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UPORABA PLATFORME BEAGLEBONE BLACK ZA MERJENJE
ČLOVEKOVIH VITALNIH FUNKCIJ V REALNEM ČASU
Ključne besede: BeagleBone black, PRU, EKG, PPG, merjenje vitalnih funkcij,
nemoteče merjenje
UDK: 681.586.2:616.12-073.7(043.2)

Povzetek
V magistrskem delu predstavimo uporabo platforme BeagleBone black, na kateri
izvajamo meritev in grafični prikaz človekovih vitalnih funkcij, kot so informacija delovanja
srca, nasičenost kisika v krvi in telesna temperatura.
Izdelali smo tri električna vezja, in sicer dve senzorski vezji, na katerih se nahajajo
senzorji za merjenje človekovih vitalnih funkcij, in koncentratorsko električno vezje, na
katerega se priključita obe senzorski vezji. Na tem delu vezja se nahajajo razni filtri,
ojačevalniki in drugi električni elementi, ki dodatno obdelajo izmerjen EKG-signal.
Koncentratorsko vezje smo povezali s platformo BeagleBone black, na kateri se izvaja
operacijski sistem Linux.
Implementirali smo strojno kodo za mikroprocesorja dsPIC in PRU, s katerima zajemamo
podatke iz senzorskega dela vezja in jih potem pošljemo na strežniško aplikacijo preko
serijskih komunikacijskih vmesnikov. Strežniška aplikacija se izvaja realnočasovno na
centralni procesni enoti (CPE) platforme BeagleBone black in preko dodatnih
implementiranih razširitev na nižji ravni bere prejete podatke, ki jih potem na višji ravni
obdela in pošlje na spletno stran odjemalca. Na spletni strani odjemalca smo
implementirali še spletno aplikacijo, ki komunicira s strežniško aplikacijo in prikaže zajete
podatke v grafični obliki. Pravilnost meritev smo preverili na različnih prostovoljcih,
katerih signale smo shranili in naknadno obdelali na osebnem računalniku.
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Abstract
In this Master thesis we present the use of the platform BeagleBone black, on which we
perform measurements and graphical representation for human vital functions, such as
information of electrocardiography, blood oxygen saturation and body temperature.
We have produced three electric circuits, two sensor circuits where are sensors for
measuring of human vital functions and concentrator electrical circuit to which we
connect the two sensor circuits. In this part of the circuit are miscellaneous kind of filters,
amplifiers and other electrical components, which we need for further process the
measured ECG signal. Concentrator circuit was connected to the platform BeagleBone
black where is running a Linux operating system.
We implemented two firmware code for dsPIC microprocessor and PRU, to capture data
from the sensor part of the circuit and then send data to the server application via serial
communication interfaces. The server application is performed in real-time on a central
processing unit (CPU) of platform BeagleBone black and implemented via additional
extension to the lower level to read received data and process then at a higher level, and
sends to the client's website. On the client website, we have implemented a web
application that communicates with the server application and displays the received data
in graphical form. The correctness of the measurements was checked at various
volunteers, where their signals were stored and subsequently analyzed on a personal
computer.
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UPORABLJENE KRATICE
EKG – elektrokardiograf (ang. Electrocardiogram)
PPG – fotopletizmograf (ang. Photoplethysmogram)
PRU – programabilna realnočasovna enota (ang. Programmable Real-Time Unit
Subsystem)
A/D – analogno-digitalna pretvorba (ang. Analog-to-digital converter)
GPIO – splošnonamenski vhod/izhod (ang. General-purpose input/output)
USB – univerzalno serijsko vodilo (ang. Universal Serial Bus)
UART – univerzalni asinhroni sprejemnik/oddajnik (ang. Universal asynchronous
receiver/transmitter)
SPI – sinhrono serijsko vodilo (ang. Serial Peripheral Interface Bus)
PWM – pulzno-širinska modulacija (ang. Pulse-width modulation)
NTC – negativni temperaturni koeficient (ang. Negative Temperature Coefficient)
SSH – spletni dostop do ukazne lupine (ang. Secure Shell)
HTML5 – označevalni jezik (ang. Hyper Text Markup Language)
CSS3 – kaskadne stilske podloge (ang. Cascading Style Sheets)
MIPS – milijon inštrukcij na sekundo (ang. Millions of instructions per second)

UPORABLJENI SIMBOLI
V – enota za električno napetost (volt)
Ω – enota za upornost (ohm)
A – enota za električni tok (amper)
F – enota za kapacitivnost (farad)
nm – enota za valovno dolžino (nanometer)
Hz – enota za frekvenco (herc)
IPS – enota za hitrost procesorja (inštrukcij na sekundo)
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1 UVOD
Med pomembne kazalnike funkcionalnega zdravja spadajo varianca srčnega utripa,
oksigenacija kisika v krvi in telesna temperatura.
Nepravilen ritem bitja srca lahko nakazuje bližajočo se spremembo ali okvaro srca, ki lahko
znatno vpliva na zdravje posameznika, saj lahko privede do srčnega infarkta (miokardni
infarkt). Pomanjkanje kisika v krvi lahko nakazuje posameznikovo nezmožnost prejemanja
zadostne količine kisika zaradi različnih vzrokov, med drugim tudi zaradi bolezni dihalnega
sistema, kot je pljučnica, ali nenadnih sprememb, kot je sesutje pljučnega krila
(pneumothorax) [11]. Tudi višina telesne temperature je pomembna informacija človekovih
vitalnih funkcij. Človeško telo namreč vzdržuje stalno telesno temperaturo s pomočjo
zapletenih mehanizmov termoregulacije, ki pa zaradi različnih bolezenskih dejavnikov
odpovejo in telesna temperatura začne naraščati.
Parametre za pridobitev informacije o celotnem delovanju srca merimo z napravami, kot je
elektrokardiograf (EKG), ki poda analizo srčnega centra, ki sproži srčni utrip, prevodne poti
v srcu ter srčno frekvenco in ritem. Parameter za pridobitev količine kisika v krvi pa merimo
s pulznim oksimetrom, ki deluje po načelu presvetljevanja ali odboja svetlobe od
prekrvavljene površine telesa, najpogosteje konice prsta na roki. Dodaten parameter, s
katerim pridobimo informacijo o telesni temperaturi, izmerimo s termometrom zlasti v ustih,
pod pazduho ali na čelu.
Programsko opremo na vgrajenih merilnih sistemih po navadi sestavljata dva dela – strog
realnočasovni del, ki skrbi za zajem podatkov, ter diagnostični sistem, ki zajete podatke
analizira. Pri slednjem strog realni čas ni več zahtevan.
Razlog za strogo realnočasovnost pri zajemu podatkov izhaja iz teorije digitalne obdelave
signalov, ki pravi, da morajo biti podatki vzorčeni enakomerno. Vsaka zakasnitev pri zajemu
povzroči neželene spremembe v frekvenčnem prostoru.
Obe zahtevi mnogokrat združimo v vgrajen merilni sistem z dvema mikroprocesorjema. Prvi
mikroprocesor skrbi za zajem podatkov, na njem pa teče strojna programska oprema (ang.
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firmware – mnogokrat brez operacijskega sistema), ki skrbi le za pravočasen zajem in
pošiljanje vzorcev k drugemu mikroprocesorju preko nekega vodila (npr. USB, SPI, UART,
I2C). Programska oprema na drugem mikroprocesorju (mnogokrat je to kar osebni
računalnik) skrbi za sprejem zajetih podatkov ter za njihovo obdelavo (npr. filtriranje, iskanje
značilnic), shranjevanje in sporočanje ugotovitev.
Slabosti opisane rešitve sta predvsem dve: več komponent poveča kompleksnost in ceno,
glavno slabost pa predstavlja predvsem prenos podatkov – ta je mnogokrat časovno
zahteven za obe strani, mogoče so napake.
Zanimivo alternativo, ki razreši obe težavi, predstavljajo mikroprocesorji, ki poleg glavnega
procesorja vsebujejo dodatne, namenske procesorje, na katerih teče neodvisna
programska oprema (npr. za zajem podatkov). Vsi procesorji si lahko delijo vsak kos
pomnilnika, kar zelo poenostavi in pohitri prenos podatkov med njimi.
Primer platforme, ki uporablja tak mikroprocesor, je BeagleBone black, ki uporablja
procesor Sitara AM3359 ARM Cortex-A8. Omenjeni procesor ima dodana tudi dva 32-bitna
RISC-mikroprocesorja, imenovana Programmable Real-Time Unit Subsystem (PRUSS), na
kratko kar PRU, ki komunicirata preko deljenega pomnilnika ram z ARM-procesorjem (na
katerem se izvaja operacijski sistem – npr. Linux). PRU lahko komunicira tudi z drugimi
napravami preko komunikacijskih protokolov USB, SPI, UART, I2C. Vgrajen ima tudi 8kanalni, 12-bitni A/D-pretvornik.
Hitro in učinkovito povezovanje mikroprocesorjev z glavnim procesorjem, na katerem se
izvaja operacijski sistem Linux, z namenom zajema in obdelave človekovih vitalnih funkcij
je glavni predmet raziskovanja v magistrskem delu. S človekovimi vitalnimi funkcijami
mislimo predvsem na utrip srca, varianco srčnega utripa, nasičenost kisika v krvi in telesno
temperaturo.
V magistrskem delu smo na kratko opisali obstoječe komercialne naprave za merjenje
človekovih vitalnih funkcij ter njihovo delovanje. Opisali smo platformo BeagleBone black in
njene specifikacije. Na centralno procesno enoto smo namestili operacijski sistem Linux
Ubuntu, v katerem smo s pomočjo drevesne podatkovne strukture naprav (ang. Device
Tree) omogočili sistem za:
•
•
•

delovanje mikroprocesorja PRU,
analogno/digitalno pretvorbo,
serijske komunikacijske vmesnike UART in SPI,
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pulzno-širinski modulacijski vmesnik (PWM),
digitalne vzhodno/izhodne vmesnike.

Omogočili smo delovanje mikroprocesorja PRU, za katerega smo napisali strojno
programsko opremo v zbirnem jeziku (ang. Assembler). Z njo smo zajemali združen zvezni
signal iz dveh EKG-senzorjev in ga pretvorili v diskretno digitalno obliko z uporabo
vgrajenega 12-bitnega A/D-pretvornika ter podatke shranjevali v skupen pomnilniški prostor
v mehkem realnem času.
Načrtovali in izdelali smo tri prototipna vezja, ki se priključijo na napravo BeagleBone black.
Elektronske sheme vezij smo zasnovali v brezplačnem programu Eagle in na njihovi podlagi
izdelali tiskana vezja, ki smo jih dali v izdelavo podjetju. Na vezjih smo uporabili samo
elektronske elemente za površinsko spajkanje ter elemente manjših podnožij, ki smo jih tudi
podrobneje predstavili.
Na prvem in drugem vezju (senzorski del) se nahajajo vsi potrebni senzorji. Senzorje za
pulzno oksimetrijo in telesno temperaturo smo zajemali že na senzorskem delu v lastnem
vgrajenem sistemu (ang. Embeded system) z uporabo 16-bitnega mikroprocesorja
proizvajalca Microchip, ki z uporabo vgrajenega A/D-pretvornika zajema podatke iz
senzorjev na analognih vhodih in jih pošilja v paketih preko koncentratorskega vezja po
serijski komunikaciji UART na napravo BeagleBone black v mehkem realnem času.
Programsko kodo, ki teče na mikroprocesorjih, smo napisali v programskem jeziku C.
Tretje električno vezje (koncentratorski del) je zasnovano za strojno predobdelavo
(okrepitev in filtriranje šuma) iz signala EKG, ki ga pridobimo iz senzorskega dela, in sicer
iz dveh EKG-senzorjev. Prav tako je koncentratorsko vezje zasnovano tako, da se natakne
na večino električnih pinov platforme BeagleBone black. Na vezje se povežeta tudi prvi dve
senzorski vezji preko štirih internetnih RJ45 konektorjev.
Podatke smo prejemali in obdelovali na strežniški platformi, ki se je izvajala na centralni
procesni enoti naprave BeagleBone black. Za strežniško aplikacijo smo uporabili platformo
»node.js«, ki se običajno uporablja za aplikacije, ki tečejo v realnem času. Aplikacija je
napisana v programskem jeziku JavaScript. Zanimivost te platforme je, da nam omogoča
pisanje razširitev na nižjih programskih ravneh C in C++, s katerimi lahko komuniciramo z
drugimi napravami. Ustvarimo ali pa uporabimo lahko že obstoječe programske module, ki
že vsebujejo razširitve za delo z vhodno-izhodnimi napravami.
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Na strežniški aplikaciji smo napisali programsko opremo za pridobivanje podatkov iz dveh
senzorskih ploščic. Podatke iz pulzne oksimetrije in telesne temperature smo prejemali
preko vodila UART. Podatke EKG-signala pa smo brali iz deljenega pomnilnika ram.
Vse podatke smo potem zajeli in jih shranili v surovi, neobdelani obliki in jih naknadno
obdelali na osebnem računalniku s programskim orodjem Matlab. Ko smo z algoritmi
ugotovili obnašanje, smo postopke prestavili na strežniško aplikacijo, kjer smo
implementirali algoritme, ki iz strežniške aplikacije pošiljajo že obdelane podatke na spletno
stran odjemalca.
Napisali smo spletno aplikacijo v označevalnem jeziku HTML5 v kombinaciji s CSS3 in
skriptnim jezikom JavaScript, kjer smo uporabili elemente, ki grafično prikažejo utrip srca,
varianco srčnega utripa in telesno temperaturo v mehkem realnem času.
Na koncu podamo še rezultate obdelave podatkov v grafični obliki in sklep.
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2 OBSTOJEČE NAPRAVE ZA MERJENJE VITALNIH
FUNKCIJ ČLOVEKA
2.1 ELEKTROKARDIOGRAFIJA
Elektrokardiogram (ang. Electrocardiogram, EKG) je naprava za zapisovanje električnih
potencialov v srcu z meritvijo časovnega spreminjanja električne napetosti na različnih delih
telesa. Za meritev se uporabljajo elektrode (pozitivne in negativne) glede na tretjo (zemlja)
v posebni standardizirani postavitvi. Osnovne postavitve so tri (slika 2.1) in skupaj tvorijo t.
i. Einthov trikotnik in jih imenujemo odvodi:
•
•
•

