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Sammanfattning 

Rörelseanalys är ett nödvändigt verktyg då det gäller bedömning, uppföljning och 

diagnos vid alla de sjukdomar som påverkar den mänskliga rörelseapparaten. Idag 

finns det i Sverige ett fåtal kliniska gånglaboratorier dit patienter kan remitteras för att 

få en mer detaljerad och objektiv bedömning av deras rörelsemönster. Problemen med 

dessa gånglaboratorier är att de är förhållandevis dyra och resurskrävande. 

Avdelningen för Medicinsk Teknik- FoU vid Norrlands Universitetssjukhus har därför 

initierat ett forskningsprojekt där AnyMo, ett mobilt system för mätningar av 

rörelsemönster, har utvecklats. 

Målet med detta examensarbete var att vidareutveckla det befintliga systemet till att 

simultant kunna mäta hjärtats EKG, då det skulle göra undersökningen mer komplett. 

De delar som konstruerades i projektet var en EKG-sensor och en Master Unit, som 

kopplades ihop med en befintlig rörelsesensor (del av AnyMo-systemet). 

Informationen från sensorerna lagrades lokalt i ett minneskort på systemets Master 

Unit. 

Den färdiga produkten testades och utvärderades på en motionscykel vid olika nivåer 

av fysisk ansträngning och varierande rörelsefrekvens. 

Abstract 

 

Motion analysis is a necessary tool when it comes to evaluation, monitoring and 

diagnosis of all the diseases that affect the human musculoskeletal system. There are 

only a few clinical walking laboratories in Sweden, where the patients can receive a 

more detailed and objective evaluation of their walking patterns. The problem with 

these laboratories is that they are relatively expensive and resource-demanding. 

 

The department of research and development at NUS has initiated a research project 

where AnyMo, a mobile system for measuring of moving patterns, was produced. The 

aim of this thesis was to further develop the existing system to simultaneously 

measure the electrical activity of the heart (ECG). 

 

The parts that were constructed during this project was an ECG sensor and a Master 

Unit, coupled to an existing motion sensor (part of the AnyMo system). The 

information that was collected from these sensors was stored locally in a memory on 

the system’s Master Unit. 

 

The finished product was tested and evaluated on a stationary bike at different pace 

and heart rate. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Rörelseanalys är ett nödvändigt verktyg då det gäller bedömning, uppföljning och 

diagnos vid alla de sjukdomar som påverkar den mänskliga rörelseapparaten. Ofta 

görs bedömningar visuellt eller med enkla verktyg. Idag finns det i Sverige ett fåtal 

kliniska gånglaboratorier dit patienter kan remitteras för att få en mer detaljerad och 

objektiv bedömning av patientens rörelsemönster. Mätningar av rörelser kompletteras 

i många fall med mätning av bioelektriska signaler, t.ex. EKG. Detta för att få en mer 

genomgående bild av personens fysik, ett exempel är patienter med sjukdomar som 

påverkar den mänskliga rörelseapparaten (se förstudie, bilaga 1). 

Problemet med gånglaboratorierna är att de är förhållandevis dyra, att de kräver 

mätning i laboratoriemiljö och att det måste finnas personal som fortlöpande kan 

hantera både mätningar och analys som kan vara krävande att genomföra. Det var mot 

denna bakgrund som ett forskningsprojekt initierades vid avdelningen för Medicinsk 

Teknik–FoU. Ett mobilt system (AnyMo) finns idag utvecklat för att göra mätningar 

av rörelsemönster. Vid behov kan man även synkronisera systemet via en extern 

triggeringång (ex kan man synkronisera en EKG-mätning med systemet). Ett problem 

i nuläget är att man måste ha två olika system för att göra mätningen. Det finns därför 

ett behov av att kunna mäta EKG med det utvecklade systemet. 

 

1.2 Mål & Syfte 

Målet med examensarbetet är att vidareutveckla det mobila systemet AnyMo till en 

produkt som kan mäta kroppens rörelsemönster simultant med hjärtats aktivitet 

(EKG). Detta för att kunna göra en mer komplett mätning och därmed få en 

uppfattning om försökspersonens fysiska ansträngning. 

 

1.3  Systembeskrivning 

De delar som utvecklas i examensarbetet är en EKG-sensor och en Master Unit 

(fig.1), vilka skall fungera tillsammans med en befintlig rörelsesensor (som är den del 

av AnyMo-systemet). Informationen från sensorerna lagras lokalt i ett minneskort på 

systemets Master Unit. Denna information kan sedan tas fram och bearbetas i PC. 

Master Unit är utformad kring ett befintligt kontrollerkort från Arduino. Denna 

kommunicerar med sensorerna via I2C och SD-kortet via SPI. 

 

 

Figur 1. Systemöversikt
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 EKG-registrering 

EKG (elektrokardiografi) är en undersökningsmetod där man, med hjälp av elektroder 

som fästs på kroppsytan, registrerar den elektriska spänning som hjärtmuskulaturen 

alstrar. 

Det finns fyra anledningar till varför EKG är ett populärt hjälpmedel [2]: (nk, 2006) 

 Är riskfritt 

 Ger inget patientobehag 

 Går snabbt att genomföra 

 Ger mycket information 

Hjärtat fungerar som två parallella pumpar. Vänstersidans uppgift är att föra det 

syresatta blodet från lungorna ut i systemkretsloppet. Högersidan forslar det 

syrefattiga blodet från kroppen ut till lungkretsloppet, där det återigen skall syresättas. 

För att detta skall ske optimalt krävs ett elektriskt system som bestämmer när hjärtats 

förmak och kammare ska kontrahera sig [2]. Detta sker genom en automatisk 

impulsbildning som leder till en rytmisk kontraktion av muskulaturen, vilket gör 

hjärtat till en unik muskel i människokroppen [3]. 

Hjärtats muskelceller är i dess vilotillstånd elektriskt polariserade, cellmembranens 

insidor är negativt laddade i jämförelse med dess utsidor (hög kalium- och låg 

natrium- och kloridkoncentration intracellulärt). [4].  

Olika celler har olika vilopotential, d.v.s. vilken negativ laddning de har i vila. Alla 

hjärtmuskelceller har möjlighet att bli positivt laddade (depolariseras) och komma 

över tröskeln för att utlösa en aktionspotential som fortplantas genom hjärtat. Olika 

celler har dock olika svårt att göra detta, beroende på vilken laddning de har från 

början (mer negativt laddade => svårare att bli positivt laddade). [2] 

Sinusknutan (SA, fig. 2) har lättast att nå tröskelvärdet, då dess celler har lägst 

vilopotential och läcker in flest natriumjoner. Läckaget leder till en spontan 

depolarisation som uppstår med jämna mellanrum, s.k. automaticitet.[2] 

 

Figur 2. Hjärtats anatomi [a] 
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Depolarisationen fortplantas från cell till cell, vilket bildar en depolarisationsvåg, som 

transporteras från sinusknutan genom förmaket till AV-noden (fig. 2) där den 

elektriska pulsen fördröjs något (ca 0,1-0,2 sekunder).  

