display.  

El dibuix del valor és molt senzill, el que es fa és una línia recta entre dos valors. Si no hi ha un valor 

“antic”, guardat anteriorment a la base de dades,  es comença de l’origen.  Si hi ha un valor antic la línia 

recta es fa d’aquest valor al l’últim sensat.  

// Rebre el missatge 
  incomingMessage = myClient.readStringUntil('\n');  

//Eliminar els espais blancs 
   if (incomingMessage!=null) { 

    incomingMessage = incomingMessage.trim(); 

//Definir les variables amb la que es dividiran el missatge 
    String incomingMessage1; 

    String incomingMessage2; 

    String incomingMessage3; 

 //Desencriptació del paquet enviat amb la CC3200 launchpad 
 //Definir variables per fer la desencriptació de la segona part del missatge 
    int paquet=1; 

    int parar =6; 

    int index=0; 

//Desencriptació del missatge i dibuix de les dades enviades 
    while (paquet<=parar){ 

          incomingMessage1 =incomingMessage.substring((index),(index +4)); 
          incomingMessage2 =incomingMessage.substring(index+4,(index+8)); 
          incomingMessage2 =incomingMessage.substring(index+8,(index+12)); 
          index=index+8; 

      

//Convertir els strings en enters 
      int dato1=Integer.parseInt(incomingMessage1); 

      int dato2=Integer.parseInt(incomingMessage2); 

      int dato3=Integer.parseInt(incomingMessage3); 

// Sumar 3 dades (actua de filtre passa baix) converteix 3 valors en un 
      datof=dato1+dato2+dato3; 

      println (datof); 

//Escriu les dades al arxiu text 
      output.print(datof+","); 

      output.flush(); 

//Centrar la dada filtrada al lloc desitjat de la pantalla 
      datof=(2*displayHeight/3) - datof/15; 

//Forma una línia del punt anterior, en cas de ser el primer comença del 0,0 
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      line(xin, valin, x, datof);  

//Posar el punt actual en el punt anterior i suma un píxel a la x 
      valin=datof;                  

      xin=x;                     

      x++;  

      paquet++; 

      } 

//Si les dades surten de la pantalla, es fa un refresh de la pantalla      
    if (x>=displayWidth) { 

      newstart(); 

      xin=0; 

      x=1; 

    }      

Aquest procés es va iterant fins que l’usuari vol parar. En aquest moment s’ha de prémer el botó STOP. 

En aquest moment es pot procedir de tres maneres diferents: 

• Apreciar la senyal recentment registrada ja que queda dibuixada en el display 

• Tornar a prémer START per seguir amb el registre de dades 

• Tancar l’aplicació. Les dades queden guardades a una carpeta del dispositiu Android així que 

si les volem recuperar només s’han de descarregar o enviar en un PC i obrir-les amb un 

programa de processat de senyals, com ara Matlab, o algun altre més senzill com l’Excel.  

4.3. Verificació de Software i Hardware 

Es va unificar la part de hardware amb la de software desenvolupades paral·lelament per construir el 

sistema que es pot veure a la imatge 34. 
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Imatge 34 Diagrama de funcionament del sistema global 

Una vegada tot ha estat dimensionat s’ha alimentat amb una bateria portàtil de 5 V i 1 A, com les que 

s’utilitzen per carregar els mòbils, per donar portabilitat al prototip. Es pot veure un exemple 

d’aplicació a la imatge 35: 
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Imatge 35 Exemple d’aplicació del sistema creat en aquest projecte 

S’ha alimentat la CC3200 Launchpad amb la bateria portàtil i s’ha connectat el sistema a un estudiant. 

L’estudiant executa l’aplicació desenvolupada a través del seu mòbil, Android, i es troba amb la següent 

pantalla, imatge 36: 
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Imatge 36 Display que es pot veure quan s’executa l’aplicació Android 

L’aplicació demana quan vol començar el registre de dades. Quan està preparat prem “START” i 

comença el registre que es pot veure a través de l’aplicació a temps real a través del display, com es 

pot veure a la imatge 37: 

 

 
Imatge 37 Monitorització de l’ECG d’un usuari a temps real 

Si l’estudiant vol parar el registre, senzillament, ha de prémer “STOP”. En aquest moment pot apreciar 

les dades que s’acaben de registrar. Pot prémer “START” per registrar noves dades o pot apagar 

l’aplicació.  

 
 
 



  Memoria 

56   
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5. Anàlisi de l’impacte ambiental  

Els efectes del canvi climàtic i el deteriorament mediambiental, degut a les activitats humanes, fan 

evident la necessitat d’aplicar un model de desenvolupament econòmic més sostenible. És per això 

que alhora de desenvolupar aquest dispositiu s’ha seguit la directiva europea RoHS [25]: 

• El producte no conté cap substància restringida en les concentracions i aplicacions prohibides 

per la directiva (per components).  