bipolarni standardni odvod I: izmerjena električna napetost med levo in desno roko;
bipolarni standardni odvod II: med levo nogo in desno roko;
bipolarni standardni odvod III: med levo nogo in levo roko.

Slika 2.1: Merjenje osnovnih treh odvodov [35]

Osnovni vzorec zapisa enega srčnega impulza je sestavljen iz treh valov, kjer vsak
predstavlja točno določeno dejavnost srčne mišice:
•
•
•

val P predstavlja depolarizacijo atrijev,
val QRS (sestavljen iz treh ločenih zobcev, Q, R in S) predstavlja depolarizacijo
ventriklov in
val T predstavlja repolarizacijo ventriklov.
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Val P
Val Q
Val R
Val S
Val T

Slika 2.2: Prikaz električnih potencialov pri enem srčnem ciklu [36]

Osnovna črta EKG je pri normalnem srčnem impulzu enaka izoelektrični črti (0 mV) in
predstavlja obdobja v srčnem ciklusu, ko do EKG ne tečejo nobeni električni tokovi. Pri
boleznih srca je lahko osnovna črta negativna (npr. pri srčni ishemiji) ali pozitivna (npr. pri
srčni kapi) glede na izoelektrično črto. Zlasti se to zgodi v intervalih TP in PR, ko sta prekata
sicer v obdobju počitka, vendar tečejo tokovi zaradi srčne poškodbe. Interval ST običajno
ostaja na ravni izoelektrične črte, ker gre za obdobje popolne depolarizacije prekatov, zato
noben tok ne more teči. Na večini EKG izoelektrična črta ni označena, zato je ob znižanju
osnovne črte interval ST videti navidezno povišan in obratno, pri povišanju osnovne črte
EKG je videti, kot da je interval ST znižan (Wikipedija, 2015).

Z zgornje krivulje, ki je prikazana na sliki 2.2 lahko prepoznamo bistvene anomalije pri
srčnem infarktu. Prva je ishemija, ki ustreza najmanj poudarjeni stopnji asfiksije miokarda
(pojavi se v valu T in v črti, ki povezuje S in T). Druga stopnja je nekroza ali mišična smrt
(pojavi se v valu Q).
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2.2 PULZNA OKSIMETRIJA
Kot je predstavljeno že v prejšnjem diplomskem delu [11], pulzna oksimetrija deluje po
načelu zaznavanja sprememb svetlobe, ki prodira skozi polprosojen del telesa, kot so prsti
ali ušesna meča. Svetloba, ki prodre skozi tak del telesa, pulzira skupaj z bitjem srca [11].
V fazi krčenja (sistole) srčne mišice prodre zaradi povečanega volumna krvi več svetlobe,
v fazi raztezanja (diastole) pa manj. Signalu, ki pri tem nastane, pravimo fotopletizmografski
(PPG) signal (Dvoršak, 2011).
S pulznim oksimetrom merimo hitrost srčnega utripa in nasičenost (saturacijo) kisika v
arterijski krvi [11]. Standardni pulzni oksimetri za merjenje uporabljajo dva izvora svetlobe,
in sicer rdečo (valovna dolžina 660 nm) in infrardečo (valovna dolžina 940 nm) svetlobo.

Slika 2.3: Ekstinkcijski koeficienti oksihemoglobina (rdeče) in deoksihemoglobina (vijolično)

Hemoglobin, na katerega ni vezan kisik, imenujemo deoksihemoglobin (Hb) in ga najbolje
zaznamo z rdečo svetlobo z valovno dolžino 660 nm [11]. Hemoglobin, na katerega je vezan
kisik, imenujemo oksihemoglobin (HbO2) in ga zaznamo z infrardečo svetlobo z valovno
dolžino 940 nm [11].
Glede na položaj izvora in detektorja svetlobe ločimo dva tipa pulznega oksimetra, in sicer
pulzni oksimeter s presvetlitvijo in pulzni oksimeter z odbojem [11].
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2.3 TELESNA TEMPERATURA
Telesna temperatura nam poda informacijo, kakšna je razlika med proizvodnjo in izgubo
telesne toplote. Določa termoregulacijski center v hipotalamusu, v centralnem živčnem
sistemu. Sem prihajajo obvestila receptorjev, ki se nahajajo po vsem telesu in sporočajo
informacije o temperaturi sredice in površine telesa. Na osnovi teh informacij se
hipotalamus odloči o proizvodnji ali oddajanju telesne toplote, da doseže uravnoteženo
temperaturo telesa pri različnih temperaturah okolice. Vzdržuje stalno nastavljeno telesno
temperaturo, podobno kot termostat v tehničnem smislu [18].

hladna okolica

topla okolica

Slika 2.4: Vzdrževanje telesne temperature glede na temperaturo okolice [14]

Telesno temperaturo izmerimo na koži, v pazdušni jamici (aksilarno), v ušesu (timpanično),
v danki (rektalno), v ustih (oralno, pod jezikom) [18] in na čelu. Za merjenje telesne
temperature poznamo več vrst termometrov: stekleni živosrebrni, električni, infrardeči in
drugi. Električnim termometrom se zaradi temperaturnih sprememb spreminja električna
prevodnost ali pa izkoriščajo termoelektrične lastnosti kovin. Da bi pravilno prikazali
temperaturo merjenca, moramo počakati toliko časa, da se temperatura termometra izenači
s temperaturo merjenca. Infrardeči termometri izmerijo temperaturo telesa v trenutku na
podlagi izmeritve sevalnega spektra, ki je odvisen od temperature merjenca.
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3 PLATFORMA BEAGLEBONE BLACK
BeagleBone black je naprava za razvijanje in ustvarjanje projektov, ki jo je razvilo podjetje
Texas Instruments. Razvojno ploščico je mogoče uporabljati kot samostojno napravo, s
priključitvijo lastnega napajanja in zunanjih perifernih naprav, kot so miška, tipkovnica in
monitor.
Lahko pa se na napravo povežemo v konzolnem načinu preko SSH-protokola. Za to
uporabimo programsko opremo PuTTY, s katero se povežemo na privzeti IP-naslov
naprave (192.168.7.2), če smo nanjo povezani preko USB-podatkovnega kabla z namiznim
računalnikom. Prav tako se z napravo lahko povežemo preko SSH-protokola, če povežemo
napravo neposredno na usmerjevalnik (ang. Router). V tem primeru IP-naslov dodeli
usmerjevalnik. Za hitrejši nadzor lahko namestimo programsko okolje Eclipse in znotraj
njega prenesemo dodatek za oddaljeni nadzor sistema (ang. Remote System Explorer,
RSE). Tako lahko preko SSH-protokola lažje dostopamo do želenih datotek in jih tudi
urejamo in prenašamo z osebnim računalnikom.

Slika 3.1: Platforma BeagleBone black [12]
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3.1 SISTEMSKE LASTNOSTI
Najnovejša različica BeagleBone black ima vgrajen procesor TI Sitara AM3359 ARM
Cortex-A8, ki deluje s frekvenco 1 GHz, ponuja 512 MB DDR3 RAM-pomnilnika in 4 GB
vgrajenega eMMC-pomnilnika. Vsebuje priključke, kot so microHDMI, reža za kartico
microSD, 10/100 Ethernet mrežni priključek, dvakrat po 46 priključnih vhodno-izhodnih
vmesnikov, poraba energije je največ 460 mA. V električno omrežje ga priklopimo preko
mini USB ali pa namenskega DC-priključka z napetostjo 5 V. Ponuja nam tri gumbe – za
vklop/izklop, ponastavitev sistema in preklop zagonskega nalagalnika (ang. bootloader).
Zraven gumbov ima vgrajene tudi štiri modre opozorilne LED-lučke, ki prikazujejo različne
statuse naprave:
•
•
•
•

USR0: utripa v zaporedju srčnega utripa,
USR1: sveti med dostopanjem do kartice microSD,
USR2: sveti med delovanjem posamezne akcije CPE,
USR3: sveti med dostopanjem do eMMC-notranjega pomnilnika.

Povzetek specifikacij naprave BeagleBone black:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

centralna procesna enota: Sitara AM3359 ARM Cortex-A8 1 GHz, 2000 MIPS,
grafično jedro: PowerVR SGX530 3D, 20M Polygons/S,
mikrokrmilnik: 2x PRUSS 32-bitna enota,
RAM-pomnilnik: 512 MB DDR3,
priključki: USB 2.0, mini USB 2.0, microHDMI, reža microSD, Ethernet RJ45, 65
vhodno-izhodnih vmesnikov,
notranji pomnilnik: 4 GB 8-bitni pomnilniški medij MMC,
mrežna povezava: 10/100 Ethernet,
napajanje: 210-460 mA, 5V,
dimenzije: 86,40 mm x 53,3 mm,
teža: 39,68 g.

3.2 OPERACIJSKI SISTEMI
Poleg sistemskih lastnosti so tudi zelo pomembne lastnosti operacijskega sistema. Ob
nakupu naprave je na notranji pomnilnik prednameščen operacijski sistem Linux Armströng,
ki vključuje tudi nekaj naprednih rešitev za programiranje in podporo s strani skupnosti,
največjo pozornost pa mu namenja kar fundacija sama. Poleg omenjenega operacijskega
sistema za napravo pa obstaja še veliko drugih distribucij, ki podpirajo omenjeno napravo:
•

Linux: Ubuntu, Debian, Armströng Distribution, ArchLinux, Gentoo, Sabayon,
Buildroot, Erlang, Fedora, LinuxCNC, Gentoo;
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•

Texas Instruments: Android, Linux, StarterWare (ni OS);

•

drugi: QNX, FreeBSD, Nintendo, Minix, XNU, Asterisk, TI EZSDK, Beaglenmt.

Ker smo najbolj seznanjeni z delovanjem operacijskega sistema Linux Ubuntu, smo ga tudi
namestili na napravo.