Vågen leds därefter genom His`bunt ner mot skänklarna (fig. 2). AV-knutan, His` 

bunt och skänklarna har samlingsnamnet AV-systemet och detta förbinder förmak och 

kammare elektriskt. Depolarisationen sprids sist ner från skänklarna till 

Purkinjefibrerna [5]. 

När depolarisationen är fulländad återställs den negativa laddningen i cellerna genom 

en process som kallas repolarisation. Alla vågor på EKG-kurvan (fig. 3) är ett resultat 

av dessa två processer; depolarisation och repolarisation [4].  

Depolarisationen leder till kontraktion av hjärtmuskeln genom att 

kalciumjonkoncentrationen ökar i muskelcellerna. Dessa strömmar in både genom 

cellmembranet och från intracellullära strukturer. Kalciumjonerna aktiverar 

proteinerna myosin och aktin, vilket leder till en kontraktion. Efter hjärtmuskelns 

sammandragning tas kalcium upp av de intracellullära strukturerna igen och 

hjärtmuskeln slappnar åter av. [2] 

Efter depolarisationen följer en refraktärperiod då cellerna inte kan aktiveras [5]. 

Detta för att hjärtat ska kunna fylla på med blod igen, samt för att blodet ska kunna 

komma ut i kranskärlen. Blodet kan inte passera i någon större omfattning när hjärtat 

är kontraherat, därför sker det mesta av blodförsörjningen då hjärtmuskeln är 

avslappnad. Efter den absoluta refraktärperioden kommer en relativ refraktärperiod 

som innebär att en depolarisation kan utlösas om det kommer tillräckligt starkt 

stimulus. [2] 

Potentialerna som uppstår i hjärtats enskilda muskeltrådar adderas till vågformer av 

karakteristiskt utseende, det s.k. elektrokardiogrammet (fig. 3) [6]. 

 

Figur 3. EKG-kurva [b] 

Kroppsvävnadens jon-och vattensammansättning fungerar som en ledare och de 

elektriska aktiviteter som avleds från kroppsytan är en summationseffekt av all 

elektrisk aktivitet som sker i hjärtats förmak och kammare [5]. 
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Potentialfördelningen växlar under varje hjärtcykel på ett regelbundet men 

förhållandevis komplicerat sätt, vilket leder till olika vågor med olika riktningar och 

styrkor. Det är därför viktigt att välja rätt avledningsställen vid registrering av EKG. 

För att kunna jämföra resultat från olika mätningar krävs att registreringen sker på ett 

standardiserat sätt med elektroderna placerade på bestämda punkter på kroppen. 

Enligt internationell standard består ett EKG av sex bröstavledningar och fyra 

extremitetsavledningar. Dessa genererar sammanlagt tolv avledningar [2]. 

Extremitetsavledningarna speglar hjärtat i frontalplanet och består av tre bipolära 

avledningar (fig. 4) och tre förstärkta unipolära avledningar. De bipolära 

avledningarna registrerar skillnaden mellan två olika elektroder på extremiteterna [2]: 

 Avledning 1: från höger arm (negativ) till vänster arm (positiv) 

 Avledning 2: från höger arm (negativ) till vänster fot (positiv) 

 Avledning 3: från vänster arm (negativ) till vänster fot (positiv). 
 

 

Figur 4. Bipolära standardavledningar [c] 

När man mäter EKG i extremiteterna enligt dessa avledningar kommer amplituden på 

QRS-komplexet (fig. 3) vara < 0,5mV och frekvensen 0,01-250Hz [7]. 

Hjärtats depolarisationsvåg representerar ett flöde av elektroner som kan detekteras av 

elektroder på kroppsytan. För att kunna mäta signalen elektroniskt används 

differentialförstärkare. De grundläggande kraven som differential förstärkare bör 

uppfylla är [8]: 

 Förstärkaren skall ej störa eller förvränga signalen 

 Förstärkaren skall ha ett bra Signal-/brusförhållande 

 Förstärkaren skall isolera patienten från läckströmmar 

2.1.1 Ytelektroder 

Ytelektroderna fungerar som ett slags sensorer, vars uppgift är att omvandla 

biokemiska och fysiologiska förlopp till elektriska signaler som sedan kan förstärkas 

och analyseras. Funktionen hos elektroderna baseras på att det finns joner (framförallt 

natrium- och kloridjoner) i kroppen som transporterar laddningar av diagnostisk 

betydelse. Man kan säga att elektroderna ”översätter” informationen i jonförhållandet 

till motsvarande flöde av elektroner. 
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2.1.2 Differentialförstärkare 

En förstärkare vars utsignal är proportionell mot spänningsskillnaden mellan 

ingångarna kallas för differentialförstärkare. Differentialförstärkaren mäter skillnaden 

mellan två spänningar samtidigt som den är relativt okänslig för störspänningar som 

uppträder på båda ingångarna samtidigt. T.ex. när man mäter EKG så kan störningar 

från omgivningen dölja de svaga signalerna från hjärtat. Dessa störningar kan avsevärt 

reduceras om ledningarna ansluts till en differentialförstärkare. Spänningar som 

inkommer med samma storlek på båda ingångarna kallas ”common mode voltage” 

och differentialförstärkarens känslighet för denna är ofta 10000 ggr lägre än för den 

differentiella spänningen. Man säger då att förstärkaren har en ”common mode ratio” 

(CMRR) på 10000 ggr. [8] 

2.1.3 Högpassfilter 

Ett högpassfilter är ett filter som dämpar låga frekvenser, men släpper igenom höga. 

Gränsfrekvensen uppkommer då resistansen och reaktansen är lika stora. [9] 

 

𝑅 = 𝑋𝐶 → 𝑅 =
1

𝜔𝑐𝐶
→ 𝑅 =  

1

𝑓2𝜋𝐶
 → 𝑓 =

1

2𝜋𝑅𝐶
 

2.1.4 Operationsförstärkare 

Operationsförstärkare (OP-förstärkare) används ofta när man vill förstärka en 

elektrisk signal.  En idealisk OP-förstärkare har oändlig inresistans, noll utresistans, 

oändlig förstärkning av differens-signal, noll förstärkning av common-mode signal 

och oändlig bandbredd [10]. 