• El producte és capaç de ser processat a les temperatures que requereix la soldadura sense 

plom respecte a la soldadura convencional. 

A més a més, la CC3200 Launchpad compleix amb la normativa americana FCC, molt més restrictiva 

que la europea, d’emissions d’ones electromagnètiques tant en equip de classe A com equip de classe 

B [7].  

Tot i això, la gran part del material s’ha comprat a Texas Instruments que té una política ambiental, 

seguretat i higiene medi ambiental molt definida i restrictiva [26]. Els seus principals principis són: 

• Compromís i responsabilitat de la gerència i dels treballadors amb el medi ambient 

• Avaluació dels riscos ambientals en les activitats i els processos 

• Conservació de recursos naturals i d’energia 

• Preparació de resposta a emergències 

• Administració responsable del producte a client   

• Relació de cooperació amb proveïdors i contractistes 

• Informació pública i influència en la comunitat 

 

Cal afegir que s’ha fabricat un prototip i no és un producte final. Si el projecte arribés a comercialitzar-

se s’hauria de fer un manual de gestió de residus una vegada finalitzada la seva vida útil. A més a més, 

es procuraria construir l’equip final amb materials el més sostenibles possibles, sense perdre cap de 

les seves funcionalitats. 
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Conclusions 

En el projecte realitzat s’ha desenvolupat un prototip d’un dispositiu electrònic capaç de realitzar un 

electrocardiograma, de la primera derivació descrita per Einthoven. Tant els mòduls de hardware com 

els programes de software implementats estan desenvolupats perquè s’entenguin i es comuniquin a 

través d’una topologia P2P dins la PAN. Després d’elaborar aquest projecte s’arriba a les següents 

conclusions: 

➢ Les plaques de desenvolupament lliure permeten la implementació de moltes aplicacions i 

desenvolupar moltes idees. La CC3200 Launchpad, concretament, té un microcontrolador d’alt 

rendiment que permet realitzar molts càlculs en poc temps. A més a més, disposa d’una tira 

de pins on és molt fàcil afegir-hi un sistema escalable i modular de baix cost i altes prestacions, 

ja sigui de creació pròpia com comercial. 

 

➢ S’ha verificat la viabilitat de desenvolupar un dispositiu portàtil que monitoritzi la primera 

derivació cardíaca, descrita per Einthoven, a partir d’una  placa de desenvolupament lliure, 

com la CC3200 Launchpad, amb fins acadèmics. A més a més, s’arriba a la conclusió que 

monitoritzar més d’una variable fisiològica amb aquest tipus de plaques és totalment viable i 

que per tant desenvolupar un model com el descrit als objectius també ho és.  

 

➢ Els filtres passius de primer i segon ordre implementats a la placa creada permeten obtenir 

l’electrocardiograma d’una persona. El HPF elimina bona part de la tensió en mode comú que 

capten els elèctrodes i atenua els artefactes capturats durant l’adquisició de la senyal. El LPF 

de segon ordre atenua les pertorbacions d’altra freqüència i permet que el sistema pugui 

monitoritzar un electrocardiograma del qual es poden distingir les ones PQRST d’una persona 

sana. 

 

➢ El guany ajustable que ofereix el sistema dóna dinamisme i polivalència al prototip. Es pot 

utilitzar amb fins acadèmics per obligar a l’estudiant a acostar-se al prototip i entendre el 

funcionament hardware desenvolupat. 

 

➢ El limitador de tensió protegeix el prototip d’un possible pic de tensió que es pugi donar de 

manera circumstancial a l’entrada del DAC. 
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➢ El software de desenvolupament lliure Processing permet dissenyar aplicacions que pots 

testejar amb un ordinador i alhora exportar-les en format Android de manera molt senzilla. A 

més a més,  s’ha pogut realitzar un software que gestiona el trànsit de dades entre la MCU i el 

dispositiu Andorid capaç d’enviar 750 dades per segon processar-les i monitoritzar-les per el 

display.  

 

➢ L’encriptació d’un conjunt de dades en un únic paquet és una eina que optimitza el procés 

d’enviament de dades quan s’utilitza el protocol TCP/IP. El cost computacional d’encriptar les 

dades al servidor i desencriptar-les al client és més baix que enviar les dades de manera 

unitària.  

 

➢ El software creat és concís i unidireccional per facilitar la interacció amb l’usuari que l’utilitza. 

És intuïtiu i fàcil d’utilitzar. La programació del software és senzilla i eficient, té un baix cost 

computacional per tal d’arribar a tot tipus de dispositiu Andorid independentment del 

processador que tinguin integrat. 
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Pressupost i/o Anàlisi Econòmica 

Aquest capítol reflecteix el pressupost de la realització del projecte Sensat de variables mitjançant un 

terminal. En el pressupost s’hi inclouen els costos d’enginyeria, documentació i tots els costos associats 

a la realització del projecte. 