3.2.1 NAMESTITEV OPERACIJSKEGA SISTEMA LINUX UBUNTU
Operacijski sistem je lahko nameščen v notranjem pomnilniku eMMC (ang. embedded
multimedia card) kapacitete 4 GB ali pa na zunanji kartici microSD. Mi smo se odločili, da
bomo v notranji pomnilnik namestili najnovejšo stabilno distribucijo operacijskega sistema
Linux Ubuntu. Prenesli smo različico Linux Ubuntu 14.04 z uradne spletne strani
Beagleboard.org. Sliko (.img) smo s programskim orodjem Win32 Disk Imager namestili na
4 GB mikroSD kartico. MicroSD kartico smo potem vstavili v režo naprave in držali pritisnjen
gumb, ki se nahaja zraven reže, ter dodali napravi napajanje. S pritiskom na gumb ob
zagonu naprave smo preklopili način izvajanja v znakovnem nalagalniku z notranjega
pomnilnika eMMc na kartico microSD. Začel se je nameščati nov operacijski sistem Linux
Ubuntu 14.04 na napravo BeagleBone black. Stanje poteka namestitve smo lahko
spremljali na podlagi utripanja nadzornih LED-lučk. Ko so vse nadzorne LED-lučke
neprekinjeno svetile, je bila namestitev končana. Napravi smo odklopili napajanje, odstranili
microSD kartico in ponovno dodali napajanje. Operacijski sistem Linux Ubuntu je bil
uspešno nameščen na notranji pomnilnik eMMC kapacitete 4 GB in pripravljen za uporabo.
Namestili smo še potreben prevajalnik in knjižnice za programski jezik C ter gonilnike za
delo s PRU, ki jih podrobno opišemo v naslednjem poglavju.

3.3 VHODNO-IZHODNI VMESNIKI
3.3.1 A/D-PRETVORNIK
Analogno-digitalni pretvornik (ang. Analog-to-digital converter) je že vgrajen v procesor
ARM-naprave BeagleBone black in ima 8 vhodno-izhodnih kanalov (AN0 – AN6), pri čemer
lahko dostopamo le do 7 analognih vhodov, kjer vsakega vzorčimo z 12-bitno ločljivostjo.
Do A/D-pretvornika lahko dostopamo iz operacijskega sistema in PRU-enote. Na analogne
vhode lahko priklopimo napetost med 0 in 1,8 V, pri čemer dobimo povzorčene vrednosti v
razmiku med 0 in 2

oz. 0 in 4095, kar pomeni, da je kvantizacijska raven široka 1,8 V/2 ,

torej točno 0,000439 V oz. 439 µV. V primeru uvedbe napetosti, višje od 1,8 V, lahko
napravo uničimo.
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Slika 3.2: Analogni vmesniki

3.3.2 DIGITALNI V/I VMESNIKI
Naprava ima vgrajenih 65 digitalnih vhodno-izhodnih vmesnikov, imenovanih GPIO (ang.
General-purpose input/output). Vsakemu vmesniku določimo, ali bo predstavljal vhod ali

izhod. Za asinhrono serijsko komunikacijo imamo na voljo 4 vmesnike UART. Za sinhrono
serijsko komunikacijo imamo na voljo dva SPI-vmesnika. Za pulzno-širinsko modulacijo
imamo 8 PWM-pinov in 4 časovnike. Maksimalna izhodna napetost teh pinov je 3,3 V.

65 digitalnih vhodno-izhodnih vmesnikov

4 vmesniki UART

2 SPI-vmesnika

8 PWM in 4 časovniki

Slika 3.3: Definiranje vhodno-izhodnih vmesnikov
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3.4 PROGRAMABILNA REALNOČASOVNA ENOTA (PRU)
Programabilna realnočasovna enota (angl. Programmable Real-Time Unit Subsystem), na
kratko kar PRU, se izvaja na dveh 32-bitnih RISC-namenskih procesorjih PRU0 in PRU1
velikosti 8 kB podatkovnega spomina in 8 kB pomnilnika za nize ukazov (slika 3.4).
RISC (ang. Reduced Instruction Set Computer) je taka vrsta arhitekture mikroprocesorjev,
ki uporablja majhne, visokooptimizirane nize ukazov, ki se zgodijo oz. izvedejo v zelo
kratkem času. Na PRU se en tak ukaz (ang. single-cycle execute) izvede v 5 ns, torej lahko
deluje z maksimalno frekvenco 200 MHz, povsem ločen od glavnega procesorja ARM.
PRU komunicira s procesorjem ARM, na katerem se izvaja operacijski sistem, preko
deljenega pomnilnika ram (ang. Shared ram) velikosti 12 kB. PRU lahko komunicira tudi z
drugimi napravami preko komunikacijskih protokolov USB, SPI, UART, I2C. Vgrajen ima
tudi 8-kanalni, 12-bitni A/D-pretvornik. Prav tako lahko zelo hitro upravlja z vhodnoizhodnimi vmesniki, in sicer s 30 vhodnimi in 32 izhodnimi vmesniki.

Slika 3.4: Zgradba programabilne realnočasovne enote (PRU)

PRU se uporablja predvsem tam, kjer je pomembna zelo velika hitrost, na primer:
•
•
•
•
•
•

analogno-digitalna pretvorba,
zajem slike pri kameri,
prikaz slike na zaslonih,
prikaz slike na zaslonih na dotik,
komunikacija z napravami,
krmiljenje motorjev.
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3.4.1 PREDPRIPRAVA OKOLJA ZA DELO S PRU
Namestiti je treba prevajalnik za drevo naprav (ang. Device Tree), ki je podatkovna
struktura, predstavljena s preprostim drevesom. Vsebuje imena vozlišč in lastnosti, s
katerimi je določeno delovanje strojne opreme naprave. Tako je vsaka naprava opisana v
datoteki s končnico, ki se nato s pomočjo omenjenega prevajalnika prevede v binarni zapis
s končnico in se shrani v jedro operacijskega sistema. Tako se ustvari nova naprava.
Preden lahko z napravo komuniciramo, jo moramo dodati na seznam aktivnih naprav.
Binarno datoteko am335x-boneblack.dtb smo s prevajalnikom drevesa naprav prevedli v
znakovni zapis am335x-boneblack.dts. V programski kodi smo poiskali pruss@4a300000,
kjer smo vključili PRU tako, da smo status »disabled« spremenili v »okay«.
Ko je bil PRU omogočen, smo na operacijski sistem namestili programski paket, imenovan
»PRU Package«, ki vsebuje gonilnike in knjižnice (prussdrv) za delo s PRU, prevajalnik za
zbirni jezik Asembler (pasm) ter nekaj testnih primerov.
Aplikacijski del PRU je sestavljen iz zbirnega jezika, katerega datoteka je označena s
končnico .p in jo s prevajalnikom PASM (PRU Assembler) prevedemo v binarno objektno
datoteko s končnico .bin. To objektno datoteko potem naložimo in zaženemo z drugim
aplikacijskim delom, ki se izvaja na operacijskem sistemu in je napisan v programskem
jeziku C ali C++, kjer vključimo knjižnico PRUSSDRV, ki je potrebna za pravilno delovanje
procesorja PRU. Knjižnica PRUSSDRV nam omogoča nastavitev hitrosti delovanja
mikroprocesorja, alokacijo pomnilniškega prostora in registrov, zagon in ustavitev
mikroprocesorja.
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4 NAČRTOVANJE IN IZVEDBA ELEKTRIČNIH VEZIJ
V tem poglavju bomo predstavili celotno načrtovanje in izvedbo električnih vezij. Celotno
delovanje smo si zamislili na treh fizičnih delih (tiskanih vezjih). Vsi trije deli se na koncu
med seboj povežejo in priključijo na platformo BeagleBone black. Vsako napravo smo tudi
ločeno opisali.
Za maksimalno minimizacijo smo zasnovo senzorskega dela prvih dveh prototipnih
električnih vezij zasnovani popolnoma enako. Od proizvajalca Microchip smo uporabili 16bitni mikroprocesor dsPIC33EP256MU810, ki upravlja z električnimi elementi na vezju. Z
uporabo vgrajenega 12-bitnega A/D-pretvornika smo zajemali podatke na analognih vhodih
in jih shranili v pomnilnik. Potem smo jih po paketih pošiljali preko asinhrone serijske
komunikacije na napravo BeagleBone black v mehkem realnem času.
Po poskusih, opisanih v diplomskem delu [11], smo nadaljevali poskuse za izboljšanje
pulzne oksimetrije. Odločili smo se, da bomo tokrat podatke o prekrvavitvi dela telesa in o
oksigenaciji merili s pomočjo odboja svetlobe. V tem primeru sta svetilo in tipalo na isti strani
prsta, vendar fizično ločeni tako, da svetilo ne more neposredno vplivati na tipalo, ampak
le preko odboja [11].
Prej uporabljeni digitalni senzor TSL3301 smo zamenjali z analognim senzorjem TSL250RLF. Prednost tega je, da lahko sami vzorčimo zajete vrednosti, kar smo storili s priredbo
sistemske programske opreme. Tako smo izboljšali ločljivost zajetega signala z 8 na 12
bitov. Vendar pa zdaj vsak senzor vsebuje le eno svetlobno občutljivo tipalo. Na tej osnovi
smo uporabili tri senzorje TSL250R-LF, razporejene v linijo. Za takšno postavitev smo se
odločili zaradi večje verjetnosti, da bo kateri od senzorjev v območju, kjer lahko zajamemo
uporabne informacije.
Poleg svetlobnega tipala za pravilno delovanje pulzne oksimetrije potrebujemo tudi več
tipov svetlečih diod, ki oddajo svetlobo različnih valovnih dolžin [11]. Uporabili smo svetila
z valovnimi dolžinami 660 nm za rdečo in 940 nm za infrardečo svetlobo. Ta svetila smo
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izbrali zato, ker imata hemoglobin in oksihemoglobin ugodnejše ekstinkcijske koeficiente pri
teh valovnih dolžinah, kar pomeni, da bodo večje razlike med normaliziranimi amplitudami
PPG-signalov in bo oksigenacijo lažje oceniti. Svetila smo upravljali z dvema gonilnikoma
za svetila TLC5916, ki smo ju zasnovali s programsko izvedeno komunikacijo SPI.
K mikroprocesorju dsPIC smo vezali še dva analogna nelinearna NTC-termistorja, ki hitro
spreminjata upornost ob spremembi temperature. Z njima smo pridobili informacijo o
trenutni telesni temperaturi.
Koncentratorski del električnega vezja je zasnovan tako, da se priključi na večino električnih
pinov naprave BeagleBone black. Vsebuje štiri RJ45 konektorje, s katerimi se poveže z
dvema senzorskima ploščama. Na vezju smo uporabili električne elemente za strojno
predobdelavo EKG-signala, kjer združimo dva EKG-signala v en signal in tega okrepimo ter
iz njega filtriramo šum 50 Hz z uporabo nizkofrekvenčnega filtra z zarezo. Signal po
filtriranju še dodatno okrepimo z operacijskim ojačevalcem. Stopnjo okrepitve lahko med
delovanjem zvišamo ali znižamo z uporabo digitalnega spremenljivega upora, s katerim
komuniciramo preko vodila SPI. Po okrepitvi signalu spremenimo napetostno območje
signala med 0 in 1,8 V. Zgladimo napetost in jo privedemo na analogen vhod A/Dpretvornika naprave BeagleBone black.

Slika 4.1: Načrtovanje prototipnih ploščic, ki se povežejo s platformo BeagleBone black

Uporaba platforme BeagleBone black za merjenje človekovih vitalnih funkcij v realnem času

Stran 17

4.1 UPORABLJENE KOMPONENTE NA VEZJU
4.1.1 MIKROPROCESOR DSPIC33EP256MU810
Izbrani mikroprocesor spada v družino 16-bitnih dsPIC mikroprocesorjev, ki jih proizvaja
podjetje Microchip. Kot vidimo na , imamo na razpolago 100 pinov, od tega 83 vhodnoizhodnih vrat za priključitev zunanje periferije. Ima 280 kB vgrajenega pomnilnika flash in
28 kB pomnilnika RAM. Integriran ima 10-bitni ali 12-bitni A/D-pretvornik (32-kanalni) in 27
splošnonamenskih časovnikov (16- in 32-bitnih). Vsebuje vmesnike I2C in SPI ter serijske
povezave UART in USB. Za delovanje potrebuje mikroprocesor vhodno napetost med 3,0
V in 3,6 V. Nekateri od pinov mikroprocesorja so tudi tolerantni na 5 V, ti imajo sivo oznako
na pinih, ki so označeni na .