2.1.5 Lågpassfilter 

Ett lågpassfilter är ett filter som dämpar höga frekvenser, men släpper igenom låga. 

Gränsfrekvensen uppkommer då resistansen och reaktansen är lika stora. 

 

𝑅 = 𝑋𝐶 → 𝑅 =
1

𝜔𝑐𝐶
→ 𝑅 =  

1

𝑓2𝜋𝐶
 → 𝑓 =

1

2𝜋𝑅𝐶
 

2.1.6 A/D- omvandlare 

För att mikroprocessorn i MU ska kunna läsa och hantera EKG-signalen krävs att den 

konverteras från den analoga spänningen till digitala siffror. Detta görs via en A/D-

omvandlare [11]. T.ex. om en 8-bitars A/D-omvandlare används, konverteras EKG-

signalen till diskreta digitala värden mellan 0-255. Med jämna intervall som bestäms 

av samplingsfrekvensen hämtas ett mätvärde från signalen, vilket kallas sampling. 

Principen för A/D-omvandling är relativt komplex och det finns flera olika sätt att 

utföra konverteringen. En av de vanligaste teknikerna är att man använder den 

analoga spänningen för att ladda upp en intern kondensator och sedan mäta tiden det 

tar att ladda ur den över ett internt motstånd. Mikrokontrollern övervakar hur många 

klockcykler som passerar innan kondensatorn urladdas. Antalet cykler som passerar är 

det nummer som returneras när konverteringen är klar [12].  
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2.2 SD-kort 

SD-kort (Secure Digital) är en lagringstyp som används i stor utsträckning när det 

kommer till kameror, telefoner, datorer, spelkonsoler och likande enheter. 

Anledningen till att minneskorten har blivit populära är att de är små och lätta, 

samtidigt som de är billiga och kan förvara stora mängder data. 

Det finns tre typer av minneskort som dominerar marknaden idag; compact flash, SD 

och memory stick [13]. SD-kort är dock den mest populära sorten, eftersom kortet är 

kompakt och erbjuder mest minnesutrymme för pengarna. 

SD-kort finns i tre olika varianter (sdsc, sdhc och sdxc), där varje modell förekommer 

med olika hastighet, lagringskapacitet och fysiskt format [13]. När det gäller det 

fysiska formatet finns tre olika storlekar; standard, mini och micro. Micro är den 

minsta modellen och hittas oftast i mindre enheter som har ont om plats, t.ex. 

mobiltelefoner. 

 

2.3 Interface 

Mikrokontrollern på systemets Master Unit kommunicerar via två olika gränssnitt, 

I2C och SPI. Anledningen till detta är att den befintliga rörelsesensorn är kompatibel 

med I2C och de flesta SD-kort har SPI som standardinterface.  

2.3.1 SPI 

Serial Peripheral Interface (SPI) är ett synkront serieprotokoll för dataöverföring som 

används av mikrokontroller för snabb kommunikation med externa enheter (över 

korta distanser). Det kan också användas för kommunikation mellan två 

mikrokontroller. 

 

Vid kommunicering med SPI finns alltid en ”master”-enhet (vanligtvis 

mikrokontrollern) som styr de externa enheterna. Vanligtvis finns det tre kanaler som 

är gemensamma för alla enheter: 

 

- MISO (Master In Slave Out) – Kanalen där slavenheterna skickar data till 

masterenheten. 

- MOSI (Master Out Slave In)- Kanalen där matsterenheten skickar data till 

slavenheterna. 

- SCK (Serial Clock) – Klockpulsen som synkroniserar datatransmissionen som 

genereras av masterenheten. 

 

 

Det finns också en specifik kanal för varje enskild enhet: 

 

- SS (Slave Select) – Pinnen på slavenheten som mastern använder för att 

aktivera/avaktivera enheten. 
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När en enhets SS är låg kommunicerar den med mastern och när den är hög ignorerar 

den mastern. Detta innebär att man kan ha flera enheter som delar på samma MISO-, 

MOSI- och SCK-kanaler. 

2.3.2 I2C 

I2C är, i likhet med SPI, ett serieprotokoll för datakommunikation mellan 

mikrokontroller och externa enheter som t.ex. EEPROM, LCD-displayer och A/D-

omvandlare. Skillnaden är att I2C bara behöver två kanaler: 

 

- SDA- Serial Data 

- SCL- Serial Clock 

 

I2C-kommunikation sker med 8 bitars (byte) överföring. Varje I2C-slav behöver en 

unik 7-bitars adress, eftersom alla enheter på bussen delar på samma kanaler. 

Adressen representerar bitarna 7-1, medan bit 0 används för att bestämma om enheten 

ska läsas från eller skrivas till (0 = läsa, 1 = skriva). Varje I2C-kommando initieras 

med ett startkommando, följt av slavens adress, och avslutas med ett stoppkommando. 

Efter att startkommandot har skickats är bussen ”upptagen” och kan inte användas av 

andra master-enheter förrän ett stopkommando skickas. 

 

2.4 Rörelsesensor 

Den befintliga rörelsesensorn som kopplas till systemet är uppbyggd runt en 

MPU9150 [14], en 9-axlad MotionTracking- enhet som kombinerar ett MEMS- 

(Micro Electro-Mechanical System) gyroskop, en MEMS-accelerometer och en 

MEMS-magnetometer.  

2.4.1 Gyroskop 

I rörelsesensorn finns ett treaxlat vibrations-gyroskop som detekterar rotation kring X-

, Y- och Z-axeln. När gyrot roterar kring någon av dessa axlar orsakas en vibration 

som detekteras av en kapacitiv last Den resulterande signalen förstärks, demoduleras 

och filtreras för att producera en spänning som är proportionell mot vinkelhastigheten. 

Spänningarna från varje axel digitaliseras med hjälp av oberoende 16-bitars A/D-

omvandlare.  Det fullskaliga området från gyroskopets utgång kan digitalt 

programmeras till ± 250, ± 500, ± 1000, eller ± 2000 grader per sekund. 

Samplingshastigheten kan väljas från 3,9 - 8000 sampel per sekund. 

2.4.2 Accelerometer 

Även accelerometern är 3-axlig. Den använder sig av separata provmassor för varje 

axel. Acceleration kring en särskild axel framkallar förskjutningen på motsvarande 

provmassa, och kapacitiva sensorer känner av förskjutningen differentiellt. När 

enheten är placerad på en plan yta kommer den att mäta 0g på X- och Y-axlarna och 

+1 g på Z-axeln. Accelerometerns största skalfaktor kalibreras på fabriken och är 

nominellt oberoende av matningsspänningen. Varje givare har därför en dedikerad 

sigma-delta A/D-omvandlare för att tillhandahålla digitala utgångar. Det fullskaliga 

området från den digitala utgången kan justeras till ± 2g, ± 4g, ± 8g, eller ± 16g. 
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2.4.3 Magnetometer 

Den treaxliga magnetometern använder sig av en mycket känslig Hall-sensorteknik. 