S’han dividit els costos en dues categories, costos directes i costos indirectes: 

Costos directes 

Aquesta categoria es dividirà en dues subcategories, els costos intel·lectuals i de desenvolupament i 

els costos del material utilitzat per la construcció el prototip: 

Costos intel·lectuals i de desenvolupament:  

 Cost Hores dedicades Total 

Formació i investigació  8 €/h 150 h 1200 € 

Disseny 15 €/h 200 h 3000 € 

Documentació 8 €/h 100 h 800 € 

Implementació del 

hardware 

10 €/h 100 h 1000 € 

Programació del 

software 

10 €/h 100 h 1000 € 

 Total 7000 € 

Taula 4 Costos intel·lectuals i de desenvolupament 
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Costos del material per la construcció del prototip:  

 Unitats Cost Total 

CC3200 Launchpad 1 33,09 € 33,09 € 

INA 122 PDIP 1 5,47 € 5,47 € 

Resistències 9 0,02 € 0,18 € 

Condensadors HPF 4 2,21 € 8,84 € 

Condensadors LPF 1 1 2,37 € 2,37 € 

Condensadors LPF 2 2 0,21 € 0,42 € 

Potenciòmetre 1 0,93 € 0,93 € 

LED 1 0,10 € 0,10 € 

Placa de topos 1 1,57 € 1,57 € 

Tira de pins 2 0,74 € 1,48 € 

Porta xips 2 0,56 € 1,12 € 

Elèctrodes 3 0,23 € 0,69 € 

Cable amb pinces de 

cocodril  

3 1,95 € 5,85 € 

 TOTAL 62,11 € 

Taula 5 Costos directes del prototip 
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Costos Indirectes 

Són aquells costos derivats de la realització del projecte en general però que no es poden associar a 

l’obtenció d’un producte específic. Es tracte de recursos que afecten a diferents àmbits com la 

investigació, l’enginyeria o la programació: 

Material/Servei Cost 

Oscil·loscopi 744,00 € 

Generador de funcions 1.177,00 € 

Llicència d’Office 2016 50 € 

Impressió de documents 50 € 

Estació de soldadura 45 € 

TOTAL  2066 € 

Taula 6 Costos indirectes 

Cost total 

El cost total del projecte és la suma dels costos anteriors: 

Tipo de cost Cost 

Cost intel·lectual i de desenvolupament 7000,00 € 

Cost del material per la construcció del prototip 62,11 € 

Costos indirectes 2066,00 € 

TOTAL 9128,11 € 

Taula 7 Costos totals de projecte 
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Treball per projectes futurs 

El prototip desenvolupat està obert a ampliacions tant a nivell de software, com a nivell de hardware. 

Fins i tot es podrien crear noves aplicacions, que s’integressin al sistema, derivades de l’aplicació actual. 

El hardware d’adquisició de senyal captura de manera eficient el complex PQRST, encara que  es podria 

ampliar: 

➢ Els filtres implementats són insuficients per filtrar tota la contaminació electrònica d’alta 

freqüència que es pot trobar en una aula, així com també, són insuficients per filtrar tots els 

artefactes en mode comú que es generen quan hi ha moviments de l’estudiant. És per això, 

que es podrien implementar filtres més sofisticats com filtres actius o posar filtres d’ordre més 

gran. 

➢ Es podrien buscar condensadors més petits per reduir la grandària del prototip.  

➢ Implementar un sistema més còmode per portar la senya de la persona a l’entrada del 

hardware com un connector Jack que tingués integrat els 3 cables i només s’hagués de 

connectar a la femella, que s’hauria d’integrar al hardware. 

El software desenvolupat dibuixa la senyal ECG registrada de manera eficient però se l’hi podria afegir: 

➢ Augmentar la freqüència de mostreig per tenir més valors amb els que poder treballar. 

➢ Un altre tipus de filtratge. El LPF digital podria ser més complex. Es podria desenvolupar un 

filtre Butterworth, Bessel o Chebyshev. 

➢ La regressió entre els punts podria ser per splines en comptes de lineal. 

➢ Es pot dissenyar una aplicació que monitoritzi, la freqüència cardíaca, taquicàrdies, 

bradicàrdies, entre altres irregularitats del cor. 

Ampliació general del sistema. El prototip ha estat dissenyat perquè es pugin monitoritzar més d’una 

biosenyal per tant el que es pot fer és un hardware que reculli altres tipus de  senyals com ara: 

➢ Ona de pols 

➢ Ventilació pulmonar 

➢ Encefalograma 

➢ Electromiograma 
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Una vegada es tinguin aquestes senyals es poden fer diferents tipus d’aplicacions per monitoritzar: 

➢ La pressió cardíaca (sistòlica i diastòlica) 

➢ Oxidació parcial d’oxigen en sang 

➢ Hipocàpnia i hipercàpnia 

➢ L’activitat cerebral  

➢ L’activitat muscular d’una part del cos 
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