Slika 4.2: Razporeditev pinov na mikroprocesorju dsPIC33P256MU810

Za komunikacijo mikroprocesorja s platformo BeagleBone black smo uporabili strojni
UART-vmesnik. S pomočjo posebne tabele iz dokumentacije smo preko registrov določili,
na katerih pinih naj UART-serijski vmesnik komunicira z napravo. Med serijsko povezavo
smo vezali dva UART MAX3490 gonilnika, da smo se izognili izgubljanju podatkov pri veliki
hitrosti pošiljanja.
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4.1.2 UART-GONILNIK MAX3490
Za zagotavljanje kakovosti pošiljanja podatkov preko asinhrone serijske komunikacije smo
uporabili RS422 komunikacijski standard, ki določa električne lastnosti digitalnega
signalnega vezja. Čip, ki temelji na takem komunikacijskem standardu, je gonilnik
MAX3490, ki za svoje delovanje porabi 3,3 V napetosti in lahko deluje v full-duplex načinu.
Maksimalna hitrost pošiljanja in prejemanja podatkov je do 10 Mbps. Dolžina kakovostne
žične komunikacije brez izgubljanja podatkov je lahko tudi do enega kilometra ali več.

Slika 4.3: Shema vezave dveh MAX3490 gonilnikov za daljše razdalje

Zasnovali smo serijsko UART-komunikacijo med mikroprocesorjem dsPIC in procesorjem
ARM (BeagleBone black). Izhodna pina Tx in Rx iz mikroprocesorja smo vpeljali na
MAX3490. Iz njega potekajo štiri podatkovne linije neposredno v internetni konektor RJ45.
Iz drugega internetnega konektorja te štiri linije povežemo v drugi gonilnik MAX3490, iz
katerega dobimo dve liniji Tx in Rx, ki ju vežemo na platformo BeagleBone black. Vezava
je prikazana na spodnji sliki 4.4. Konektorja povežemo med sabo preko internetnega kabla

dsPIC

Slika 4.4: Vezava dveh UART-gonilnikov

BeagleBone

black

Mikroprocesor

CAT6.
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4.1.3 SVETLOBNO TIPALO TSL250R-LF
Za zaznavanje presvetljenosti tkiva smo izbrali tipalo, ki nam zagotavlja zelo veliko
svetlobno občutljivost. TSL250R-LF je svetlobno tipalo proizvajalca TAOS, ki se je nedavno
preimenoval v AMS (Austria Mikro Systeme).

Slika 4.5: Svetlobno tipalo TSL250R-LF

Svetlobna energija, ki pade na fotodiodo, generira fototok, ta se integrira s pomočjo
integratorja, ki je vgrajen v tipalo. Na izhod integratorja je vezan kondenzator. Količina
električnega naboja v njem je sorazmerna z intenzivnostjo svetlobe med integriranjem.

Slika 4.6: Vgrajen operacijski ojačevalec v vlogi integratorja

Svetlobno tipalo je občutljivo na vse valovne dolžine vidnih barv, prav tako je občutljivo na
infrardečo svetlobo. Najboljša odzivnost je na valovni dolžini 635 nm, kar pomeni, da je
tipalo najobčutljivejše ravno na rdeči barvni spekter svetlobe, ki se giblje okrog 660 nm
valovne dolžine. Graf občutljivosti je prikazan na sliki 4.7.

Slika 4.7: Karakteristika največje občutljivosti svetlobnega senzorja pri 635 nm
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Za svoje delovanje uporablja napetost med 2,7 V in 5,5 V. Na našem prototipnem vezju
smo uporabili tri svetlobna tipala, ki smo jih vezali na analogne vhode mikroprocesorja
dsPIC.

Slika 4.8: Vezava treh TSL250R svetlobnih tipal na analogne vhode mikroprocesorja

4.1.4 UPORABLJENA SVETILA
Uporabili smo svetila, ki oddajo svetlobo različnih valovnih dolžin. Svetilo sestavljajo štiri
svetleče diode, ki so razdeljene v dve skupini po dve svetleči diodi. Prva skupina diod seva
rdečo svetlobo z valovno dolžino 660 nm, druga skupina pa infrardečo svetlobo z valovno
dolžino 940 nm. Moč svetilnosti posamezne diode krmilimo z mikroprocesorjem preko
vodila SPI, povezanega na dva gonilnika LED-diod TLC5916, in preko dveh digitalnih linij,
s katerima nadzorujemo, katera skupina LED-diod bo oddajala svetlobo. Stanje teh
povezav je prikazano v pravilnostni Tabela 1.

Slika 4.9: Vezava rdečih in infrardečih LED-diod na gonilnik LED-diod TLC5916

4.1.5 GONILNIK LED-DIOD TLC5916
Uporabili smo gonilnik LED-diod TLC5916, ki nam zagotavlja stalen tok, ki teče skozi svetila
in ga lahko nastavimo med 3 in 120 mA za posamezen izhodni kanal. Čip je zasnovan tako,
da lahko med sabo povežemo več enakih gonilnikov v kaskadnem načinu. Uporablja
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napajalno napetost med 3,3 V in 5 V. Ponuja nam hitro odzivnost in delovanje, saj ima
vgrajen notranji oscilator, ki deluje na frekvenci 30 Mhz.

Slika 4.10: Vzporedna vezava dveh TLC5916 LED-gonilnikov za preklapljanje med dvema
izvoroma svetlobe

Uporabili smo dva omenjena LED-gonilnika, ki smo ju vzporedno povezali med sabo. Z
njima je komuniciral dsPIC mikroprocesor preko vodila SPI, kjer smo lahko nastavili moč
svetilnosti posameznega svetila. Vklop in izklop posameznega svetila smo določili s
kombinacijami dveh digitalnih linij OE1 in OE2, prikazanih v spodnji tabeli.

OE 1

OE 2

PRIŽGANA SVETILA

0

1

rdeče (λ = 660 nm)

1

0

infrardeče (λ = 940 nm)

1

1

nobene, merimo svetlobo iz okolice

Tabela 1: Kombinacije za izbiro svetila

4.1.6 TEMPERATURNO TIPALO
Uporabili smo električni element, imenovan termistor (ang. Thermistor), ki se mu na podlagi
temperaturnih sprememb spreminja električna prevodnost. Izbrali smo majhen, hitro
odziven termistor proizvajalca Vishay, tipa NTC (ang. Negative Temperature Coefficient),
to so nelinearni termistorji, ki jim začne upornost z višanjem temperature upadati.
Standardna referenčna temperatura je 25 °C, pri kateri ima omenjen termistor 500 Ω
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upornosti. Deluje v temperaturnem območju med –50 in +125 °C. Karakteristika
spreminjanja upornosti v odvisnosti od temperature je prikazana s krivuljo R–T na grafu
slike 4.11.

Slika 4.11: Razmerje med upornostjo (R) in temperaturo (T) je zelo nelinearno

Za določitev najboljšega približka izmerjene temperature smo uporabili linearizacijsko
tehniko Steinhart-Hartovega modela, ki zagotavlja točnost meritve do ± 0,02 % v območju
med 0 in 100 °C. Koeficiente, pridobljene od proizvajalca, smo uporabili v enačbi:
=

+ ln

+ [ln

]

(4.1)

Tu je:
•
•
•

, , – Steinhart-Hart koeficienti, ki določajo krivuljo R–T,
– temperatura, podana v kelvinih (K),
– naravni logaritem upornosti pri določeni temperaturi T.

Slika 4.12: Vezava dveh analognih termistorjev za hitro zajemanje spremembe temperaturnega
stanja
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Na analogna vhoda dsPIC mikroprocesorja smo vezali dva omenjena analogna termistorja,
ki smo jima prebrali trenutno upornost in na podlagi te izračunali trenutno stanje
temperature po zgornji enačbi.

4.1.7 TIPALO EPIC PS25255
V našem električnem vezju smo za merjenje EKG-signala uporabili dva senzorja EPIC
PS25255. Kratica EPIC predstavlja »Electric Potential Integrated Circuit«. Tipalo proizvaja
podjetje Plessey Semiconductors Electric Potential Integrated Circuit, ki je za svoj proizvod
dobilo tudi nagrado na »IET Innovation Awards«.
Pri EKG-signalu je porazdelitev električnih potencialov izmerjena na površini človeškega
telesa, s čimer skozi čas izmerimo celotno informacijo živčnih signalov srca. Tipalo EPIC
uporablja drugačno metodo zajemanja EKG-signala kot dosedanji postopki z uporabo
različnih tipov elektrod. S samo dvema EPIC-senzorjema je mogoče izmeriti enako ali pa
celo boljšo meritev kot z dosedanjimi mokrimi (Ag/AgCl) elektrodami. Mogoče merilne točke
pa sta lahko na primer leva in desna roka.
Tipala delujejo na kapacitivni način, kar pomeni, da ne potrebujejo neposrednega stika s
kožo za merjenje bioelektričnih signalov. Tipala tudi niso tako občutljiva na šum, saj je
celotno ohišje senzorjev popolnoma odrezano od napetosti na tipalu.

Slika 4.13: Tipalo EPIC PS25255

Tipalo PS25255 ima vhodno upornost približno 20 GΩ. V našem vezju ga napajamo z
bipolarno napetostjo med +3,3 V in –3,3 V. Za svoje delovanje porabi zelo malo električnega
toka, ta namreč znaša okoli 1,4 mA.
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Slika 4.14: Vezava EPIC-tipala na zaščiten Ethernet konektor; tipalo dobi napajanje iz naprave
BeagleBone black

Velikost izmerjenega signala se giblje v razponu nekaj mV. Analogni bioelektrični signali se
potem okrepijo, digitalizirajo in dodatno filtrirajo, kot je razloženo v naslednjih poglavjih.

4.1.8 NAPETOSTNI PRETVORNIK LMC7660
Naše vezje za obdelavo EKG-signala napajamo iz platforme BeagleBone black, tako
imamo poleg mase le še +3,3 V napetosti. Naši elementi za delo z EKG-signalom na tretjem
električnem vezju pa potrebujejo tudi negativno napetost. To smo dobili s pomočjo
omenjenega pretvornika napetosti, ki smo ga uporabili kot napetostni inverter.
Čip ima majhno porabo električnega toka, okrog 200 μA, in ga lahko napajamo od 1,5 V do
10 V. Ima tudi 97 % izkoristek pri napetostni pretvorbi in 95 % izkoristek moči. Vsebuje
oscilator, preko katerega se napajata dva zunanja kondenzatorja, ki sta na sliki označena
kot C1 in C2.

Slika 4.15: Vezava delilnika napetosti LMC7660
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Padec izhodne napetosti glede na tok, ki ga zahteva vezje, opisuje karakteristika, ki je
prikazana na spodnjem grafu. Padec napetosti je pri 50 mA tolikšen, da pade napetost na
0 V.

Slika 4.16: Karakteristika padca napetosti glede na tok, ki ga zahteva vezje

4.1.9 INSTRUMENTACIJSKI OJAČEVALEC INA122
Kot vhod na instrumentacijski ojačevalec INA122 pripeljemo signala iz dveh EPICsenzorjev. Ta dva signala se najprej odštejeta, nato se okrepita in pošljeta na izhod kot en
signal. Čip ima velik razpon napajalne napetosti med 2,2 V in 36 V ter za svoje delovanje
porabi zelo malo električnega toka, kar je 60 μA.
Za nastavljanje stopnje okrepitve uporabimo upor

(v našem primeru R1), ki ga vežemo

med pina 1 in 8.

Slika 4.17: Notranja zgradba ojačevalnika INA122

Z nastavljanjem različnih stopenj okrepitev smo ugotovili, da je najboljša 7-kratna okrepitev.
Izračunamo jo po naslednji formuli:
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(4.2)

!

Tu je:
•
•

" – stopnja okrepitve,
" – vrednost upora.

Za vrednost upora

smo torej izbrali 100 kΩ, s katerim dobimo 7-kratno stopnjo okrepitve.

Na vhodna pina 3 in 2 vežemo izhodna signala iz dveh EPIC-senzorjev, na pine 4, 5 in 7
pa vežemo napajanje. Pin 6 nam na izhod vrne okrepljen signal.