Kompassdelen av enheten har magnetiska givare för detektering av jordmagnetismen i 

X- Y- och Z-axlarna, en signalförstärkande kedja och en inbyggd krets för att kunna 

behandla signalerna från varje sensor. Varje A/D-omvandlare har 13-bitars 

upplösning och ett fullt skalområde på ± 1200 mT.
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3 Metod och genomförande 

3.1 Förstudie 

I början av projektet utfördes en förstudie (bilaga 1) där framförallt vetenskapliga 

artiklar studerades för insamling av information kring aktuell forskning och metodik 

som relaterade till problemet. Resultatet av denna förstudie visade bl.a. att det som är 

viktigt att ha i åtanke vid utformning av mobila system är strömförbrukning, 

minimalisering och signalbehandling. Det grafiska gränssnittet bör vara enkelt och 

produkten ska vara lätt att använda. 

Det gjordes också en litteraturinsamling kring hur EKG-signaler registreras, vilken 

sedan användes som underlag till projektrapportens teoridel. 

 

3.2 Sammanfattning av kravspecifikation 

En kravspecifikation utarbetades tillsammans med beställaren (CMTS) för att 

specificera vilka delar som skulle ingå i projektet och vilka krav som ställdes. 

Delkraven beskrivs separat med ett löpande kravnummer som kommer att användas 

som referens i kommande delar av rapporten. EKG-sensor 

EKG-sensorn registrerar hjärtats signaler via elektroder som placeras på kroppen, 

signalen förstärks, filtreras och skickas sedan vidare till en Master Unit. Nedan 

presenteras de krav som ställs på sensorn. 

 Krav nr 1  Original Den inkommande EKG-signalen skall låg- och 

högpassfiltreras av A/D-omvandlaren. 
Bas 

 Krav nr 2 s Original EKG-signalen skall omvandlas till digital form med hjälp av 

en I2C-baserad A/D-omvandlare 
Bas 

 Krav nr 3  Original EKG-signalen skall förstärkas med en instrumentförstärkare. 

Val av olika förstärkningar ska kunna göras via motstånd 

tillsammans med jumper. 

Bas 

 Krav nr 4  Original I2C EEPROM skall användas för lagring av sensorspecifik 

information. 
Bas 

 Krav nr 5  Original DIP-omkopplare skall användas för dynamisk inställning av 

I2C-address. 
Bas 

 Krav nr 6  Original I2C-buffert skall användas för signalhantering. Bas 

 Krav nr 7  Original Sensorn skall kunna samla in data motsvarande en-kanals 

EKG (d.v.s. någon av de bipolära standardavledningarna 

enligt figur 4). 

Bas 
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3.2.1.1 Gränssnitt 

EKG-sensorn kommer att ha två kontakter, en till elektroderna och en till Master Unit. 

 Krav nr 8  Original EKG-sensorn skall anslutas via en specifik kontakt för 

anslutning mot Master Unit. 
Bas 

 Krav nr 9  Original Elektrod-kontakten skall ej kunna förväxlas med kontakten 

till Master Unit. 
Bas 

 

3.2.1.2 Designkrav 

 Krav nr 10  Original Inkapslingen skall ha en design som möjliggör fastsättning 

på valfritt kroppssegment. 
Bas 

 

3.2.2 Master Unit 

Signalerna från EKG-sensorn och rörelsesensorn skickas till en Master Unit där 

informationen sparas på ett SD-kort. Nedan presenteras de krav som ställs på enheten. 

 Krav nr 11  Original Master Unit skall kunna kommunicera med minst två olika 

sensorer. 
Bas 

 Krav nr 12  Original Master Unit skall sampla med frekvensen 100 Hz. Bas 

 Krav nr 13  Original Master Unit skall kommunicera via I2C. Bas 

 

3.2.2.1 Externa Interface 

För att systemet skall vara helt portabelt förvaras insamlat data direkt på enheten. 

 Krav nr 14  Original Master Unit skall spara informationen från sensorerna på ett 

SD-kort. 
Bas 

 

3.2.2.2 Designkrav 

Datainsamlingen kommer att styras från Master Unit. 

 Krav nr 15  Original Det skall finnas en knapp på Master Unit som startar/stoppar 

datainsamlingen. 
Bas 
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3.3 Tidplan 

Innan arbetet påbörjades framtogs en tidplan (bilaga 2) för uppskattning av tidsåtgång 

för varje delmoment. Detta dokument användes levande under projektets gång och 

uppdaterades efter behov. 

Det bestämdes också att möte med handledare skulle ske en gång per vecka för 

uppföljning av projektet. 

 

3.4 Material 

Utifrån förstudie, litteraturinsamling och kravspecifikation valdes lämpliga material 

och tekniker för framtagning av prototypen. 

3.4.1 EKG-sensor 

3.4.1.1 Analog signalbehandling 

Förstärkningen av den analoga EKG-signalen är uppbyggd utifrån ett flödesschema 

(fig. 5) som är generellt för de flesta biopotentiella förstärkare [8]. 

 

Figur 5. Flödesschema, EKG-sensor 

Elektroder 

Till elektroderna valdes en 3-polig kontakt. Eftersom de övriga kontakterna är 4-

poliga kan denna inte kopplas fel av misstag (se Krav nr 9). 

Differentialförstärkare 

Instrumentförstärkaren INA128p valdes som differentialförstärkare (se Krav nr 3), 

eftersom den har låg strömförbrukning och hög noggrannhet (vilket är viktigt vid låga 

potentialskillnader). Förstärkaren kräver låg effekt och har god bandbredd även vid 

höga förstärkningar (200kHz vid G=100). Ett externt motstånd (Rg) sätter 

förstärkning till mellan 1- 10000 ggr. INA128 är lasertrimmad för att ge låg 

offsetspänning (50µV), drift (0,5µV/˚C) och hög CMRR (120 dB vid G ≥ 100).  

Förstärkningen G i differentialförstärkaren sattes till ca 50 ggr: 

 

𝐺 = 1 +
50𝑘

𝑅𝑔
 

𝑅𝑔 = 1𝑘 => 𝐺 = 1 +
50𝑘

1𝑘
= 51 

 

Högpassfilter 

Högpassfiltrets (fig. 6) gränsfrekvens sattes till ca 0,3 Hz (Krav nr 1). 

Elektroder
Differential-
förstärkare

Högpass-
filter

Operations-
förstärkare

Lågpass-
filter

A/D-
omvandlare
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𝑓 =
1

2𝜋𝑅𝐶
=

1

2𝜋 ∗ 5,1𝑘 ∗ 100𝑢
≈ 0,3𝐻𝑧 

 

Figur 6. Högpassfilter 

 

Operationsförstärkare – icke inverterande 

OP-förstärkaren LM258 valdes för att den har två oberoende förstärkare med dubbel 

matning, låg strömförbrukning och lämplig matningsspänning.  

En av förstärkarna kopplades som en icke inverterande förstärkare (fig. 7) med 

valbara förstärkningar på 20, 25 eller 30 ggr (totala förstärkningen: 1000, 1250 eller 

1500ggr). Anledningen till att förstärkningen delades upp i två steg var att det kan 

ligga odefinierade offsetspänningar på utgången från differentialförstärkaren som bör 

filtreras bort innan signalen förstärks ytterligare. 

(Observera att detta endast är ett ungefärligt värde, eftersom de efterföljande 

komponenterna också påverkar förstärkningen.)  

 

Figur 7. Icke-inverterande förstärkare 

 

Jumper (Bygling) 

En bygel installerades för att möjliggöra val av förstärkning (G) i OP-förstärkaren (se 

Krav nr 3). De resistorer som bestämmer förstärkningen har värdena 40kΩ, 50kΩ och 

62kΩ, vilket innebär förstärkningar på ca 20, 25 och 30 ggr. 

 

𝐺 =
𝑅11 + 𝑅12

𝑅12
=

62 + 2,2

2,2
= 29,2 
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Operationsförstärkare – adderare 

Den andra OP-förstärkaren utgör en icke-inverterande adderare (fig. 8) [15]. 

Adderaren lägger till en offsetspänning på ca 1V till EKG-signalen. Detta för att 

”höja” signalen till ett positivt arbetsområde, eftersom A/D-omvandlarens 

differentialförstärkare är ”single-ended” och endast arbetar med spänningsnivåer 

mellan jord och den interna referensnivån (2V). 

 

Figur 8. Adderare 

 

𝑉𝐴𝐶 = 𝐸𝐾𝐺𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 

𝑉𝐷𝐶 = 3,3𝑉 ∗
𝑅15

𝑅15 + 𝑅17
= 3,3 ∗

700

2200
= 1,05 𝑉 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (1 + (R18/R17)) ∗

𝑉𝐷𝐶
𝑅22

+
𝑉𝐴𝐶
𝑅21

1
𝑅22 +

1
𝑅21

  

 

Med R21=R22 och R17=R18 blir ekvationen: 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 2 ∗
𝑉𝐷𝐶 + 𝑉𝐴𝐶

2
= 𝑉𝐷𝐶 + 𝑉𝐴𝐶 = 1,05𝑉 + 𝐸𝐾𝐺 

 
Lågpassfilter 

Lågpassfiltrets (fig. 9) gränsfrekvens sattes till ca 250 Hz. 

𝑓 =
1

2𝜋𝑅𝐶
=

1

2𝜋 ∗ 620 ∗ 1𝑢
≈ 256,7 𝐻𝑧 

 

Figur 9. Lågpassfilter 
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3.4.1.2 Digital signalbehandling 

Den digitala signalbehandlingen är uppbyggd utifrån följande flödesschema: 

 

Figur 10. Flödesschema, digital signalbehandling 

 

A/D-omvandlare 

A/D-omvandlaren MCP3421 valdes bl.a. för att den var I2C-kompatibel (se Krav nr 

2). Det är en 1-kanals A/D-omvandlare (se Krav nr 7) med en differential-ingång och 

18 bitars upplösning. Även denna är anpassad för låga signaler, med en ställbar 

förstärkning på 1, 2, 4 eller 8 gånger. Enheten klarar av att sampla signaler i 

hastigheter på 3,75, 15, 60 eller 240 sampels/s (se Krav nr12). A/D-omvandlaren har 

en intern referensspänning på 2V och kräver en matningsspänning på 2,7V till 5,5V. 

I2C-Buffer 

En I2C-buffer (TCA4311D) används för att, tillsammans med LED-drivern, 

”öppna” och ”stänga” kopplingen mellan den interna och externa I2C-bussen. 

TCA4311D är s.k. hot swappable och förhindrar att data-/klockpulserna blir 

korrupta vid avbruten kontakt. Komponenten kan även gå ner i ”viloläge” när 

den inte används. 

LED-driver 

PCA9634PW är en 8-bitars LED-driver med I2C-interface som används för att 

jämföra de adresser som skickas via I2C-bussen (från Master Unit) med DIP-

omkopplaren. Om adressen stämmer överens sänds en enable-signal till I2C-buffern 

som sedan läser av A/D-omvandlaren via den interna I2C-bussen. 

DIP-omkopplare 

DIP-omkopplaren används för att ställa EKG-sensorns I2C- adress hårdvarumässigt 

(se Krav nr 5).  

DC/DC-omvandlare 

ADM8828ARTZ är en DC/DC-omvandlare som omvandlar en positiv spänning till 

negativ. 3,3 Volt används som positiv matningsspänning till alla komponenter, även 

rörelsesensorn och SD-kortet. Eftersom förstärkarna även behöver negativ matning 

(då EKG-kurvan växlar mellan positiv och negativ) krävs en DC/DC-omvandlare som 

konverterar matningsspänningen till negativ. 
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3.4.2 Master Unit 

3.4.2.1 Plattform 

Modulen utformades kring det befintliga mikrokontrollerkortet Arduino PRO Mini 

[16]. Plattformen Arduino valdes p.g.a. tidigare erfarenheter och PRO Mini för att den 

är en av de minsta modellerna. Mikrokontrollern som kortet baseras på är ATmega168 

[17] som har 14st digitala in-/outputs, 8st analoga input och stödjer både SPI- och 

I2C-interface (se Krav nr 13). Enheten arbetar med spänningsnivån 3,3V och har 

klockfrekvensen 8 MHz. 

Kontrollerkortet kopplades på följande sätt: 

 

Arduino PRO Mini EKG-sensor Rörelsesensor SD-kort 

VCC VCC VCC VCC 

GND GND GND GND 

D10   SS 

MISO   MOSI 

MOSI   MISO 

SCK   SCK 

SCL SCL SCL  

SDA SDA SDA  

 

3.4.2.2 Minneskorthållare 

Korthållaren som valdes var BOB-00544 [18] som passar till microSDHC-kort, en av 

de minsta typerna av minneskort (fysiskt sett) som finns på marknaden. Hållaren 

kommunicerar via SPI, då det finns som standardinterface på de flesta minneskort. 