Senzor EPIC 1
IZHOD: 7x OKREPLJEN SIGNAL

Senzor EPIC 2

Slika 4.18: Vezava instrumentacijskega ojačevalca INA122, s katerim združimo signala iz EKGsenzorjev in določimo 7-kratno stopnjo okrepitve

4.1.10 NIZKOPREPUSTNI FILTER LTC1062
Potem ko smo signal okrepili iz nekaj mV napetosti, smo opazili, da je v izmerjenem signalu
amplituda šuma mnogo večja kot amplituda signala, saj smo okrepili tudi šum 50 Hz, ki se
rad pojavlja v večini analognih vezij. Okrepljen signal smo na izhodu iz instrumentacijskega
ojačevalca vpeljali na vhod filtra, ki je izničil frekvenco 50 Hz. Za to smo uporabili
nizkoprepustni filter 5. reda LTC1062.
Gre za večnamenski filter, ki ga lahko uporabimo za različne namene. Pri nas ga bomo
uporabili kot filter z zarezo. Filtri takšnega tipa so zelo uporabni, kadar želimo filtrirati točno
določeno frekvenco, ostale pa želimo pustiti nespremenjene. V našem primeru filtriramo
samo šum 50 Hz, ki je v signalu.
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Čip že ima vgrajen lasten oscilator, ki je privzeto nastavljen na 32 kHz. Slednjega nismo
uporabili v našem vezju, saj smo frekvenco pripeljali iz platforme BeagleBone black na pin
5. Za naš primer smo morali izračunati frekvenco ure po naslednji formuli:
#$%& = 7,93 ∗ #+,

$-

(4.3)

Tu je:
•
•

./01 – izhodna frekvenca ure,
.23 /4 – želena frekvenca zareze.

Rezultat iz enačbe nam določa, da mora biti frekvenca ure 3965 Hz. To frekvenco
generiramo s pomočjo vgrajene pulzno-širinske modulacije (PWM) v napravi BeagleBone
black, ki pošilja stalen pulz 3965 Hz.

VHOD
IZHOD

Slika 4.19: Vezava zveznega filtra LTC1062 z operacijskim ojačevalcem LM358

Za zarezni filter smo za upore R3, R5 in R6 izbrali vrednosti 10 kΩ. Upora R2 in R4 pa
morata biti v naslednjem razmerju:
5
6

= 1.234 :Ω

(4.4)

Glede na zgornjo enačbo smo izbrali R2 = 27 kΩ in R4 = 22 kΩ. Za operacijski ojačevalec,
ki je še potreben pri zgoraj opisani vezavi, smo uporabil LM358, ki je opisan v naslednjem
poglavju.

4.1.11 OPERACIJSKI OJAČEVALEC LM358
Integrirano vezje LM358 vsebuje dva operacijska ojačevalca. Za napajanje potrebuje
bipolarno napetost med ± 1,5 V in ± 16 V.
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Na našem vezju smo enega uporabili pri filtriranju z zarezo za čip LTC1062, drugega pa
smo uporabili pri okrepitvi signala po izhodu iz filtra. Za okrepitev smo uporabili prvi
operacijski ojačevalec s pini 1, 2 in 3.

IZHOD: OKREPLJEN SIGNAL

VHOD: FILTRIRAN SIGNAL

Slika 4.20: Okrepitev signala iz operacijskega ojačevalca LM358 v neinvertirajočem načinu v
odvisnosti od digitalnega spremenljivega upora

Koeficient okrepitve nastavimo z uporom

<

in digitalnim spremenljivim uporom

=>

po

enačbi 4.5. Ker gre za vezavo v neinvertirajočem načinu ojačevalca, bomo na izhodu imeli
neinvertiran signal.
?,@ = A 1 +

BC

5D

E ?F+

(4.5)

Tu je:
•
•
•
•

G3H – izhodna napetost,
GI2 – vhodna napetost,
J – velikost upora,
KL – velikost digitalnega spremenljivega upora.

Za upor

<

smo izbrali 1 kΩ, za upor

=>

smo z nastavljanjem različne upornosti ugotovili,

da nam zadostuje že 6-kratna okrepitev pri nastavljeni upornosti 841 Ω.

Uporaba platforme BeagleBone black za merjenje človekovih vitalnih funkcij v realnem času

Stran 29

4.1.12 DIGITALNI SPREMENLJIVI UPOR AD5260
AD5260 je digitalni spremenljivi upor oz. potenciometer, ki mu lahko digitalno spreminjamo
upornost preko vodila SPI. Čip lahko dobimo v izvedbi, da se obnaša kot 20, 50 ali 200 kΩ
potenciometer. Mi smo izbrali 200 kΩ potenciometer. Za nastavitev upornosti uporablja 8bitni serijski register, kar pomeni, da mu lahko nastavimo 256 različnih upornosti. Za
napajanje potrebuje unipolarno napetost med 5 V in 15 V ali pa bipolarno napetost med –5
V in +5 V.

IZHOD: OKREPLJEN SIGNAL
VHOD: FILTRIRAN SIGNAL

Slika 4.21: Vezava digitalnega spremenljivega upora AD5260 za spreminjanje upornosti in
določitev optimalne stopnje okrepitve na instrumentacijskem ojačevalcu LM358

Digitalni potenciometer smo vezali z instrumentacijskim ojačevalecem, da se obnaša kot
200 kΩ potenciometer, ki mu spreminjamo upornost preko 8-bitnega vodila SPI. Katero
vrednost moramo poslati, da dobimo želeno upornost, smo izračunali po naslednji enačbi:

=

MNO>
MN

∗

=P

+

Q

(4.6)

Tu je:
•
•
•
•

– izračunana upornost,
L – poslana 8-bitna vrednost (med 0 in 255),
KR – maksimalna upornost digitalnega potenciometra (v našem primeru 200 kΩ),
S – stalna upornost 60 Ω.

Paziti smo morali, da upornosti nismo preveč povečali, saj bi bila potem stopnja okrepitve
instrumentacijskega ojačevalca prevelika in bi bil izhodni signal v nasičenju. Digitalnemu
potenciometru smo spreminjali upornost iz platforme BeagleBone black s pošiljanjem 8bitnih vrednosti preko vodila SPI.
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4.1.13 OPERACIJSKI OJAČEVALEC MCP602
Operacijski ojačevalec MCP602 prav tako vsebuje dva operacijska ojačevalca. V našem
vezju ga bomo uporabili kot sledilnik napetosti (ang. voltage follower), s katerim bomo
dodatno zgladili okrepljen signal, ki pride iz instrumentacijskega ojačevalca LM358. Stopnja
okrepitve je v takšnem primeru 1. Napajamo ga z napetostjo med 3,3 V, pri čemer je izhodna
upornost je zelo majhna, vhodna pa zelo velika.

IZHOD: ZGLAJEN SIGNAL

VHOD: OKREPLJEN SIGNAL

Slika 4.22: Glajenje signala z uporabo operacijskega ojačevalca MCP602 kot sledilnika napetosti

Izhodni signal iz operacijskega ojačevalca MCP602 pošljemo na analogni vhod AN0
platforme BeagleBone black. Ker lahko A/D-pretvornik te naprave sprejme analogni signal
z maksimalno napetostjo 1,8 V, smo signal pred vhodom v operacijski ojačevalec omejili z
napetostjo med 0 in 1,8 V, ki smo jo privedli iz napajalnih pinov platforme BeagleBone black.
V tem delu vezja uporabimo še nizkoprepustni filter s lomno frekvenco 780 Hz, ki nam
odreže vse frekvence, večje od 780 Hz.
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4.2 IZDELAVA ELEKTRIČNIH VEZIJ
Najprej smo zasnovali senzorski del električnih vezij, na katerega smo dodali vse potrebne
senzorje, ki smo jih potrebovali za izmeritev človekovih vitalnih funkcij. Uporabili smo
dodaten mikroprocesor, ki je zajemal vrednosti iz pulzne oksimetrije in telesne temperature
ter jih potem poslal preko zasnovanega koncentratorskega vezja na platformo BeagleBone
black preko serijskega vodila UART.
Ker smo hoteli strogo ločiti analogni del električnega vezja EKG, nismo hoteli vnašati
dodatnega šuma. Zato smo komponente za strojno obdelavo signala zasnovali na
koncentratorskem električnem vezju.

4.2.1 IZDELAVA SENZORSKEGA VEZJA
Razvili smo shemo senzorskega vezja, ki je prikazana na sliki 4.23. Vezje napajamo z
lastnim napajanjem, z baterijo napetosti 3,3 V. Šum, ki pride po napajalnih linijah, smo
poskušali zmanjšati z dvema ločilnima kondenzatorjema 10 μF ter 10 nF. Na mikroprocesor
smo povezali vse njegove podatkovne in nadzorne linije. Da bi lahko mikroprocesor
programirali, smo dodali konektor, kamor lahko priključimo programator ICD3.
Na analogne vhode mikroprocesorja smo povezali tri optične elemente TSL250R in dva
temperaturno občutljiva elementa, preko katerih smo izvedli 12-bitno A/D-pretvorbo. Za
izvor svetlobe smo uporabili štiri LED-diode, dve rdeči z valovno dolžino 660 nm in dve
infrardeči z valovno dolžino 940 nm. Za upravljanje moči svetilnosti smo na vezje dodali dva
LED-gonilnika za svetila TLC5916, ki smo ju zasnovali s programsko izvedeno
komunikacijo SPI.
Zajete podatke iz senzorjev smo sproti s pomočjo časovnika, ki je generiral prekinitev,
shranili v pomnilnik in po paketih pošiljali preko asinhrone serijske komunikacije na napravo
BeagleBone black. Ker gre za daljšo povezavo UART-komunikacije, smo pred konektorjem
vezali en UART-gonilnik za daljše razdalje MAX3490, ki temelji na komunikacijskem
standardu RS422. Povezava ni le enosmerna, ampak lahko iz platforme BeagleBone black
pošiljamo različne nastavitve oksimetra, kot so moč svetilnosti posameznih LED-diod, čas
trajanja meritve in začetna vrednost meritve.
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Za pošiljanje podatkov po žični liniji smo izbrali en standardni internetni konektor RJ45 za
prenos podatkov pulzne oksimetrije in temperature ter en posebej zaščiten (ang. shielded)
internetni konektor RJ45 za prenos EKG-signala skupaj z napajalnimi linijami.
Na vezje smo namestili tudi tipalo EPIC, ki ima svoje napajanje privedeno iz platforme
BeagleBone black na tretje električno vezje, kjer se napetostni signal dvigne z uporabo
delilnika napetosti LMC7660 na napajalno napetost med +3,3 V in –3,3 V. To napetost
povežemo med zasnovanima ploščama preko internetnega kabla CAT6 skupaj s signalno
linijo. Ravno zaradi potrebe po dveh izhodnih EKG-signalih smo zasnovali dve enaki
električni vezji, ki smo ju povezali na koncentratorsko vezje, kjer sta signala vezana na
pozitivni in negativni vhod instrumentacijskega ojačevalnika INA122.
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Po zasnovi električne sheme smo izdelali tiskanino električnega vezja, ki vsebuje dvoslojne
povezave. Tiskanino smo zasnovali tako, da vsebuje na spodnji strani elemente, ki so
potrebni za delovanje naprave. Na zgornji strani pa se nahajajo senzorji, kot so svetlobna
tipala za zajemanje svetlobe, EPIC-senzor za zajemanje EKG-signala, termistorji za
zajemanje temperature in dve vrsti svetil, ki oddajata svetlobo različnih valovnih dolžin.

Slika 4.24: Več različnih plasti tiskanine za izvedbo PCB-ploščice, ki jo je izdelal zunanji izvajalec
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Po zasnovi tiskanine smo, kot lahko vidimo na sliki 4.24, generirali Gerber datoteke, ki so
tiskanino razdelile na več plasti:
•

zgornja in spodnja plast povezav,

•

prispajkalna mesta za električne elemente in konektorje,

•

položaj imena in vrednosti elementov,

•

povezave med zgornjo in spodnjo plastjo tiskanine,

•

položaji za izvrtanje lukenj.

Te datoteke smo potem posredovali najugodnejšemu ponudniku za izdelavo električnih
PCB-parcel, podjetju Svet elektronike.
Po prejemu dveh PCB-ploščic smo nanju prispajkali vse potrebne električne elemente in
konektorje. Ko sta bili ploščici končani, smo začeli pisati programsko kodo za mikroprocesor
dsPIC33EP256MU810.

Slika 4.25: Dokončan prototip prvih dveh izdelanih električnih PCB-ploščic
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4.2.2 IZDELAVA KONCENTRATORSKEGA VEZJA
Shema koncentratorskega vezja je prikazana na sliki 4.26. Vezje napajamo iz platforme
BeagleBone black s 3,3 V napajanjem. Vezje smo zasnovali tako, da se pritrdi na električne
pine platforme BeagleBone black in nam služi kot vmesno električno vezje med platformo
in prvima električnima vezjema. Ta del vezja je prav tako zasnovan predvsem za strojno
predobdelavo EKG-signala, pridobljenega iz dveh EPIC-senzorjev.
Najprej je bilo treba v vezju za nekatere komponente generirati negativno napetost. To smo
storili z uvedbo električnega elementa LMC7660. Večina komponent namreč za svoje
delovanje potrebuje bipolarno napetost. Prav tako smo bipolarno napetost dovedli po
zaščitenem internetnem S5TP CAT6 kablu do senzorja EPIC.
Signala se iz EPIC-senzorjev, ki sta na prvih dveh vezjih, pripeljeta v instrumentacijski
ojačevalec INA122, kjer se med sabo odštejeta in dodatno okrepita, da dobimo na izhodu
skupen signal s 7-kratno okrepitvijo. Signal se nato pelje skozi filter z zarezo LTC1062, ki
odstrani šum 50 Hz s pomočjo neprestanega pošiljanja frekvence 3965 Hz na oscilator filtra,
kar generiramo s pulzno modulacijo iz naprave BeagleBone black. Po filtraciji celoten signal
še dodatno okrepimo s pomočjo operacijskega ojačevalca LM358. Faktor okrepitve je
predvsem odvisen od digitalnega potenciometra AD5260, ki določi upornost na podlagi
podane 8-bitne vrednosti, ki mu jo pošljemo preko vodila SPI iz naprave BeagleBone black.
Po dodatni okrepitvi signala je treba vrednosti premakniti v pravilno napetostno območje, in
sicer med 0 in 1,8 V, z uporabo zenerjeve diode in dovajanjem analogne napetosti, ki znaša
1,8 V. V tem delu vezja uporabimo še nizkoprepustni filter s lomno frekvenco 680 Hz, s
katerim odstranimo frekvence, večje od 680 Hz. Uporabimo še dodaten operacijski
ojačevalec, ki ga uporabimo kot sledilnik napetosti (ang. voltage follower), s katerim
dodatno zgladimo izhodni signal. Na koncu se signal pripelje na vhod A/D-pretvornika na
platformo BeagleBone black, kjer se na mikroprocesorju PRU digitalizira in po potrebi
dodatno obdela na višji programski ravni.
Po končani tretji shemi smo se lotili izdelave tiskanine. Tudi tukaj smo uporabili dvoslojne
povezave. Večino elementov smo razvrstili po zgornji strani tiskanine, da smo lahko izmerili
signale posameznih elementov med delovanjem električnega vezja brez fizičnega ločenja
vezja s pinov platforme BeagleBone black.
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Slika 4.27: Več različnih plasti tiskanine za izvedbo PCB-plošče, ki jo je prav tako izdelal zunanji izvajalec
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Zasnovali smo tiskanino, za katero smo generirali Gerber datoteke (slika 4.27) na enak
način kot pri prvih dveh električnih vezjih, ki smo jih prav tako poslali istemu ponudniku za
izdelavo PCB-parcele.
Po prejemu PCB-ploščice smo nanjo prispajkali vse potrebne komponente. Po končani
izvedbi smo ploščico združili s pini platforme BeagleBone black in povezali s prvima
ploščama, na katerih se nahajajo senzorji. Potem smo začeli pisati programsko kodo za
procesor ARM in mikroprocesor PRU na platformi BeagleBone black.

Slika 4.28: Dokončan prototip koncentratorske PCB-ploščice
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4.2.3 IZDELAVA PROTOTIPNEGA OHIŠJA
Da se ob meritvah nismo dotikali električnih elementov, ampak samo senzorjev, smo za
prvi dve prototipni ploščici v 3D-modelirnem orodju Blender zasnovali zgornji in spodnji
model pokrovčka, ki sta se pritrdila na ploščico. Zasnovana 3D-modela smo izvozili v .stl
format in ga naložili v programskem orodju Slic3r, ki se uporablja za konfiguracijo pri 3Dtiskanju modelov. V laboratoriju za sistemsko in programsko opremo smo potem natisnili
modela s 3D-tiskalnikom. Prav tako smo natisnili ohišje za platformo BeagleBone black,
kjer smo s spletne strani [31] prenesli že izdelan 3D-model.

Slika 4.29: Prototipna plastična ohišja, natisnjena s 3D-tiskalnikom

Uporaba platforme BeagleBone black za merjenje človekovih vitalnih funkcij v realnem času

Stran 41

5 IMPLEMENTACIJA PROGRAMSKE REŠITVE
5.1 PROGRAMSKA KODA ZA MIKROKRMILNIK
DSPIC33P256MU810
Pri pisanju programa za mikroprocesor dsPIC33EP256MU810 smo se odločili za orodje
MPLAB X IDE podjetja Microchip, ki je tudi proizvajalec našega mikroprocesorja.
Programsko kodo smo implementirali v programskem jeziku C. Za prevajanje smo uporabili
XC16 prevajalnik različice 1.21. Da je bilo delo s prenašanjem programa in iskanjem napak
preprostejše, smo uporabili programator in razhroščevalnik ICD3, ki je mnogokrat prišel
prav, ko je bilo treba najti napako s pomočjo prekinitvenih točk (ang. breakpoints), kjer je
bilo mogoče spremljati realno stanje v danem trenutku.
Na začetku programa je treba nastaviti konfiguracijske bite v registru za delo z raznimi
vmesniki. Med pomembnejšimi je nastavitev oscilatorja na pravilno frekvenco delovanja.
Uporabili smo 4 MHz zunanji oscilator, ki smo ga nastavili na maksimalno frekvenco, pri
kateri še deluje razhroščevalnik. S pomočjo registrov smo nastavili frekvenco na 120 MHz,
pri čemer uporablja dva cikla na instrukcijo, kar znaša 60 MIPS.

5.1.1 NASTAVITEV UART-VMESNIKA
Po nastavitvi frekvence smo se lotili inicializacije serijskega UART-vmesnika. Ta se
uporablja za komunikacijo s platformo BeagleBone black. Najprej smo morali izbrati pina,
na katerih želimo imeti povezavo. Za UART-vmesnik potrebujemo Rx in Tx povezavo. Po
določanju pinov smo nastavili njihovo polarnost. Na našem mikroprocesorju lahko
nastavimo kateri koli vhodno-izhodni pin za določeno nalogo strojnih vmesnikov. V našem
primeru smo določili pin RD14 za prejemanje (Rx) in RD15 za pošiljanje (Tx) preko posebne
tabele, ki povezuje pine z vmesniki.
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Treba je bilo nastaviti tudi hitrost pošiljanja podatkov preko serijskega vodila. Želimo pošiljati
podatke s hitrostjo 921.600 bitov na sekundo. To smo nastavili v registru U1BRG, ki mora
biti cela vrednost. Izračuna se po naslednji formuli:
TU BRG = A

YZ
P=@+> = [∗ N

E−1

(5.1)

Tu je:
•
•
•

]^ – frekvenca,
RKH2L K _ – želena hitrost,
H` abc – vrednost za register.

5.1.2 NASTAVITEV ZAJEMA A/D-PRETVORBE
Nato smo nastavili A/D-pretvornik. Vklopi se inicializacijsko funkcijo, ki nastavi vse potrebne
registre A/D-pretvorbe in omogoči kanale, na katerih bomo zajemali analogne signale. Za
nas je bila pomembna odločitev, ali želimo imeti 10- ali 12-bitno resolucijo. Zaradi večje
ločljivosti smo izbrali 12-bitno resolucijo. Vrednosti iz A/D-pretvorbe smo zajemali
enakomerno z uporabo časovnika in jih v mikroprocesorju shranjevali ločeno za pulzno
oksimetrijo in temperaturo na pomnilniške naslove z uporabo kazalcev.

5.1.3 NASTAVITEV ČASOVNIKA
Uporabili smo 16-bitni časovnik (ang. timer) TMR2, ki smo ga v registrih konfigurirali za
prekinitve, v katerih enakomerno zajemamo podatke iz A/D-pretvorbe z vzorčevalno
frekvenco 1 kHz. Ker zajemamo podatke izmenično iz petih analognih elementov, se
vrednost vsakega elementa zajame s frekvenco 200 Hz in se shrani v pomnilnik.

5.1.4 NASTAVITEV POMNILNIKA
Pred začetkom delovanja A/D-pretvorbe smo razporedili pomnilnik (ang. buffer) velikosti
128 zlogov posebej za fotopletizmografske (PPG) in temperaturne signale. Od tega sta prva
dva zloga predstavljala glavo paketa, ki je pomagala pri sinhronizaciji na napravi.
Maksimalno število pomnilnikov, ki so se pošiljali po načelu krožne vrste, smo omejili na
velikost 256. Vrednost za glavo smo izbrali 0 x AA in 0 x 71 za pulzno oksimetrijo in 0 x BB
in 0 x 77 za temperaturo. Ker smo pošiljali števila, ki so velika 16 bitov, smo vsako število
razdelili na dva zloga. Tako smo na koncu v enem paketu poslali 128 zlogov.
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5.1.5 NASTAVITEV SVETIL
Kot že omenjeno, smo v vezju uporabili dve vrsti svetil, to so svetila, ki sevajo rdečo in
infrardečo svetlobo. Do njih lahko dostopamo le preko uporabljenih dveh LED-gonilnikov
TLC5916, s katerima upravljamo svetila. Na katerem izhodu in s kakšno močjo bo svetilo
oddajalo svetlobo, določimo preko SPI-vodila. S kombinacijo dveh nadzornih linij pa
določimo, katero svetilo naj sveti na svetlobni senzor. Pri posameznem prehodu zanke
izmenično preklapljamo med rdečo in infrardečo svetlobo, nazadnje pa svetilo celo
izklopimo, da izmerimo svetlobo iz okolice.

5.1.6 SHEMATSKI POTEK PROGRAMA

Slika 5.1: Bločna shema delovanja mikroprocesorja
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5.2 PROGRAMSKA KODA ZA PLATFORMO BEAGLEBONE BLACK
5.2.1 STREŽNIŠKA PLATFORMA NODE.JS
Programska platforma node.js temelji na Googlovem pogonu V8, ki ga Google uporablja v
spletnem brskalniku Chrome. Za pisanje strežniških aplikacij se uporablja programski jezik
JavaScript, ki je interpretski jezik z dinamičnim tipskim sistemom, temelječ na sintaksi
programskega jezika C.
Node.js je namenjen izdelavi omrežnih aplikacij, ki temeljijo na asinhroni komunikaciji med
odjemalcem in strežnikom. Prav zaradi svoje asinhrone narave je običajno uporabljen za
aplikacije, ki tečejo v realnem času. Aplikacije se izvajajo kot enonitni procesi s kombinacijo
izvajanja brez blokiranja (ang. non blocking execution), medtem ko uporablja node.js več
niti za dogodke med omrežjem in datotekami. Za izvajanje programske kode brez blokiranja
uporablja pogon tudi prevajalnik JIT (ang. just in time), ki velik del programske kode med
interpretiranjem optimizira in dinamično pretvori v strojno kodo.
Velik dodatek te platforme so razširitve, ki nam omogočajo pisanje programske kode na
nižji ravni v programskem jeziku C ali C++. Znotraj teh razširitev lahko implementiramo
vhodno-izhodne operacije za komunikacijo z drugimi napravami. Implementirano
programsko kodo na nižji ravni potem prevedemo s prevajalnikom »node-gyp« v objektni
zapis s končnico .node.
Posebnost so tudi tako imenovani sistemski moduli in so prav tako napisani v jeziku
JavaScript in lahko vsebujejo razširitve, implantirane v C ali C++. Namestimo upravljalec
paketov (ang. Node package manager, NPM), ki se uporablja za nameščanje node.js
modulov iz NPM-registra. Trenutno se v registru nahaja okrog 200.000 modulov.
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5.2.2 IMPLEMENTACIJA ZAGONA STREŽNIŠKE APLIKACIJE
Programsko kodo smo napisali v strežniški aplikaciji node.js. V kodo smo vključili module,
ki že implementirajo razširitve z vhodno-izhodnimi operacijami:

•

za vzorčenje analognih podatkov na namenskem procesorju PRU smo vključili
modul »pru«, ki je omogočal izvajanje naše objektne kode .bin, napisane v zbirnem
jeziku, ki je omogočal neposredno branje in pisanje iz deljenega pomnilnika ram,
proženje prekinitev, zagon in ustavitev izvajanja;

•

za generiranje stalne frekvence 3965 Hz preko pulzne modulacije (PWM) na
nizkoprepustni filter z zarezo LTC1062 smo namestili modul »bot-io«;

•

za prejemanje in pošiljanje podatkov preko asinhronega serijskega vodila UART
smo prav tako uporabili modul »bot-io«;

•

za pošiljanje 8-bitnih vrednosti na digitalni potenciometer AD5260, s katerim smo
preko vodila SPI določili stopnjo okrepitve signala, smo namestili modul »spi«;

•

za shranjevanje zajetih vzorcev v datoteko smo uporabili modul za delo z vhodnoizhodnimi operacijami datotek »fs«.