3.4.2.3 Minneskort 

Anledningen till att minneskort valdes som lagringsmetod istället för t.ex. skicka datat 

direkt till PC via exempelvis USB-interface var att möjliggöra portabel användning av 

enheten och undvika beroendet av externa system (se Krav nr 14). 

Minneskortet SanDisk 4GB har tillräckligt med lagringsutrymme för 

demonstrationssyfte och kan vid behov enkelt ersättas med ett kort med högre 

kapacitet.  

3.4.2.4 Kontakter 

Kontakten som användes från EKG-sensorn till Master Unit var en 4-polig hona (se 

Krav 8). Eftersom att sensorn kommunicerar via i2C krävdes 4 poler; VCC, GND, 

SCK och SDA. För att kontakten inte skulle kunna blandas ihop med kontakten till 

rörelsesensorn (4-polig hane) valdes en hona. 
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3.4.3 Rörelsesensor 

3.4.3.1 Accelerometer 

Det fullskaliga området från accelerometern ställdes till ± 2g. Eftersom att A/D-

omvandlaren har 16-bitars upplösning kommer rådatat variera mellan – 32767 och + 

32768. 1g kommer därför att motsvara värdet 32768/2 = 16384. 

 

För att verifiera att accelerometern gav korrekta värden gjordes ett funktionstest (fig. 

11) på en plan yta. Enligt teorin skulle X- och Y-axeln visa 0g och Z-axeln 1g 

(tyngdkraft). 

 

 

Figur 11. Funktionstest, accelerometer 

 

Eftersom att rörelsesensorn var monterad på ett dubbelsidigt kretskort var den svår att 

placera helt plant mot en yta, därför är X- och Y-kurvorna lite högre än 0. 

3.4.3.2 Gyroskop 

För gyroskopet ställdes det fullskaliga området ± 250 grader. Även här har A/D-

omvandlaren 16-bitars upplösning och ger ut värden mellan – 32767 och + 32768. 1 

grad kommer därför att motsvara 32768/250 = 131. 

 

Gyroskopet kontrollerades också på en plan yta, enligt teorin skulle värdena från 

axlarna ligga runt 0 grader. 

 

 

Figur 12. Funktionstest, gyroskop 

Alla axlar cirkulerar kring 0-axeln, ± 2 grader, vilket verkar rimligt. 
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3.5 Verktyg 

3.5.1 OrCad 

De analoga delarna av kopplingen (förstärkning, filter och adderare) ritades och 

simulerades först i ett designverktyg (fig 13-15). Detta för att verifiera att 

uppkopplingen fungerade som förväntat och för att kontrollera att utsignalen stämde 

överens med det önskade resultatet. 

Mjukvaran som användes var OrCAD Capture CIS-lite (demoversion) [19], som är ett 

elektroniskt designverktyg inriktat mot elektronikingenjörer. OrCAD erbjuder en 

integrerad designlösning som tillåter användaren att utforma egna kretsar som sedan 

kan simuleras med analoga/mixade signaler, samt analyseras utifrån olika parametrar. 

 

 

Figur 13. Kopplingsschema, OrCad 

 

 

Figur 14. Simulering, Orcad 

 

Simulering med insignalen 10mV och förstärkningen 29,6 ggr. Utsignalen kretsar 

kring 1V och har en amplitud på ca 300mV. 
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Figur 15. Bodediagram, OrCad 

Förstärkningen ligger vid max förstärkning på ca 30,7 dB.  

 

𝐺 = 20 ∗ log (
|𝑈𝑢𝑡|

|𝑈𝑖𝑛|
) = 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔

300

10
≈ 29,5 𝑑𝐵 

 

Gränsfrekvenserna (vid 30,7- 3 = 27,7 dB) är 0,31 Hz och 254,5 Hz.  

 

Slutsats; simuleringen ser ut att stämma med de teoretiska värdena. 

3.5.2 Eagle 

Det fullständiga kopplingsschemat (bilaga 3) och kortets fysiska layout gjordes i 

programvaran Eagle PCB Software [19]. Verktyget kombinerar den schematiska 

designen med kortets layout och autorouter på ett och samma gränssnitt. Eagle är en 

öppen programvara (open source), vilket innebär att det är enkelt att själv modifiera 

biblioteken utifrån de komponenter man vill använda sig av. Utifrån layouten 

skapades mallar (fig. 16 och 17) för etsning av mönsterkortet. För att utnyttja ytan på 

bästa sätt gjordes dubbla jordplan med en blandning av ytmonterade och 

hålmonterade komponenter. 

 

 

Figur 16. Mall för etsning av kretskort (framsida) 
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Figur 17. Mall för etsning av kretskort (baksida) 

 

3.5.3 Arduino 

Mikroprocessorn programmerades med Arduinos egna mjukvara [21], med 

anledningen att den är speciellt framtagen för just den plattformen. En annan 

bidragande orsak var att det fanns många kodexempel att tillgå, då även 

Arduino är en öppen programvara. 
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Koden kan beskrivas utifrån följande flödesschema: 

 

Figur 18. Flödesschema 

Programmet börjar med att sätta en variabel i = 0. Därefter finns en if-sats som säger 

att om i < 200 ska huvudloopen köras (alltså körs den 200 ggr totalt). 

 

Första gången (i=0) öppnas logfilen på minneskortet och behålls därefter öppen till 

sista gången loopen körs (i=199). 

 

I loopen hämtas 7 värden från sensorerna; EKG (1), accelerometer (3) och gyroskop 

(3). Dessa värden hämtas fyra ggr per loop och sparas rad för rad i en array. När fyra 

rader är hämtade skrivs dessa över till minneskortet, en och en. 

 

Totalt samlas det alltså in 200*4 = 800 värden från varje sensor under ett program. 

Hela programmet tar ca 6,5 s och samplingsfrekvensen blir 800/6,5≈130 Hz 
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Resultat  

3.6 EKG-sensor 

 

 

3.7 Fullständigt system 

  

 Gul- Rörelsesensor 

 Blå- Master Unit 

 Röd- EKG-sensor 
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3.8 Funktionstester 

Funktionstesterna utfördes på en motionscykel vid tre olika hastigheter. EKG-

elektroderna placerades enligt avledning 1 (fig. 4) och rörelsesensorn placerades på 

testpersonens högra lår (fig. 19). Mätningen pågick endast i ca 6,5 s, med anledningen 

att resultatet skulle bli mer överskådligt. 