Da smo lahko zajete podatke pošiljali preko internetne povezave k odjemalcem, smo
namestili naslednja potrebna modula:

•

za ustvarjanje spletnega strežnika smo namestili modul »express«, ki trenutno velja
za enega najrobustnejših in najhitrejših strežnikov v node.js;

•

med strežnikom in odjemalcem smo komunicirali s pošiljanjem podatkov preko
spletnih vtičnikov (ang. sockets), zato smo namestili modul »socket.io«.

Program je sestavljen iz več datotek, ki so napisane v različnih programskih jezikih. Glavni
program je strežniška aplikacija, ki se izvaja s končnico .js. Za izvajanje na namenskem
procesorju PRU smo napisali strojno programsko kodo v zbirnem jeziku s končnico .p, ki
smo jo s prevajalnikom prevedli v objektno kodo .bin, ki smo jo zagnali preko vključenega
modula pru in gonilnikov prussdrv. Napisali smo spletno kodo .html, ki se je naložila na
strani odjemalca in komunicirala preko vtičnikov s strežniško aplikacijo.
Ob zagonu programa se najprej ustvarijo vsi objekti vključenih sistemskih modulov. Stalno
začnemo pošiljati frekvenco 3965 Hz preko pulzne modulacije na nizkofrekvenčni filter z
zarezo. Potem sledi zagon spletnega strežnika na spletnem naslovu 192.168.7.2, na portu
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3000. Inicializirajo se spletni vtičniki, ki so namenjeni komunikaciji med odjemalcem in
strežnikom. Ko se odjemalec preko spletnega brskalnika poveže na omenjeni spletni naslov
in port, se sproži zahteva. Tedaj se pošlje na spletni naslov odjemalca spletna koda, ki se
prikaže v obliki grafičnega vmesnika, kjer se grafično prikažejo vse zajete vrednosti iz
senzorjev.

5.2.3 IMPLEMENTACIJA ZA PRIDOBITEV EKG-SIGNALA
Objektna programska koda se v jedro namenskega procesorja PRU naloži takoj po
inicializaciji vseh sistemskih modulov in se izvaja po naslednjem postopku.
Najprej se nastavijo vsi potrebni registri za pravilno izvajanje programa. Nastavili smo
maksimalno frekvenco delovanja, ki znaša 200 MHz. Nastavili smo register deljenega
pomnilnika RAM velikosti za 202 podatka, pri čemer prvi podatek določa branje iz
pomnilnika, v drugem se beležijo poslani paketi, na ostalih 200 pa shranjujemo zajete
vrednosti. Ker je vsaka vrednost zapisana s 4 zlogi, smo določili velikost v registru na 808
zlogov. Nastavili smo register za A/D-pretvorbo, kjer smo nastavili kanal AN0 na analogni
vhod in omogočili samo A/D-pretvorbo. Nastavili smo še register za zakasnitev zajema
novega vzorca (ang. sample delay), s katerim smo določili vzorčevalno frekvenco na 1 kHz.
Na CPE-enoti je branje iz deljenega pomnilnika ram veliko hitrejše, če preberemo več
podatkov hkrati kot pa vsakega posebej, na primer z uporabo krožne vrste. Zato smo
podatke iz deljenega pomnilnika ram razdelili na dva dela.
Ustvarili smo makro, kjer smo definirali števec zlogov velikosti deljenega pomnilnika zajetih
podatkov na 800 zlogov. Ko je bila vzorčena vrednost na voljo, smo jo zapisali v deljeni
pomnilnik ram in povečali števec za 4 zloge. Ko smo napolnili polovico pomnilnika, smo na
prvo pomnilniško lokacijo zapisali, katera polovica pomnilnika je na voljo za branje. Na
drugo pomnilniško lokacijo pa smo zapisali števec paketa za preverjanje brez izgubnega
pošiljanja na CPE. Tedaj smo poslali prekinitev na CPE in s tem sporočili, da je določena
polovica pomnilnika na voljo za branje, medtem ko se druga polovica polni, in obratno.
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Slika 5.2: Bločna shema delovanja namenskega procesorja PRU

Na strani strežniške aplikacije smo po vsaki prejeti prekinitvi iz PRU-enote prebrali po 100
podatkov hkrati iz deljenega pomnilnika ram. Prva pomnilniška lokacija je določala, katero
polovico pomnilnika lahko preberemo, druga pa številko prejetega paketa podatkov, s
katero smo preverili, če smo katere podatke izgubili.
Prebrane podatke iz deljenega pomnilnika ram smo na začetku poslali strežniški aplikaciji
v surovi, neobdelani obliki preko vtičnikov do odjemalca, kjer smo jih prikazali. Deloma se
je že lahko zaznal EKG-signal pri najmanjši stopnji okrepitve, vendar je bilo prisotnega
veliko šuma. Pokazala se je potreba po sprotnem filtriranju. Zato smo napisali funkcijo v
node.js, ki sproti zapiše zajete podatke v tekstovno datoteko v nekem določenem času.
Zajeli smo podatke več ljudi, ki smo jih naknadno analizirali v matematičnem orodju Matlab
na osebnem računalniku.
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5.2.4 ANALIZA ZAJETEGA EKG-SIGNALA
V orodju Matlab smo napisali skripto, s katero smo podrobno analizirali signal. Odstranili
smo enosmerno komponento in normalizirali vrednosti med –1 in 1. Izris signala je viden
na sliki 5.3. Uporabili smo hitro Fourierjevo pretvorbo (ang. Fast Fourier Transform, FFT)
za točno spektralno informacijo iz signala, kjer predpostavljamo, da je vsak Fourierjev
koeficient zanesljiv prikaz amplitude in relativne faze, ki ustreza frekvenčni komponenti v
signalu.

Slika 5.3: Na zgornji sliki je viden zajem surovih podatkov iz A/D-pretvornika. Nekoliko je že vidna
frekvenca EKG-signala. Na spodnji sliki je prikazana gostota frekvenc, ki jih vsebuje signal. Na
spodnjem grafu vidimo, da vsebuje zelo veliko šuma 50 Hz, in njegove harmonike.

Za filtriranje signala smo uporabili že vgrajene metode filtrov v Matlabu, da bi iz signala
izločili neželene frekvence oz. določen frekvenčni pas. Uporabili smo filter z zarezo (t. i.
»noch« filter), ki ga uporabimo, kadar iz signala želimo izločiti točno določeno frekvenčno
komponento, v našem primeru je to frekvenca 50 Hz, ki se pojavi v signalih predvsem zaradi
motenj, ki jih povzročajo elektroenergetski sistemi.
Da smo se znebili še ostalih visokih frekvenc, med katerimi so prevladovale harmonike
frekvence 50 Hz, smo uporabili dodaten nizkofrekvenčni filter (t. i. butterworth filter) reda 5,
ki ohrani nizke frekvence, visoke pa zmanjša oz. izloči. Lomno frekvenco filtra smo določili
pri 80 Hz.
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Slika 5.4: Rezultat filtriranja s filtrom z zarezo pri lomni frekvenci 50 Hz in nizkofrekvenčnim filtrom
pri lomni frekvenci 80 Hz

Ko smo vedeli, katere filtre moramo uporabiti, da se znebimo nezaželenega šuma, smo
zasnovali filtre v naši strežniški aplikaciji. Uporabili smo vektorja a in b s 3 koeficienti pri
filtru z zarezo in 11 koeficienti pri nizkofrekvenčnem filtru. Ko smo v strežniški aplikaciji
prebrali paket vzorcev iz deljenega pomnilnika ram, smo jih sproti obdelali po enačbi#, kjer
smo vrednosti vhodnega signala pomnožili s koeficienti vektorja b in vrednosti izhodnega
signala s koeficienti vektorja a filtra z zarezo. Rezultate vrednosti filtra z zarezo smo nato
obdelali še z vektorskimi koeficienti a in b nizkofrekvenčnega filtra po enakem postopku.

[1] ∗ d[e] = [1] ∗ f[e] + ⋯ + [e: + 1] ∗ f[e − e:] − [2] ∗ d[e − 1] − ⋯ − [e: + 1] ∗ d[e − e:]

Tu je:
•
•
•
•
•

a – koeficienti vektorja a,
b – koeficienti vektorja b,
x[n] – vhodni signal,
y[n] – izhodni signal,
nk – število koeficientov v vektorjih a in b.

Po izločitvi neželenih frekvenc oz. šuma iz signala smo paket vzorcev poslali odjemalcu.
Signal je bil po filtriranju videti enako kot v Matlabu, le da je bil prikazan realnočasovno.
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5.2.5 IMPLEMENTACIJA ZA PRIDOBITEV PPG-SIGNALA IN TELESNE
TEMPERATURE
Po klicu modula »bot-io« smo ustvarili dva objekta serijske komunikacije UART, in sicer
UART1 in UART4, ki komunicirata z mikroprocesorjema, ki se nahajata na prvi dveh
prototipnih ploščicah. Obema nastavimo hitrost pošiljanja in prejemanja na 921.600 bitov
na sekundo in velikost paketa na 128 zlogov.
Ko smo v strežniški aplikaciji prejeli paket preko komunikacijske povezave UART1 ali
UART4, smo pogledali glavo paketa, da smo vedeli, ali gre za paket s podatki pulzne
oksimetrije ali telesne temperature. Podatke smo iz trenutno prejetega paketa združili po
dva zloga in tako dobili 16-bitne vrednosti. Če smo prebrali vrednosti svetlobnih tipal, smo
podatke poslali v surovi obliki na stran odjemalca, kjer smo zajete valovne dolžine rdeče in
infrardeče svetlobe prikazali na grafu. Če je šlo za vrednosti iz termistorjev, smo izračunali
temperaturo na podlagi Steinhartove metode, kjer smo uporabili enačbo (4.1).
Temperaturne vrednosti smo na strani odjemalca prikazali številčno. Telesno temperaturo
smo sproti izračunali po prejetju vrednosti in jo poslali odjemalcu, kjer smo jo prikazali.
Da smo lahko poskušali oceniti stopnjo nasičenosti kisika v krvi, smo zajeli vse prejete
signale pri omenjenih valovnih dolžinah in jih shranili v datoteko za naknadno obdelavo v
programu Matlab na osebnem računalniku.