 

 

Figur 19. Placering av rörelsesensor 

 

Diagrammen från funktionstesterna skapades av sensorernas rådata i Excel. För att 

presentera graferna enligt de verkliga värdena gjordes följande beräkningar: 

 EKG: (värde – offsetspänning) / förstärkning 

 Accelerometer: värde/16384 

 Gyroskop: värde/131 
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3.8.1 Test 1 
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3.8.2 Test 2 
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3.8.3 Test 3 
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4 Diskussion och slutsatser 

4.1 Funktionstester 

Resultaten från funktionstesterna var rimliga, alla kurvor ligger inom de accepterade 

intervallerna (±2g resp. ±250 grader/s) och de stämmer med det förväntade resultatet. 

EKG-kurvans QRS-amplitud ligger i snitt på ca 0,5mV, vilket överensstämmer med 

teorin. Accelerometerns Z-signal ligger initialt på ca 1g (tyngdkraft) som sedan flyttas 

över till X-axeln när man trampar ner (tydligast vid tredje testet). Gyroskopet har mest 

rotation i Y-led, vilket passar ihop med axlarnas placering. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Målet med examensarbetet var att ta fram en produkt som kunde mäta kroppens 

rörelsemönster simultant med hjärtats EKG, vilket till stor del har uppnåtts.   

 

Den utvecklade EKG-sensorn fungerar tillsammans med den befintliga 

rörelsesensorn, dock kopplades magnetometern bort för att kunna upprätthålla en 

frekvens på 100 Hz. I funktionen som hämtade data från magnetometern fanns 

fördröjningar på sammanlagt 40 ms, vilket gjorde det svårt att komma över en 

frekvens på 1/40 ms = 25 Hz. 

 

Värdena från rörelsesensorn (accelerometer och gyroskop) presenteras som rådata, 

vilket gör kurvorna något svårtolkade. Jag försökte att implementera en lösning som 

räknade om vinklarna till kvaternioner, men minnet på mikroprocessorn var för litet 

för den typen av uträkningar (tillsammans med resten av koden). 

 

A/D-omvandlaren användes som ”single-ended”, med ena ingången på 

differentialförstärkaren kopplad till jord. Hade offsetnivån lagts på båda ingångarna 

istället hade den filtrerats bort och EKG-signalen hade fått högre upplösning, samt 

kretsat kring 0-axeln direkt. 
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4.2.1 Uppfyllda krav 

Krav nr 1 Original Den inkommande EKG-signalen skall filtreras innan den når 

A/D-omvandlaren. 
Bas 

Krav nr 2 Original EKG-signalen skall omvandlas till digital med hjälp av en 

I2C-baserad A/D-omvandlare 
Bas 

Krav nr 3 Original EKG-signalen skall förstärkas med en instrumentförstärkare. 

Val av förstärkning ska kunna göras via motstånd tillsammans 

med jumper. 

Bas 

Krav nr 5 Original DIP-omkopplare skall användas för inställning av I2C-

address. 
Bas 

Krav nr 6 Original I2C-buffert skall användas för signalkonditionering. Bas 

Krav nr 7 Original En kanals EKG. Bas 

Krav nr 8 Original EKG-sensorn skall anslutas via en specifik kontakt för 

anslutning mot Master Unit. 
Bas 

Krav nr 9 Original Elektrod-kontakten skall ej kunna förväxlas med kontakten 

till Master Unit. 
Bas 

Krav nr 11 Original Master Unit skall kunna kommunicera med minst två olika 

sensorer. 
Bas 

Krav nr 13 Original Master Unit skall kommunicera via I2C. Bas 

Krav nr 14 Original Master Unit skall spara informationen från sensorerna på ett 

SD-kort. 
Bas 

 

4.2.2 Delvis uppfyllda krav 

Krav nr 12 Original Master Unit skall sampla med frekvensen 100 Hz. Bas 

Krav nr 15 Original Det skall finnas en knapp på Master Unit som startar/stoppar 

datainsamlingen. 
Bas 

Samplingsfrekvensen är över 100 Hz om magnetometern är urkopplad, annars är den 

lägre. Det finns en knapp som startar datainsamlingen, men istället för stoppknapp går 

datasamlingen en viss tid (ett visst antal sampel) innan den stoppas automatiskt. 
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4.2.3 Ej uppfyllda krav 

Krav nr 4 Original I2C EEPROM skall användas för lagring av sensorspecifik 

information. 
Bas 

Detta krav missades vid konstruktionen av kretskortet. Eftersom det inte skulle haft 

någon större inverkan på resultatet rent funktionsmässigt beslutade jag att lämna ute 

den delen. 

 

Krav nr 10 Original Inkapslingen skall ha en design som möjliggör fastsättning på 

valfritt kroppssegment. 
Bas 

Det fanns inte tillräckligt med tid för att ta fram en smidigare inkapsling. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Jag tycker att det var ett givande tillvägagångssätt att börja projektet med att göra en 

förstudie och litteraturstudie. Det gjorde att jag blev insatt i ämnet fort och fick 

inspiration och idéer om hur problemet kunde lösas. Det var också nyttigt att jag lade 

tid på att göra olika simuleringar av uppkopplingen innan jag började med det 

fullständiga kopplingsschemat. Det bidrog till att jag inte behövde göra flera 

justeringar av det slutgiltiga kretskortet, och jag behövde bara etsa och löda en gång 

(vilka vanligtvis är två tidskrävande moment). 

 

Något jag kunde ha gjort bättre är att jag kunde ha läst på mer om de digitala 

komponenterna och arduino-programmering innan jag började med själva koden. Jag 

hade inte mycket erfarenhet av den typen av programmering innan och det var 

tidskrävande att ”prova sig fram” samtidigt som jag sökte efter liknande exempel på 

internet. Hade jag lagt upp det på samma sätt som det första momentet, med 

faktainsamling först och praktiskt utövande sedan, hade jag kanske kunnat nyttja tiden 

effektivare.  

 

Jag tycker att arbetet i stort har gått bra, även om det var svårt att bedöma 

tidsåtgången till de olika momenten, samt att följa tidsplanen. 

 

4.4 Slutsatser och rekommendationer 

Det finns många möjligheter till att vidareutveckla produkten i framtiden. Först och 

främst skulle de lågprioriterade kraven uppfyllas. Därefter skulle också 

samplingsfrekvensen för magnetometern kunna ökas, vilket medför att man även kan 

göra mätningar med den inkopplad. En annan förbättring skulle vara att presentera 

datat från rörelsesensorerna med hjälp av kvaternioner, genom att t.ex. koppla in ett 

externt minne. 

 

I dagsläget är sensorernas adresser ”hårdkodade”, vilket innebär att man måste veta 

vilka adresser de har och lägga in dem i koden manuellt. I framtiden skulle man kunna 

utveckla koden så att mikroprocessorn vet om sensorn är en EKG-mätare eller 

rörelsesensor automatiskt. 
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En annan önskvärd funktion hade varit att det skapats nya filer på minneskortet för 

varje mätning som gjorts. I nuläget skapas bara en fil som sedan blir större och större 

för varje ny mätning. Slutligen hade det också varit bra med någon typ av indikator på 

att insamlingen fungerade som den skulle, t.ex. med en lysdiod. 
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Bilaga 1- Förstudie 

 

1 Målsättning 

Målet med examensarbetet är att vidareutveckla det mobila systemet AnyMo (system 

som utför mätningar av rörelsemönster) till att även simultant kunna mäta EKG. 

 

2 Översikt av aktuell forskning 

Forskning och utveckling kring system som analyserar människans rörelsemönster har 

blivit allt vanligare de senaste åren. Tidigare användes optiska och magnetiska 

teknologier som varit dyra och begränsade till laboratoriemiljö, medan det idag börjar 

komma ut allt fler bärbara system på marknaden. Nedan presenteras ett antal aktuella 

studier i ämnet: 

I en undersökning [1] från feb 2014 jämförs olika typer av fasta och portabla system 

som utför gånganalyser. De olika tekniker och metoder som representeras i artikeln 

beskrivs och utvärderas utifrån dess för- och nackdelar. I diskussionen konstateras att 

de bärbara sensorerna har egenskaper som gör dem effektiva och passande för flera 

typer av behov. Det framhålls också att de områden som kan förbättras i framtiden är 

strömförbrukning, minimalisering och signalbehandling. 

Det har också utförts en fallstudie [2] i feb 2014 på fyra patienter med 

postpoliosyndrom (PPS) för att utvärdera användningen av portabla mätsystem. 

Genom ett gångtest med kroppsburna sensorer analyserades ett urval av parametrar 

såsom gångtid/ -rymd, energiförbrukning och EKG. Detta för att få en objektiv 

bedömning av den totala effektiviteten av patienternas ortoser (kroppsburna 

hjälpmedel som mekaniskt påverkar rörelseapparaten). 

Den insamlade informationen skickades sedan från modulerna till en PC via 

Bluetooth. Slutsatsen från studien var att systemet var smidigt, säkert och enkelt att 

använda. För att kunna utvärdera tillförlitligheten ytterligare bör antalet 

undersökningar utökas i framtiden. 

I mars 2014 utfördes en studie [3] i hur genomförbart det skulle vara att utföra 

hälsoundersökningar med hjälp av trådlösa moduler hemifrån, specificerad på 

gånganalys med Parkinsonpatienter. Slutsatsen var att om medicinska undersökningar 

skall utföras med hjälp av portabla mätinstrument krävs att patienter och vårdare är 

villiga att delta och samarbeta aktivt. Utbildning av patient och vårdare är nödvändig 

för att de ska kunna använda systemet på rätt sätt så att resultatet blir tillförlitligt. Det 

grafiska gränssnittet är också viktigt. 

 

3 Möjliga metoder och tekniker 

3.1 Kommersiella produkter 

Shimmer3 [4] – Kroppsburen trådlös modul som är konfigurerbar och skickar data till 

PC via Bluetooth. Har också en integrerad SD-korthållare för att möjliggöra intern 
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lagring av data. Kan användas till olika typer av datainsamlingsscenarion och utföra 

simultana fysiologiska mätningar; t.ex. rörelse, temperatur, EKG och EMG.  

LifeGait System [5] – Kroppsburen trådlös modul som registrerar gångmönster. 

LifeGait detekterar över 40 typer av fysiska aktiviteter, t.ex. sittande, stående, gående, 

sovande. Informationen från varje steg sparas i ett internt minne och överförs i 

efterhand till PC via USB. LifeGait erbjuder också EKG-mätning som valfritt 

tillbehör. 

 

3.2 Liknande projekt 

I en uppsats [6] från 2006 presenteras hård- och mjukvaruarkitektur av ett trådlöst 

sensornätverk för hälsoövervakning. Systemet består av sensornoder som övervakar 

kroppens rörelse- och hjärtverksamhet, en nätverkskoordinator och en personlig 

server (lagrad på PC). Varje sensornod innehåller ett specialanpassat kort och 

använder Tmote Sky som plattform för signalprocessering, samt Zigbee-protokollet 

för trådlös överföring av data. Nätverkskoordinatorn kommunicerar också trådlöst via 

Zigbee och är kopplad till PC via USB. 

Tmote Sky från Moteiv fungerar som primär plattform för alla sensorer i systemet. 

Varje Tmote sky-kort använder Texas Instruments MSP430F1611 mikrokontroller 

som har en 16-bitars RISC kärna, 10kB RAM och 48kB flash-minne. 

Mikrokontrollern kommunicerar med Cipcons CC2420 radiogränssnitt via en SPI-port 

och en serie I/O-portar.  

I en annan uppsats [7] från 2013 presenteras en liknande hårdvarumässig lösning på 

en kroppsburen EKG-sensor. Systemet består av ett specialtillverkat kort för 

behandling av EKG-signalen, kortet är i sin tur kopplat till en ”End-Device” med bl.a. 

en mikrokontroller och en RF-sändare som skickar vidare signalen till en 

nätverkskoordinator. Informationen som tas emot av koordinatorn överförs sedan till 

en PC via USB, där EKG-signalen visas och bearbetas.  

Signalsampling och radiokommunikation är implementerade med Texas Instruments 

CC2630 ZigBee Network Processor (ZNP) Mini Kit som plattform. Kittet innehåller 

både koordinator och End-Device, vilka båda använder MSP430F2274 som 

mikrokontroller och CC2530 till radiokommunikation. 

 

4 Egna reflektioner 

Utifrån resultatet av förstudien finns flera olika lösningar på hur en EKG-mätning 

skulle kunna synkroniseras med systemet (AnyMo). T.ex. så skulle informationen från 

mätningen kunna sparas på ett internt minne (SD-kort) eller skickas direkt till PC via 

et trådlöst protokoll, som Bluetooth eller ZigBee.  

Som plattform skulle Tmote sky, ZNP eller liknande mikrokontrollerkort kunna 

användas. Andra förslag är t.ex. Raspberry Pi och Arduino.  

Det som verkar vara viktigt att ha i åtanke vid utformningen av mobila system är 

strömförbrukning, minimalisering och signalbehandling. Det grafiska gränssnittet bör 

vara enkelt och produkten ska vara lätt att använda. 
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