5.3 SPLETNA APLIKACIJA V HTML5
Vse podatke, ki smo jih na strežniški aplikaciji realnočasovno prebrali in obdelali, smo preko
internetnih vtičnikov poslali na stran odjemalca (ang. client), kjer smo jih prikazali. Zato smo
napisali spletno aplikacijo, ki temelji na označevalnem jeziku HTML5 (ang. Hyper Text
Markup Language), s katerim opišemo spletno vsebino v kombinaciji s CSS3 (ang.
Cascading Style Sheets), kjer definiramo obliko postavitve elementov. V HTML smo dodali
tudi skriptno kodo JavaScript, ki skrbi za komunikacijo s strežniško aplikacijo in za izris
posameznih grafičnih elementov.
Ko se s spletnim brskalnikom povežemo na spletni naslov platforme BeagleBone black, na
katerem se izvaja strežniška aplikacija, nam ta pošlje programsko kodo, kako naj se stran
izvaja. Ob začetku se inicializira postavitev vseh spletnih elementov, potem se inicializirajo
spletni vtičniki za komunikacijsko pošiljanje in branje podatkov.
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Iz strežniške aplikacije smo preko vtičnikov pridobili že obdelane podatke iz senzorjev, ki
smo jih nato grafično prikazali. Za grafični prikaz smo v HTML5 in JavaScriptu uporabili
grafični element, imenovan »canvas«, ki nam nudi možnost izrisa grafičnih elementov v
realnem času. Tako smo vrednosti EKG, PPG in telesne temperature realnočasovno
prikazovali na canvas grafih in drugih animacijskih elementih, vidnih na spodnji sliki.

Slika 5.5: Izdelan prototip spletne aplikacije, kjer grafično prikažemo rezultate iz senzorjev

Vsak vzorec EKG-signala smo trenutno shranili v polje velikosti 2000 vzorcev, ki smo jih
prikazali na grafu. Pod grafom samo izrisali stanje prebranega paketa EKG-signala s
canvas pravokotnikom.
Pri PPG-signalih smo za posamezno svetlobno tipalo ustvarili po dve polji, kamor smo
shranjevali valovni dolžini rdeče in infrardeče svetlobe velikosti 400 vzorcev. Za prikaz na
grafu smo imeli na izbiro vse valovne dolžine iz zajetega svetlobnega tipala ali pa povprečje
posameznih valovnih dolžin. Vsako valovno dolžino smo posebej izrisali s canvas
pravokotniki, kjer se je lepše zaznala moč zajete valovne dolžine na posameznem
svetlobnem tipalu. Povprečje posameznih valovnih dolžin smo prikazali v canvas krožnem
loku, kjer se je lepo videla razlika med absorbirano rdečo in infrardečo valovno dolžino.
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Slika 5.6: Zgoraj levo sta s krožnim lokom prikazani trenutni povprečji valovnih dolžin.
Desno na sliki vidimo s pravokotniki prikazan trenuten izris zajetih PPG vrednosti iz
svetlobnih tipal pri rdeči, infrardeči in ambientni svetlobi. Spodaj na grafu viden PPGsignal, ki ga sestavljata povprečji valovnih dolžin rdeče in infrardeče svetlobe.

Temperaturo smo izpisali v številčnem načinu. Na strežniško aplikacijo lahko preko
vtičnikov pošljemo veliko konfiguracij. Kjer lahko pošljemo 8-bitno vrednost za nastavitev
stopnje okrepitve signala EKG, lahko za nadzor moči svetlobe rdečih in infrardečih svetil
prav tako pošljemo 8-bitne vrednosti za posamezno valovno dolžino svetila. Strežniški
aplikaciji prav tako pošljemo ukaz v primeru zajemanja določenega signala s poljubnim
časovnim zajemom.

Slika 5.7: Nastavitve grafičnega izrisa EKG- in PPG-signala
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6 OPRAVLJENI PREIZKUSI IN REZULTATI
Elektrokardiografski in fotopletizmografski senzor smo preizkusili s prsti na roki. Postavitev
prsta prikazuje slika 6.1. Preizkus je potekal tako, da je testirana oseba držala po en prst
na senzorski ploščici tako, da je pokrila vse senzorje na ploščici. Da smo izmerili pravilen
signal EKG, smo morali držati prsta na obeh senzorskih ploščicah in se hkrati dotikati mase,
ki smo jo privedli na spodnjo stran senzorske ploščice. Za doseganje boljših rezultatov
signala PPG smo robove pri svetilih in okrog svetlobnih tipal obarvali s črnim lakom, da je
vsa svetloba potovala skozi tkivo.

Slika 6.1: Zgornja slika prikazuje postavitev prsta na senzorsko ploščico za pravilno
zajemanje podatkov, kjer se moramo dotikati tudi mase (spodnja slika).

Iz zajetega signala EKG smo uspeli zaznati vse tri valove srčnega impulza, ki smo jih
prikazali v signalu na sliki 6.2. Vsak od teh valov predstavlja točno določeno dejavnost srčne
mišice, pri čemer val P predstavlja depolarizacijo atrijev, val QRS predstavlja depolarizacijo
ventriklov in val T predstavlja repolarizacijo ventriklov.
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Slika 6.2: Določitev osnovnih treh valov srčnega impulza na zajetem
EKG-signalu

V izmerjenem signalu na sliki 6.3 vidimo rezultat presvetljenega prsta na roki pri normalnem
dihanju. Iz signala lahko razločimo osnovno delovanje srčne mišice, ki ga sestavljata faza
raztezanja (diastola) in faza krčenja (sistola). V fazi diastole se srčna mišica sprosti in srce
se napolni s krvjo, pri čemer se arterije zožijo in skozi njih steče manj krvi. Tedaj zaznamo
manj svetlobe. V fazi sistole pa se srčna mišica skrči in dovede kri v organe in telo, tedaj
zaznamo več svetlobe, saj se arterije razširijo in skozi njih steče več krvi. Krčenje srčne
mišice je posledica električnega dražljaja, ki deluje kot naraven srčni spodbujevalnik.
Postopka sta med seboj usklajena in vodita do urejenega, ritmičnega delovanja srca.

Slika 6.3: Na zgornjem grafu vidimo pulzirajoč srčni utrip pri rdečih in infrardečih valovnih dolžinah.
Na spodnjem grafu vidimo rezultat povprečja rdečih in infrardečih valovnih dolžin.
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Na dveh testirancih smo izvedli meritev, ki je trajala natanko dve minuti, pri čemer smo
spremljali razlike rdeče in infrardeče valovne dolžine. Ob začetku sta merjenca vdihnila in
prenehala dihati. To sta počela, dokler sta lahko. Nato sta izdihnila in dihala normalno, da
se je oksigenacija v njuni krvi vrnila na raven pred začetkom meritve. Rezultat je prikazan
na spodnji sliki 6.4, kjer je razvidno, da ob zadrževanju vdiha ni bilo proizvedenega več
novega kisika in so se srčne žile začele ožiti. Posledica tega je bilo manj vpite svetlobe, saj
je skozi žile teklo manj krvi. Senzorji so proizvedli primerne signale, iz katerih smo lahko
opazili spremembe v oksigenaciji.
Testna oseba 1

Testna oseba 2

Slika 6.4: PPG-signal merjencev brez dihanja z začetkom pri 10 sekundah in koncem pri 60
sekundah
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7 SKLEP
V magistrskem delu smo podrobno opisali platformo BeagleBone black, njene specifikacije
in delovanje. Uspeli smo izdelati strojni in programski del za tri prototipne ploščice, in sicer
koncentracijsko vezje, na katero se priključita še preostali dve izdelani senzorski vezji.
Pravilno delovanje elektronskih komponent smo preverili z oscilatorjem in logičnim
analizatorjem.
Napisali smo dve strojni kodi za pravilno izvajanje mikroprocesorjev, in sicer prvo v
programskem jeziku C za zajem signalov PPG in telesne temperature in drugo v
prilagojenem zbirnem jeziku za zajem signala EKG.
Pridobili smo veliko dodatnega znanja o strežniških aplikacijah, ki so zasnovane na
platformi node.js. V veliko pomoč so nam bili tudi že implementirani moduli z razširitvami,
ki smo jih uporabili v naši strežniški aplikaciji. Prav tako smo napisali spletno aplikacijo v
HTML5, kjer smo vse rešitve prikazali v grafični obliki.
Platforma BeagleBone black se je precej dobro izkazala, saj je bila sposobna brez težav
obdelati veliko podatkov in jih poslati na spletno stran odjemalca, kjer so bili prikazani
grafično v mehkem realnem času.
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IZJAVA O AVTORSTVU

Spodaj podpisani

LEON DVORŠAK

z vpisno številko

E5005763

sem avtor magistrskega dela z naslovom:
UPORABA PLATFORME BEAGLEBONE BLACK
ZA MERJENJE ČLOVEKOVIH VITALNIH FUNKCIJ V REALNEM ČASU
(naslov magistrskega dela)
S svojim podpisom zagotavljam, da:
•

sem magistrsko delo izdelal samostojno pod mentorstvom (naziv, ime in priimek)
DOC. DR. BORIS CIGALE
in somentorstvom (naziv, ime in priimek)
/

•

so elektronska oblika magistrskega dela, naslov (slov., angl.), povzetek (slov., angl.) ter
ključne besede (slov., angl.) identični s tiskano obliko magistrskega dela,

•

soglašam z javno objavo elektronske oblike magistrskega dela v DKUM.

V Mariboru, dne

Podpis avtorja:

Uporaba platforme BeagleBone black za merjenje človekovih vitalnih funkcij v realnem času

Stran 61

Smetanova ulica 17
2000 Maribor, Slovenija

IZJAVA O USTREZNOSTI ZAKLJUČNEGA DELA
Podpisani mentor:
DOC. DR. BORIS CIGALE
_____________________________________________
(ime in priimek mentorja)
in somentor:
/
_____________________________________________
(ime in priimek somentorja)
izjavljam, da je študent
LEON DVORŠAK
ime in priimek: _________________________________
E5005763
vpisna številka: ________________________________
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE – MAG
na programu: _______________________________________________________

izdelal zaključno delo z naslovom:
UPORABA PLATFORME BEAGLEBONE BLACK
______________________________________________________________________________
ZA MERJENJE ČLOVEKOVIH VITALNIH FUNKCIJ V REALNEM ČASU
______________________________________________________________________________

(naslov zaključnega dela v slovenskem in angleškem jeziku)
USE OF BEAGLEBONE BLACK PLATFORM
______________________________________________________________________________
FOR MEASURE HUMAN VITAL FUNCTIONS IN REAL-TIME
______________________________________________________________________________
v skladu z odobreno temo zaključnega dela, Navodili o pripravi zaključnih del in mojimi (najinimi
oziroma našimi) navodili.
Preveril in pregledal sem poročilo o plagiatorstvu.
Datum in kraj:

Podpis mentorja:

Uporaba platforme BeagleBone black za merjenje človekovih vitalnih funkcij v realnem času

Stran I

Smetanova ulica 17
2000 Maribor, Slovenija

IZJAVA O ISTOVETNOSTI TISKANE IN ELEKTRONSKE RAZLIČICE ZAKLJUČNEGA DELA IN
OBJAVI OSEBNIH PODATKOV DIPLOMANTOV
Ime in priimek avtorja:

LEON DVORŠAK

Vpisna številka:

E5005763

Študijski program:

MAG RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Naslov zaključnega dela:

UPORABA PLATFORME BEAGLEBONE BLACK ZA MERJENJE
ČLOVEKOVIH VITALNIH FUNKCIJ V REALNEM ČASU

Mentor:

DOC. DR. BORIS CIGALE

LEON DVORŠAK
Podpisani
izjavljam, da sem za potrebe arhiviranja
oddal elektronsko različico zaključnega dela v Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru. Zaključno
delo sem izdelal sam ob pomoči mentorja. V skladu s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih in
sorodnih pravicah dovoljujem, da se zgoraj navedeno zaključno delo objavi na portalu Digitalne
knjižnice Univerze v Mariboru.
Tiskana različica zaključnega dela je istovetna z elektronsko različico, ki sem jo oddal za objavo v
Digitalno knjižnico Univerze v Mariboru.
Zaključno delo zaradi zagotavljanja konkurenčne prednosti, varstva industrijske lastnine ali tajnosti
podatkov naročnika
ne sme biti
javno dostopno do
(datum odloga
javne objave ne sme biti daljši kot 3 leta od zagovora dela).

Podpisani izjavljam, da dovoljujem objavo osebnih podatkov, vezanih na zaključek študija (ime,
priimek, leto in kraj rojstva, datum zaključka študija, naslov zaključnega dela), na spletnih straneh in
v publikacijah UM.
Datum in kraj:
Podpis mentorja:

(samo če delo ne sme biti javno dostopno)

Podpis odgovorne osebe naročnika in žig:

(samo če delo ne sme biti javno dostopno)

Podpis avtorja:

