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Περύληψη 
 

Η ςτθκοςκόπθςθ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ καρδιάσ αποτελεί ζνα από τα 
κφρια εργαλεία για τθν παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ τουσ τελευταίουσ δφο αιϊνεσ περίπου. 
Δυςτυχϊσ όμωσ παρά τθ ραγδαία ανάπτυξθ ςτον τομζα των ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων, 
κακϊσ και ςτθν επεξεργαςία ςθμάτων που προζρχονται από τθ λειτουργία του 
καρδιοαναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ, ο ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ του τελευταίου παραμζνει μια 
αρκετά χρονοβόρα και υποκειμενικι διαδικαςία, αφοφ ςε κακθμερινι εφαρμογι γίνεται με μθ 
αυτοματοποιθμζνο τρόπο. Στα πλαίςια αυτισ τθσ εργαςίασ μελετικθκε θ φωνοκαρδιογραφία, 
τθσ οποίασ αντικείμενο αποτελεί θ καταγραφι και επεξεργαςία των καρδιακϊν ιχων και 
αναπτφχκθκε ζνα ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ των ηωτικϊν ενδείξεων τθσ καρδιάσ και των 
πνευμόνων, όπωσ  αυτζσ προκφπτουν μζςω του φωνοκαρδιογραφικοφ ςιματοσ. Η εργαςία 
ξεκίνθςε ωσ μελζτθ τθσ λειτουργίασ τθσ καρδιάσ, τθσ μορφισ των καρδιακϊν ςθμάτων και 
μεκόδων παρακολοφκθςισ τουσ, κακϊσ και μζκοδοι υλοποίθςθσ τζτοιων ςυςτθμάτων. 
Ακόλουκα μελετικθκαν θ χριςθ και οι δυνατότθτεσ των ςφγχρονων ενςωματωμζνων 
ςυςτθμάτων και μικροελεγκτϊν και ιδιαίτερα ο μικροελεγκτισ ADuC7026 τθσ Analog Devices, 
που ιταν και ο μικροελεγκτισ που χρθςιμοποιικθκε κατά τθν υλοποίθςθ. Για τθν υλοποίθςθ 
χρθςιμοποιικθκε προςεγγιςτικό ςιμα, για τθ μοντελοποίθςθ αυτοφ που προςλαμβάνεται από 
ζναν αιςκθτιρα κατά τθ λειτουργία του καρδιοαναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ. Για τθν 
επεξεργαςία του ςιματοσ μελετικθκαν και χρθςιμοποιικθκαν ψθφιακά φίλτρα πεπεραςμζνθσ 
κρουςτικισ απόκριςθσ (FIR). Η υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ ζγινε ςε πζντε ςτάδια. Αρχικά 
υλοποιικθκε εφαρμογι για τον ζλεγχο τθσ ορκισ λειτουργίασ του αναπτυξιακοφ κυκλϊματοσ 
τθσ Olimex ADuC-P7026. Στθ ςυνζχεια αναπτφχκθκε θ τελικι εφαρμογι ςε τζςςερα διακριτά 
ςτάδια. Στο πρϊτο οι υπολογιςμοί ζγιναν με βάςθ τθ μζςθ τιμι του ςιματοσ ειςόδου, για τθν 
απομάκρυνςθ των ςτακερϊν (dc) ςυνιςτωςϊν του. Στο δεφτερο ςτάδιο χρθςιμοποιικθκε 
υψιπερατό FIR φίλτρο για τθν αποκοπι τθσ ςτακερισ ςυνιςτϊςασ. Στο τρίτο ςτάδιο 
χρθςιμοποιικθκε ηωνοδιαβατό FIR φίλτρο για τθν αποκοπι του κορφβου που οφείλεται ςτισ 
ςυχνότθτεσ που είναι μεγαλφτερεσ αυτισ του πλθροφοριακοφ ςιματοσ και για τθν απαλλαγι 
του ςιματοσ από ςτακερζσ ςυνιςτϊςεσ. Στο τζταρτο ςτάδιο τθσ εφαρμογισ ζγινε πλζον 
δυνατόσ ο εντοπιςμόσ καρδιακϊν ιχων. Κατά τθν ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ χρθςιμοποιικθκε 
το περιβάλλον ανάπτυξθσ εφαρμογϊν τθσ Keil, μVision 3. Ο προγραμματιςμόσ του 
μικροελεγκτι ζγινε ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ C. 
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Ειςαγωγό 

 
Το ςτθκοςκόπιο ζχει αποτελζςει ςιμα κατατεκζν του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και για 
μακρά περίοδο οι ιατροί βαςίηονταν ςτθ ςτθκοςκόπθςθ για ανίχνευςθ και 
χαρακτθριςμό των καρδιακϊν νοςθμάτων. Νζα επιτεφγματα ςτθν καρδιαγγειακι 
απεικόνιςθ ζχουν επιφζρει μεγάλεσ διαφοροποιιςεισ ςε αυτό τον τομζα. Η 
θχωκαρδιογραφία και θ μαγνθτικι τομογραφία ζχουν κυριαρχιςει ςε τζτοιο βακμό 
ςτθν καρδιακι διάγνωςθ, ϊςτε θ ςτθκοςκόπθςθ να αποτελεί κατά κφριο λόγο 
προκαταρκτικι εξζταςθ ςτθν κφρια φροντίδα τθσ υγείασ. Στθν πράξθ, όλοι οι αςκενείσ 
που παρουςιάηουν οτιδιποτε εκτόσ από φυςιολογικζσ ενδείξεισ ςτζλνονται ςε 
καρδιολογικι κλινικι για περαιτζρω εξετάςεισ. Στθ ςφγχρονθ εποχι, που αναηθτοφνται 
περιοριςμζνου κόςτουσ, ςυγκεκριμζνου ςκοποφ διαγνωςτικά εργαλεία, ζχει φκάςει 
πλζον ο καιρόσ για τον εκςυγχρονιςμό τθσ ςτθκοςκόπθςθσ. Συςτιματα βαςιςμζνα ςε 
καρδιακοφσ ιχουσ και καρδιακά φυςιματα κα βελτίωναν τθν ακρίβεια τθσ 
ςτθκοςκόπθςθσ, παρζχοντασ επιπλζον αντικειμενικι πλθροφόρθςθ και κα βοθκοφςαν 
ςτθ λιψθ απόφαςθσ. Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ τζτοιου 
εργαλείου που κα παρζχει τζτοιου είδουσ πλθροφορίεσ. 

 

Στόχοι 
Η φωνοκαρδιογραφία και θ ςτθκοςκόπθςθ αποτελοφν μθ διθκθτικζσ, χαμθλοφ 

κόςτουσ και ακριβείσ μεκόδουσ για τθν εκτίμθςθ καρδιακϊν νοςθμάτων. Πμωσ θ 

διάγνωςθ μζςω ςτθκοςκόπθςθσ εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν εμπειρία αυτοφ 

που πραγματοποιεί τθν εξζταςθ και για αυτόν το λόγο υπάρχει μεγάλθ διαφοροποίθςθ 

ςτα αποτελζςματα ανάμεςα ςε διαφορετικοφσ παρατθρθτζσ. Ο κφριοσ ςτόχοσ αυτισ 

τθσ εργαςίασ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ αντικειμενικοφ εργαλείου επεξεργαςίασ ςιματοσ 

με ζμφαςθ ςτθν εξαγωγι πλθροφορίασ από το φωνοκαρδιογραφικό ςιμα. 

Στθ ςφγχρονθ φροντίδα τθσ υγείασ, θ ςτθκοςκόπθςθ ζχει ςαν βαςικό ρόλο τθν κφρια ι 

οικιακι διάγνωςθ, όταν λαμβάνεται θ απόφαςθ για το αν απαιτοφνται ειδικι φροντίδα 

ι πιο εξειδικευμζνεσ εξετάςεισ. Η λιψθ απόφαςθσ βαςιςμζνθ ςτθ ςτθκοςκόπθςθ είναι 

δφςκολθ. Ραρόλα αυτά, θ ανάπτυξθ ενόσ απλοφ εργαλείου, ικανοφ να απεικονίηει και 

να επεξεργάηεται τουσ καρδιακοφσ ιχουσ κα εξοικονομοφςε χρόνο και οικονομικό 

κόςτοσ και κα κακθςφχαηε τουσ αςκενείσ από περιττό άγχοσ. Στον ανερχόμενο τομζα 

τθσ τθλεϊατρικισ και τθσ οικιακισ φροντίδασ, ζνα ευφυζσ ςτθκοςκόπιο κα είχε πολφ 

μεγάλθ αξία. 
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Βαςικϋσ γνώςεισ καρδιακών όχων 

 
Με τθν εφεφρεςθ του ςτθκοςκοπίου από τον Renè Laennec (1781–1826) το 1816, θ 
καρδιακι ςτθκοςκόπθςθ ζγινε κεμελιϊδεσ ιατρικό εργαλείο και ζχει παραμείνει ζτςι 
μζχρι και τθ ςφγχρονθ εποχι. Φυςιολογικά υπάρχουν δφο καρδιακοί ιχοι, οι S1 και S2,  
οι οποίοι παράγονται ταυτόχρονα με το κλείςιμο τθσ εςωτερικισ γλωχίνασ τθσ 
τριγλϊχινοσ βαλβίδασ και τθσ μθνοειδοφσ εντομισ, αντίςτοιχα. Ζνασ τρίτοσ και ζνασ 
τζταρτοσ καρδιακόσ ιχοσ, S3 και S4, αντίςτοιχα, μποροφν να υφίςτανται. Ραράλλθλα 
μπορεί να υπάρχει και πλθκϊρα άλλων ιχων, όπωσ καρδιακϊν φυςθμάτων. Τα 
καρδιακά φυςιματα μπορεί να είναι ακϊα ι πακολογικά και είναι ιδιαίτερα 
ςυνθκιςμζνα ςε άτομα μικρισ θλικίασ (το 50 ζωσ και 80 τοισ εκατό των παιδιϊν 
παρουςιάηουν καρδιακά φυςιματα, όμωσ μόλισ το ζνα τοισ εκατό αυτϊν ζχει 
πακολογικά αίτια). Τα πιο ςυχνά παρατθροφμενα καρδιακά φυςιματα είναι αυτά που 
προζρχονται από τθν αριςτερι πλευρά τθσ καρδιάσ και ειδικότερα από τθ ςτζνωςθ τθσ 
αορτικισ βαλβίδασ (AS) και τθν ανεπάρκεια τθσ μιτροειδοφσ βαλβίδασ. Η ανίχνευςθ 
των καρδιακϊν φυςθμάτων εντοπίηεται κατά κφριο λόγο μζςω τθσ ςτθκοςκόπθςθσ. 
Πμωσ θ ςτθκοςκόπθςθ είναι μια ςχετικά δφςκολθ διαδικαςία, δεδομζνου ότι βαςίηεται 
ςτθν ικανότθτα του ιατροφ να αντιλαμβάνεται και να ερμθνεφει πλθκϊρα ιχων 
χαμθλισ ζνταςθσ και ςυχνότθτασ. Δυςτυχϊσ θ ικανότθτα ςτθ ςτθκοςκόπθςθ των 
ιατρϊν παρουςιάηει πτωτικι τάςθ, παρά τθ χριςθ νζων βοθκθμάτων διδαςκαλίασ, που 
περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό με χριςθ πολυμζςων. Κφρια αίτια του φαινομζνου 
αποτελοφν θ διακεςιμότθτα νζων διαγνωςτικϊν εργαλείων όπωσ θ θχωκαρδιογραφία 
και θ μαγνθτικι τομογραφία (MRI), θ ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ και θ αυξανόμενθ 
ανθςυχία αντιδικίασ. Η ςτθκοςκόπθςθ είναι επίςθσ μια μζκοδοσ υποκειμενικι ςτθν 
οποία υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ακόμα και ςτθν ονοματολογία που χρθςιμοποιείται 
για τθν περιγραφι των ιχων. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, ζνα ςφςτθμα ικανό να 
καταγράφει και να επεξεργάηεται φωνοκαρδιογραφικό ςιμα, κα βοθκοφςε ςτθν 
οικονομία χρόνου και κα μποροφςε να καταςτιςει τθ διάγνωςθ πολφ πιο 
αντικειμενικι. 
 

Προϋλευςη καρδιακών όχων και φυςημϊτων 
 

Οι καρδιακοί ιχοι και τα καρδιακά φυςιματα δθμιουργοφνται ςα ςυνζπεια τθσ 

ορμθτικισ ροισ του αίματοσ και των δονιςεων που προκαλοφν οι καρδιαγγειακζσ 

δομζσ. Η ςφηευξθ ανάμεςα ςτο καρδιακό, το αγγειακό και το αναπνευςτικό ςφςτθμα 

χαίρει μεγάλου ενδιαφζροντοσ, κακϊσ κακιςτά δυνατι με ςυνεχι και μθ διθκθτικό 

τρόπο τθν παρακολοφκθςθ των μεταβολϊν τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ και τθσ 

αιματολογικισ πίεςθσ. Οι πιο ςθμαντικζσ παράμετροι που ελζγχουν τθ μθχανικι 
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δραςτθριότθτα είναι θ πίεςθ του αίματοσ θ διαςτολι τθσ καρδιάσ και των 

παρακείμενων αγγείων, ο κοιλιακόσ όγκοσ, θ ταχφτθτα ροισ του αίματοσ κακϊσ και θ 

παραμόρφωςθ του καρδιακοφ τοιχϊματοσ. Ρολλζσ από αυτζσ τισ παραμζτρουσ 

μποροφν να μετρθκοφν μόνο με εξειδικευμζνα όργανα. Ραρόλα αυτά, επειδι αυτά τα 

γεγονότα προκαλοφν δονιςεισ που διαδίδονται ςτθ κωρακικι επιφάνεια, θ 

πλθροφορίεσ για τθν κατάςταςθ λειτουργίασ τθσ καρδίασ μποροφν να εξαχκοφν μζςω 

τθσ ςτθκοςκόπθςθσ. Κατά βάςθ υπάρχουν δφο τφποι θχθτικϊν ςθμάτων που 

προζρχονται από τθν καρδιά: καρδιακοί ιχοι και φυςιματα. Ζνα παράδειγμα που 

δείχνει καταγραμμζνο φωνοκαρδιογραφικό ςιμα, το οποίο περιζχει δφο 

φυςιολογικοφσ καρδιακοφσ ιχουσ S1 και S2, παρουςιάηεται ςτο ςχιμα που ακολουκεί, 

μαηί με το θλεκτροκαρδιογράφθμα. 

 
Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) και ζνα ςήμα φωνοκαρδιογραφίασ (PCG) ενόσ 

υγιοφσ ατόμου, χωρίσ καρδιακό φφςημα. Το ECG ςήμα αναπαριςτά την ηλεκτρική 

δραςτηριότητα τησ καρδιά, ενώ ςτο PCG φαίνονται ευκρινώσ οι καρδιακοί ήχοι S1 και 

S2.  

 

Τα καρδιακά φυςιματα μπορεί να ζχουν είτε φυςιολογικι είτε πακολογικι προζλευςθ 

και δθμιουργοφνται ςαν αποτζλεςμα τθσ αυξθμζνθσ ταχφτθτασ ροισ αίματοσ μζςα 

ςτθν καρδιά. Οι υψθλζσ ταχφτθτεσ ροισ μπορεί να είναι απολφτωσ φυςιολογικζσ, 

ειδικά ςτα παιδιά, αλλά μπορεί να οφείλονται ςε πακολογικι ςτζνωςθ τθσ διαδρομισ 

από τθν οποία περνά το αίμα. Μια ςυχνι αιτία τζτοιων εμποδίων είναι αςκζνειεσ των 

καρδιακϊν βαλβίδων.  

Καρδιαγγειακό ανατομύα και φυςιολογύα 
 

Το καρδιαγγειακό ςφςτθμα είναι ςχεδιαςμζνο ϊςτε να εγκακιςτά και να διατθρεί τθν 

αρτθριακι πίεςθ ςε επαρκι επίπεδα για τθ μεταφορά κρεπτικϊν ουςιϊν, οξυγόνου και 
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βιολογικά παραπροϊόντα από και προσ τα κφτταρα, διατθρϊντασ παράλλθλα τθ 

ρυκμιςτικι ευκαμψία, ελαχιςτοποιϊντασ το ζργο τθσ καρδιάσ και ςτακεροποιϊντασ τθ 

κερμοκραςία του ςϊματοσ και το pH για τθ διατιρθςθ τθσ ομοιόςταςθσ. Τα κφρια 

ςτοιχεία από τα οποία απαρτίηεται το καρδιαγγειακό ςφςτθμα είναι θ καρδιά, το αίμα 

και τα αγγεία. Η πρωτεφουςα λειτουργία τθσ καρδιάσ είναι το να λειτουργεί ςαν 

αντλία, προωκϊντασ το αίμα ςτο κυκλοφορικό ςφςτθμα. Πταν θ καρδιά ςυςτζλλεται, 

το αίμα ωκείται μζςα από τισ βαλβίδεσ. Υπάρχουν τζςςερισ καρδιακζσ κοιλότθτεσ και 

τζςςερισ βαλβίδεσ, οι οποίεσ είναι υπεφκυνεσ για τθν ορκι κυκλοφορία του αίματοσ. Η 

λειτουργία τθσ καρδιάσ χωρίηεται -απλοποιθμζνα- ςε δφο φάςεισ: τθ διαςτολι, και τθ 

ςυςτολι. Κατά τθ διαςτολι οι κάτω καρδιακζσ κοιλότθτεσ χαλαρϊνουν και θ καρδιά 

γεμίηει με αίμα και τθ ςυςτολι, κατά τθν οποία ςυςτζλλονται και το αίμα εκβάλλεται. 

Οι άνω και κάτω καρδιακζσ κοιλότθτεσ διαχωρίηονται από τον ινϊδθ ςκελετό τθσ 

καρδιάσ. Επίςθσ υπάρχει και ζνασ ινϊδθσ δακτφλιοσ γφρω από κάκε βαλβίδα. Ο 

ςκελετόσ αυτόσ ζχει αρκετζσ λειτουργίεσ: παρζχει τα κεμζλια πάνω ςτα οποία οι 

βαλβίδεσ και οι μεγάλεσ αρτθρίεσ ςυνδζονται, αποτρζπει τθν υπερβολικι ζκταςθ των 

βαλβίδων κακϊσ το αίμα τισ διαπερνά και απομονϊνει θλεκτρικά τισ άνω και κάτω 

καρδιακζσ κοιλότθτεσ. 

 Τα κφτταρα που απαρτίηουν τουσ καρδιακοφσ μφεσ μποροφν να κατζχουν τουλάχιςτον 

τζςςερισ ιδιότθτεσ: τθ δυνατότθτα να εκκινοφν ζναν θλεκτρικό παλμό, τθ δυνατότθτα 

να άγουν ζναν θλεκτρικό παλμό, τθ δυνατότθτα να ςυςτζλλονται και να παράγουν 

ζργο, και τθ δυνατότθτα να χαλαρϊνουν. Κφτταρα ςε διαφορετικζσ περιοχζσ τθσ 

καρδιάσ ζχουν τθν ικανότθτα να επιτελοφν διαφορετικζσ λειτουργίεσ. Το δυναμικό που 

παράγεται κατά τθ λειτουργία τθσ καρδιάσ μπορεί να μετρθκεί από τθν επιφάνεια του 

ςϊματοσ, και διαφοροποιείται ανάλογα με τθ ροι ρεφματοσ μζςα από τθν καρδιά. Το 

θλεκτροκαρδιογράφθμα μπορεί να κεωρθκεί ςαν τθν προβολι ενόσ ςυνιςτάμενου 

διανφςματοσ (που αποτελείται από τθν άκροιςθ ςτο χϊρο και ςτο χρόνο του 

δυναμικοφ κάκε μυϊκοφ κυττάρου), του οποίου θ κατεφκυνςθ κακορίηεται από τθ 

ςχετικι κζςθ των θλεκτροδίων ωσ προσ τθν καρδιά. 

Η αιματολογικι πίεςθ μζςα ςε μια κοιλότθτα αυξάνεται κακϊσ θ καρδιά ςυςτζλλεται, 

δθμιουργϊντασ μια ροι από περιοχζσ υψθλισ πίεςθσ προσ περιοχζσ χαμθλισ πίεςθσ. 

Το διάγραμμα λειτουργίασ τθσ καρδιάσ περιγράφεται από ζνα διάγραμμα πίεςθσ-

όγκου. Η ακόλουκθ περιγραφι λειτουργίασ αναφζρεται ςτθν αριςτερι πλευρά τθσ 

καρδιάσ αλλά το ςκεπτικό παραμζνει ίδιο και για τθ δεξιά. Πταν θ πίεςθ τθσ άνω 

αριςτερισ καρδιακισ κοιλότθτασ (αριςτερόσ καρδιακόσ κόλποσ) ξεπερνά τθν πίεςθ τθσ 

κάτω αριςτερισ κοιλότθτασ (αριςτερι καρδιακι κοιλία), θ μιτροειδισ βαλβίδα ανοίγει 

και ο κόλποσ αδειάηει ςτθν κοιλία. Πταν αναπτυχκεί αρκετι πίεςθ ςτο κοιλιακό 

τοίχωμα, κλείνει θ μιτροειδισ βαλβίδα. Το ποςό τθσ πίεςθσ που αςκείται εξαρτάται 

από διάρκεια τθσ κοιλιακισ διαςτολισ. Ο πρϊτοσ καρδιακόσ ιχοσ (S1)  οφείλεται ςτα 

ςυμβάντα που ςχετίηονται με το κλείςιμο τισ μιτροειδοφσ βαλβίδασ και το άνοιγμα τθσ 
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αορτικισ βαλβίδασ. Κακϊσ το αίμα εκβάλλεται από τθν καρδιά, θ πίεςθ τθσ καρδιακισ 

κοιλίασ μειϊνεται. Πταν θ πίεςθ γίνει μικρότερθ από τθν πίεςθ τθσ αορτισ, θ αορτικι 

βαλβίδα κλείνει. Ο δεφτεροσ καρδιακόσ ιχοσ (S2) οφείλεται ςτο κλείςιμο τθσ αορτικισ 

βαλβίδασ. Οι καρδιακοί ιχοι S3 και S4 παράγονται με πιο πολφπλοκο τρόπο και ζιναι 

γενικά μικρότερθσ ςθμαςίασ από τουσ S1 και S2. Στο διάγραμμα Wiggers, που 

ακολουκεί παρουςιάηονται οι ςυςχετίςεισ ανάμεςα ςε θλεκτρικά και μθχανικά 

φαινόμενα ςτθν αριςτερι πλευρά τθσ καρδίασ κατά τθ διάρκεια ενόσ καρδιακοφ 

κφκλου. 

 
Διάγραμμα Wiggers 

 

Το θλεκτρικό κφμα R αναπαριςτά τθν πόλωςθ τθσ καρδιακισ κοιλίασ και προθγείται τθσ 

ζναρξθσ τθσ ςυςτολισ τθσ καρδιακισ κοιλίασ. Η ςυςτολι τθσ καρδιακισ κοιλίασ 

προκαλεί αςτραπιαία άνοδο τθσ κοιλιακισ πίεςθσ. Μόλισ θ πίεςθ τθσ καρδιακισ 

κοιλίασ ξεπεράςει τθν πίεςθ του καρδιακοφ κόλπου, θ μιτροειδισ βαλβίδα κλείνει και 
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αυτό δθμιουργεί τον S1. Πταν θ πίεςθ τθσ καρδιακισ κοιλίασ γίνει μεγαλφτερθ τθσ 

αορτικισ πίεςθσ, θ αορτικι βαλβίδα ανοίγει και το αίμα κυλά από τθν κοιλιακι χϊρα 

προσ τθν αορτι. Στο τζλοσ τθσ εκβολισ του αίματοσ, θ πίεςθ ςτθν κοιλία αποκτά 

μικρότερθ τιμι από ότι ςτον καρδιακό κόλπο και θ αορτικι βαλβίδα κλείνει, 

δθμιουργϊντασ τον S2. Αξίηει να ςθμειωκεί ςε αυτό το ςθμείο ότι το αναπνευςτικό 

ςφςτθμα προκαλεί περιοδικζσ μεταβολζσ ςτθν ενδοκωρακικι πίεςθ, επθρεάηοντασ τθ 

ροι του αίματοσ και τθν πίεςθ των αρτθριϊν. Μεταξφ άλλων οι μεταβολζσ ςτθ γζμιςμα 

τθσ καρδιάσ κατά τθ διαςτολι, οδθγοφν ςε ρυκμικζσ μεταβολζσ ςτθν απόδοςθ τθσ 

καρδιάσ, αυξάνοντασ τον καρδιακό ρυκμό κατά τθν ειςπνοι και μειϊνοντάσ τον κατά 

τθν εκπνοι.  

 

Φωνοκαρδιογραφύα 

 
Η εξζταςθ με τθ χριςθ ςτθκοςκοπίου είναι ίςωσ θ πιο διαδεδομζνθ μορφι εξζταςθσ 

που χρθςιμοποιείται από ιατρικό προςωπικό και αυτό διότι είναι κατάλλθλθ για να 

δϊςει ιςχυρζσ ενδείξεισ για τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ –κυρίωσ του 

καρδιοαναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ- με πολφ απλό και μθ- διθκθτικό τρόπο. Για το λόγο 

αυτό κρίνεται ωσ απαραίτθτθ θ δθμιουργία ςυςτιματοσ βαςιςμζνου ςτθ 

ςτθκοςκόπθςθ, αλλά απαλλαγμζνου από τθν υποκειμενικότθτα τθσ παρατιρθςθσ ενόσ 

ανκρϊπινου αυτιοφ. Η γραφικι αναπαράςταςθ τθσ κυματομορφισ των καρδιακϊν 

ιχων ονομάηεται φωνοκαρδιοφράφθμα και θ τεχνικι που χρθςιμοποιείται για τθ 

δειγματολθψία του θχθτικοφ ςιματοσ αναφζρεται ωσ φωνοκαρδιογραφία. Αυτι θ 

τεχνικι επιτρζπει τθν οπτικι ερμθνεία των καρδιακϊν ιχων και κατά ςυνζπεια τθν 

εκτενι ζρευνα των χρονικϊν ςυςχετίςεων ανάμεςα ςτισ μθχανικζσ διεργαςίεσ τθσ 

καρδιάσ και τουσ ιχουσ που παράγουν. Σιμερα θ PCG χρθςιμοποιείται κυρίωσ για 

εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ, αλλά με τα ςφγχρονα θλεκτρονικά  ςτθκοςκόπια να κάνουν 

τθ διαδικαςία θχογράφθςθσ πολφ ευκολότερθ, θ PCG είναι πολφ πικανόν να βρει 

κλινικζσ εφαρμογζσ  ςτο εγγφσ  μζλλον. 

 

Βαςικϋσ γνώςεισ επεξεργαςύασ φωνοκαρδιογραφικού 

(PCG) ςόματοσ  
 
Το φωνοκαρδιογραφικό (PCG) ςιμα παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν καρδιακι 
λειτουργία, μζςω των δονιςεων που δθμιουργοφνται από τθ λειτουργία τθσ καρδιάσ.  
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Κατά τον πρϊτο καιρό τθσ ανάλυςθσ PCG ςιματοσ θ ερμθνεία του δινόταν γινόταν με 
βάςθ τθν παρατιρθςθ των κυματομορφϊν ςτο πεδίο του χρόνου με μθ 
αυτοματοποιθμζνο τρόπο. Οι καρδιακοί ιχοι αναγνωρίηονταν ςα ςυνδυαςμόσ 
κυματομορφϊν, ςυςχετιηόμενων με το κλείςιμο καρδιακϊν βαλβίδων και τα καρδιακά 
φυςιματα ζδειχναν να προζρχονται από δυςλειτουργίεσ των βαλβίδων ι μθ 
φυςιολογικζσ οπζσ ςτο διαφραγματικό τοίχωμα. Πταν ο μεταςχθματιςμόσ Fourier ζγινε 
πρακτικά εφαρμόςιμοσ, άρχιςε να παρζχει επιπλζον πλθροφορία ςχετικά με τθν 
περιοδικότθτα και τθν κατανομι τθσ ιςχφοσ του ςιματοσ. Σε πολλά βιομετρικά ςιματα 
ο μεταςχθματιςμόσ Fourier ςπάνια παρουςιάηει αιχμθρζσ κορυφζσ και όταν αυτζσ 
παρουςιάηονται, ςυχνά υποδεικνφουν αςκζνεια. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το PCG ςιμα 
ζχει διαφορετικά χαρακτθριςτικά. Τα καρδιακά φυςιματα ζχουν χαρακτθριςτικά 
παρόμοια με αυτά χρωματιςμζνου κορφβου και αυξανόμενθσ τθσ ςοβαρότθτασ τθσ 
αςκζνειασ, το ςιμα αποκτά όλο και περιςςότερο πολφπλοκο φάςμα ςυχνότθτασ. Σε 
μια προςπάκεια απλοποίθςθσ του ςυχνοτικοφ φάςματοσ, χρθςιμοποιικθκε 
ταυτόχρονθ ανάλυςθ χρόνου - ςυχνότθτασ. Επόμενεσ μελζτεσ ζδειξαν πωσ οι καρδιακοί 
ιχοι αποτελοφνται από αρκετά τμιματα, όπου κάκε τμιμα ζχει μια κφρια ςυχνότθτα, θ 
οποία είναι χρονικά μεταβαλλόμενθ. Οι καρδιακοί ιχοι και τα φυςιματα είναι θχθτικά 
ςιματα χαμθλισ ζνταςθσ και περιοριςμζνα ωσ προσ ςυχνοτικό τουσ εφροσ μεταξφ των 
10 και των 1000 Hz. Ταυτόχρονα, το ανκρϊπινο ςφςτθμα ακοισ, το οποίο είναι 
προςαρμοςμζνο ςτθν ομιλία, δεν είναι ικανό να προςλάβει μεγάλο μζροσ αυτισ τθσ 
πλθροφορίασ. ‘Ζνα αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα επεξεργαςίασ ςιματοσ, εφοδιαςμζνο 
με ζναν αιςκθτιρα ιχου, κα ιταν ικανό να εξάγει επιπλζον πλθροφορία. Σε κλινικό 
περιβάλλον ζνα τζτοιο ςφςτθμα κα μποροφςε να δϊςει ζμφαςθ ςτο ςιμα PCG, να 
εξάγει θ να δϊςει ζμφαςθ ςε αδφναμα ι μθ φυςιολογικά ςυμβάντα ςτο ςιμα PCG και 
να εξάγει πλθροφορίεσ κατάλλθλεσ για τθ διάγνωςθ καρδιακϊν αςκενειϊν.  Ο κόρυβοσ 
είναι ζνα μεγάλο πρόβλθμα του PCG ςιματοσ. Ο αιςκθτιρασ, θ επιφάνεια επαφισ του 
αιςκθτιρα, θ ςτάςθ ςϊματοσ του αςκενοφσ, θ περιοχι ςτθκοςκόπθςθσ, το 
αναπνευςτικό ςφςτθμα και ο κόρυβοσ του περιβάλλοντοσ αποτελοφν αιτίεσ που 
επθρεάηουν τθν ποιότθτα του ιχου. Ρολλζσ από αυτζσ τισ πθγζσ κορφβου ζχουν 
κοντινό ςυχνοτικό περιεχόμενο με τα ςιματα ενδιαφζροντοσ και για αυτόν το λόγο 
κρίνεται ωσ απαραίτθτθ θ χριςθ τεχνικϊν αφαίρεςθσ του κορφβου. Μία πικανι λφςθ 
ςτο πρόβλθμα κα ιταν θ αφαίρεςθ του κορφβου με χριςθ wavelets. Με χριςθ αυτισ 
τθσ τεχνικισ, τονίηονται οι καρδιακοί ιχοι, αλλά το ςιμα παραμζνει καλυμμζνο από 
κόρυβο. Πταν γίνεται προςπάκεια να τονιςκεί μόνο ο S1, μπορεί να γίνει χριςθ 
προςαρμοςμζνου φίλτρου για τθν βελτίωςθ των αποτελεςμάτων. Το πρόβλθμα αυτισ 
τθσ τεχνικισ είναι πωσ παρόλο που δίνεται ζμφαςθ ςτον S1 με αυτιν τθν τεχνικι, θ 
πραγματικι εμφάνιςθ του S1 χάνεται. Ζνα πιο ςυγκεκριμενοποιθμζνο πρόβλθμα 
αφαίρεςθσ κορφβου είναι θ περίπτωςθ του κορφβου που οφείλεται ςε μεταβατικά 
φαινόμενα, όπωσ αυτόσ που οφείλεται ςτθν τριβι του αιςκθτιρα πάνω ςτον 
εξεταηόμενο. Ζνα άλλο πρόβλθμα, ςτο οποίο οι ίδιοι οι καρδιακοί ιχοι κεωροφνται 
κόρυβοσ είναι θ διαδικαςία αφαίρεςθσ των καρδιακϊν ιχων με ςκοπό να γίνει ο ιχοσ 
που προζρχεται από τουσ πνεφμονεσ πιο ευδιάκριτοσ. Και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ το 
ςυχνοτικό περιεχόμενο του κορφβου (καρδιακοί ιχοι) και του ςιματοσ (ιχοι 
πνευμόνων) παρουςιάηουν ζντονεσ επικαλφψεισ. Ζνα τυπικό παράδειγμα εφρεςθσ 
ςυγκεκριμζνων ςυνιςτωςϊν ςτο ςιμα PCG είναι θ διαδικαςία του αυτόματου 
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εντοπιςμοφ του καρδιακοφ ιχου S3. Επειδι ο S3 είναι ςιμα μικρισ ιςχφοσ, μικρισ 
διάρκειασ και χαμθλοφ ςυχνοτικοφ περιεχομζνου, είναι πολλζσ φορζσ δφςκολοσ ο 
εντοπιςμόσ του κατά τθ ςτθκοςκόπθςθ. Μία μζκοδοσ για τθν εξαγωγι του S3 είναι θ 
αναηιτθςθ αλλαγϊν με χριςθ ςτατιςτικισ του χρόνου επανεμφάνιςθσ.  
 

 
 

 

 

 

Πρόςκτηςη ςημϊτων Φωνοκαρδιογραφύασ 

 
Η διαδικαςία θχογράφθςθσ περιλαμβάνει μια ςειρά μεταςχθματιςμϊν  του ςιματοσ: 

ζναν αιςκθτιρα που μετατρζπει θχθτικά ςιματα ι δονιςεισ ςε θλεκτρικά ςιματα, 

ζναν προενιςχυτι, για να ενιςχφςει το ςιμα, ζνα φίλτρο για τθν αποφυγι του να 

γίνουν δυςδιάκριτα τα ςιματα κατά τθ διαδικαςία τθσ δειγματολθψίασ, κακϊσ και 

ζναν αναλογικό προσ ψθφιακό μετατροπζα, για το μεταςχθματιςμό του ςιματοσ ςε 

ψθφιακι μορφι.  Τζλοσ θ διαδικαςία πρζπει να ςυμπλθρωκεί με ζνα ςτάδιο ανάλυςθσ 

και ζνα ςτάδιο παρουςίαςθσ τθσ πλθροφορίασ.  

Αιςθητήρεσ: Μικρόφωνα και αιςκθτιρεσ επιτάχυνςθσ αποτελοφν τθν πιο ενδεδειγμζνθ 

επιλογι κατά τθν θχογράφθςθ. Αυτοί οι αιςκθτιρεσ ζχουν απόκριςθ υψθλισ 

ςυχνότθτασ, θ οποία είναι τουλάχιςτον επαρκισ για ιχουσ που παράγονται από το 

ανκρϊπινο ςϊμα. Αντίκετα, θ περιοχι χαμθλϊν ςυχνοτιτων είναι αυτι που μπορεί να 

δθμιουργιςει προβλιματα. Το μικρόφωνο είναι ζνασ αιςκθτιρασ που αποτελείται από 

ηεφγοσ επαφϊν, οι οποίεσ χωρίηονται από αζρα (air coupled sensor) που εκτιμά κφματα 

πίεςθσ που προκαλοφνται από τισ κινιςεισ του κωρακικοφ τοίχουσ (chest-wall), ενϊ οι 

αιςκθτιρεσ επιτάχυνςθσ είναι αιςκθτιρεσ επαφισ, οι οποίοι καταγράφουν άμεςα τισ 

κινιςεισ του κωρακικοφ τοίχουσ. Για τθν θχογράφθςθ ιχων που παράγονται από το  

ςϊμα και τα δφο είδθ αιςκθτιρων μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

προτείνονται τα πυκνωτικά μικρόφωνα και τα πιεηοθλεκτρικά επιταχυνςιόμετρα.  

Τα θλεκτρονικά ςτθκοςκόπια κάνουν χριςθ αιςκθτιρων που είναι ειδικά ςχεδιαςμζνοι 

για καρδιακοφσ ιχουσ. Συγκρινόμενα με τα ςυμβατικά ςτθκοςκόπια, τα θλεκτρονικά 

προςπακοφν να κάνουν τουσ ιχουσ που προζρχονται από τθν καρδιά και τουσ 
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πνεφμονεσ πιο κακαρά ακουςτοφσ με τθ χριςθ διαφορετικϊν φίλτρων και ενιςχυτϊν. 

Κάποια δίνουν τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ του ςτθκοςκοπίου με υπολογιςτι για 

περαιτζρω ανάλυςθ των θχογραφθμζνων ιχων. 

 

Ενδεικτικϋσ χρόςεισ φωνοκαρδιογραφύασ 
1. Unconstrained and non-invasive measurement of heart-beat and respiration 

periods using a phonocardiographic sensor 

Με τον καλπάηοντα ρυκμό αφξθςθσ των ατόμων μεγαλφτερθσ θλικίασ ςτον 

πλθκυςμό αυξάνεται και το ενδιαφζρον για  τθν παρακολοφκθςθ τθσ υγείασ. 

Για το λόγο αυτόν θ ανάπτυξθ ενόσ ανεξάρτθτου και μθ διθκθτικοφ ςυςτιματοσ 

παρακολοφκθςθσ των ηωτικϊν ενδείξεων είναι πολφ ςθμαντικι για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ είτε ςτο ςπίτι είτε ςτο νοςοκομείο. 

Ρροτείνεται ζνα απλό ςφςτθμα για τθν παρακολοφκθςθ των καρδιακϊν παλμϊν 

και του αναπνευςτικοφ ρυκμοφ. Αυτό επετεφχκθ με τθ χριςθ αιςκθτιρα 

φωνοκαρδιογραφίασ (PCG) που τοποκετείται ςε    water-mat ι ςε  air-mat. O 

αιςκθτιρασ PCG που χρθςιμοποιικθκε είναι ζνασ αιςκθτιρασ επιταχφνςεωσ 

που προςλαμβάνει τισ δονιςεισ από το mat, οι οποίεσ οφείλονται ςτο χτφπο τθσ 

καρδιάσ και ςτθν αναπνοι. Με τον υπολογιςμό μιασ ςυνάρτθςθσ 

αυτοςυςχζτιςθσ από τθν πλιρωσ ανορκωμζνθ ζξοδο του αιςκθτιρα ι με τθ 

ςφγκριςθ τοπικϊν προτφπων ανάμεςα ςτθν ανορκωμζνθ ζξοδο του αιςκθτιρα 

και ζνα ςιμα αναφοράσ (προ- απομνθμονευμζνο για κάκε περίπτωςθ), το 

ςφςτθμα υπολογίηει τθ μζςθ και τθ ςτιγμιαία περίοδο για τουσ χτφπουσ τθσ 

καρδιάσ και τθν αναπνοι. Τα αποτελζςματα ζδειξαν πωσ οι μετριςεισ αυτζσ 

είχαν παραπλιςιο βακμό επιτυχίασ με το θλεκτροκαρδιογράφθμα και 

thermistor respiration pickup. 

 

2. Time-Frequency Scaling Transformation of the Phonocardiogram Based of the 
Matching Pursuit Method 
Αναπηύζζεηαι ένας μεηαζτημαηιζμός πεδίοσ τρόνοσ - πεδίοσ ζστνόηηηας 

βαζιζμένος ζηη μέθοδο matching pursuit (MP). Η μζκοδοσ MP αποςυνκζτει ζνα 
ςιμα ςε μια ςειρά  από ηεφγθ χρόνου-ςυχνότθτασ με τθ χριςθ επαναλθπτικισ 
μεκόδου. Ο μεταςχθματιςμόσ τθσ κλίμακασ του χρόνου του PCG μπορεί να 
επιτευχκεί χωρίσ αιςκθτι αλλαγι ςτα φαςματικά του χαρακτθριςτικά. Είναι 
επίςθσ δυνατόσ ο μεταςχθματιςμόσ του πεδίου τθσ ςυχνότθτασ χωρίσ αλλαγζσ 
ςτισ χρονικζσ ιδιότθτεσ του ςιματοσ. Η τεχνικι ζχει δοκιμαςτεί ςε 11 
φωνοκαρδιογραφιματα  που περιείχαν καρδιακοφσ ιχουσ και διαφορετικά 
καρδιακά θσζήμαηα. Μια διαδικαςία μεταςχθματιςμοφ αντίςτροφου 
μεταςχθματιςμοφ χρθςιμοποιικθκε για ποςοτικι αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ του 
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μεταςχθματιςμοφ. Το φαςματογράφθμα και μια κατανομι Wigner βαςιςμζνθ 
ςτθ μζκοδο MP χρθςιμοποιικθκαν για τθν οπτικι ςφγκριςθ ςτα πεδία του 
χρόνου και τθσ ςυχνότθτασ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν πωσ θ τεχνικι είναι  
κατάλλθλθ και αποτελεςματικι για το μεταςχθματιςμό από το πεδίο του χρόνου 
ςε αυτό τθσ ςυχνότθτασ για τισ ιδιότθτεσ ςτιγμιαίων ιχων τθσ καρδιάσ κακϊσ και 
για τισ περιςςότερο περίπλοκεσ τυχαίεσ ιδιότθτεσ των καρδιακϊν φυςθμάτων. 
Επίςθσ γίνεται φανερό πωσ θ αποτελεςματικότθτα τθσ μεκόδου ςυνδζεται 
ςτενότατα με τθ βελτιςτοποίθςθ των παραμζτρων που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αποςυμπίεςθ των ςθμάτων.  

 

3. Three-channel microcomputer system for segmentation and characterization  
of the phonocardiogram 

Ραρουςιάηεται ζνα μικροχπολογιςτικό ςφςτθμα, που αναπτφχκθκε για να 
τεμαχίςει το ςιμα του φωνοκαρδιογραφιματοσ (PCG) και να χαρακτθρίςει  
τουσ ψικφρουσ. Χρθςιμοποιϊντασ το θλεκτροκαρδιογράφθμα και τουσ παλμοφσ 
τθσ καρωτίδασ ςαν ςθμεία αναφοράσ, το PCG χωρίηεται ςε τμιματα διαςτολισ 
και ςυςτολισ. Η επεξεργαςία γίνεται με τζςςερισ παραμζτρουσ  που 
αναπαριςτοφν τα χαρακτθριςτικά των τμθμάτων αυτϊν ςτο πεδίο του χρόνου 
και τθσ ςυχνότθτασ. Ραρουςιάηονται τα αποτελζςματα από 47 ςιματα 
φωνοκαρδιογραφίασ. Τζλοσ ςυηθτείται θ χριςθ αυτϊν των παραμζτρων για τθν 
ανίχνευςθ και  τθν ταξινόμθςθ των καρδιακών θσζημάηων. 

 

4.  Phonocardiographic Signal Analysis Method Using a Modified Hidden Markov 
Model 

Η ςτθκοςκόπθςθ είναι μια ςθμαντικι διαγνωςτικι μζκοδοσ για τθν  
καρδιοαγγειακι ανάλυςθ. Η ταξινόμθςθ των καρδιακϊν ιχων παίηει ζνα 
ςθμαντικό ρόλο ςτθ διάγνωςθ μζςω ςτθκοςκόπθςθσ. Αυτι θ μελζτθ 
χρθςιμοποιεί ςυνδυαςμό  του cepstral ςυντελεςτι ςυχνότθτασ Mel (MFCC) και 
του κρυφοφ μοντζλου Markov (HMM), ϊςτε να εξαγάγει τα χαρακτθριςτικά 
προεπεξεργαςμζνων ιχων των κφκλων τθσ καρδιάσ με ςκοπό τθν ταξινόμθςθ. 
Αναπτφχκθκε ζνα ςφςτθμα για τθ ερμθνεία των καρδιακϊν ιχων που 
ςυλλζγονται μζςω φωνοκαρδιογραφίασ χρθςιμοποιϊντασ αναγνϊριςθ 
προτφπων. Η διαδικαςία τθσ εξαγωγισ χαρακτθριςτικϊν ςυντελζςτθκε με τρεισ 
μεκόδουσ: χαρακτθριςτικά ςτο πεδίο του χρόνου, short-time μεταςχθματιςμοί  
Fourier (STFT) και τζλοσ MFCC. Ζγινε ςφγκριςθ των  αποδόςεων αυτϊν των 
τεχνικϊν εξαγωγισ χαρακτθριςτικϊν. Τα αποτελζςματα προζβαλαν πωσ θ 
προτεινόμενθ μζκοδοσ με τθ χριςθ MFCC βελτίωςε τθν πλθροφορία προσ 
ερμθνεία. Στθ ςυνζχεια χρθςιμοποιικθκε μια διαδικαςία αυτόματθσ 
ταξινόμθςθσ βαςιηόμενθ ςτο HMM. Ικανοποιθτικά αποτελζςματα ταξινόμθςθσ 
επιτεφχκθκαν τόςο για φυςιολογικά υποκείμενα μελζτθσ όςο και για αυτά με 
ποικίλα  χαρακτθριςτικά καρδιακϊν φυςθμάτων. Τα αποτελζςματα βαςίςτθκαν 
ςε 1398 ομάδεσ δεδομζνων που αποκομίςτθκαν από 41 κλθρωτά υποκείμενα 
μελζτθσ και πάρκθκαν από δθμόςια διαδικτυακι βάςθ δεδομζνων. Με το 
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προτεινόμενο ςφςτθμα αξιολογικθκαν και τα χαρακτθριςτικά των επί μζρουσ 
ιχων, το ςυνιςτάμενα ςιματα των οποίων αποτελοφν οι καρδιακοί ιχοι. Οι 
διαπιςτϊςεισ των παραπάνω υποδεικνφουν ότι το περιγραφόμενο ςφςτθμα 
ίςωσ ζχει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιθκεί από γιατροφσ για να τουσ βοθκιςει 
ςτθν επίτευξθ μιασ πιο αντικειμενικισ διάγνωςθσ.  

 

5. Digital phonocardiography : A PDA-based approach 

Σε αυτι τθ δθμοςίευςθ επιδεικνφεται θ εφαρμοςιμότθτα των προθγμζνων 
αλγόρικμων ψθφιακισ επεξεργαςίασ ςιματοσ ςτθν ανάλυςθ θχθτικϊν ςθμάτων 
τθσ καρδιάσ και περιγράφεται θ ανάπτυξθ ενόσ βίο-ιατρικοφ  οργάνου, που είναι 
βαςιςμζνο ςε PDA και ζχει τθν ικανότθτα  να κάνει δειγματολθψία, επεξεργαςία 
και ανάλυςθ καρδιακϊν ιχων. Αρχικά χρθςιμοποιικθκε ανάλυςθ φάςματοσ 
καρδιακϊν ιχων βαςιςμζνθ ςε μεταςχθματιςμό Fourier, για να γίνουν εμφανείσ 
οι διαφορζσ ωσ προσ το ςυχνοτικό περιεχόμενο των φυςιολογικϊν και μθ 
φυςιολογικϊν καρδιακϊν ιχων. Η φφςθ των χρονικά μεταβαλλόμενων 
καρδιακϊν ιχων απαιτεί καλφτερεσ τεχνικζσ, ικανζσ να αναλφςουν τζτοιου 
είδουσ ςιματα. Για το λόγο αυτό χρθςιμοποιικθκε ςτθ ςυνζχεια 
μεταςχθματιςμόσ Fourier Short Time (STFT)  και φαςματογράφθμα. Αυτι θ 
μζκοδοσ απζδωςε αξιοςθμείωτα καλά ςτθν καταγραφι πλθροφοριϊν για τθ 
ςυχνότθτα, το πλάτοσ και το χρόνο των καρδιακϊν ιχων, προςφζροντασ ιςχυρζσ 
παραμζτρουσ για τθν πραγματοποίθςθ μιασ ακριβοφσ διάγνωςθσ. Με βάςθ τισ 
ςυνεχείσ εξελίξεισ ςτον υπολογιςτικό και βίο-ιατρικό εξοπλιςμό και τθν 
παράλλθλα αυξανόμενθ εξάπλωςθ οργάνων χειρόσ ςτθν ιατρικι κοινότθτα 

προτείνεται θ ιδζα τθσ, βαςιςμζνθσ ςε PDA, ψθφιακισ φωνοκαρδιογραφίασ. 
Ζνα πρωτότυπο ςφςτθμα αποτελείται από ψθφιακό ςτθκοςκόπιο και ζναν 
υπολογιςτι τςζπθσ. Οι καρδιακοί ιχοι θχογραφοφνται από τον υπολογιςτι 
τςζπθσ και προβάλλονται ςτθν οκόνθ του. Ρροχωρθμζνοι αλγόρικμοι 
υλοποιοφνται με τθ χριςθ ςυνδυαςμζνων δυνατοτιτων εργαλείων λογιςμικοφ 
όπωσ το LabVIEW και θ ενςωματωμζνθ Visual C++. 

 

6. Non-invasive telemetric heart rate monitoring system based on 
phonocardiography 

Ρρόκειται για ζνα αξιόπιςτο, μθ διθκθτικό, βίο-τθλεμετρικό ςφςτθμα 
παρακολοφκθςθσ των διακυμάνςεων των καρδιακϊν παλμϊν, το οποίο 
προκαλεί ελάχιςτεσ δεςμεφςεισ ςτουσ αςκενείσ. Οι καρδιακοί ιχοι 
δθμιουργοφνται από τθ δραςτθριότθτα των μυϊν, των βαλβίδων και τθ 
ροι του αίματοσ ςτθν καρδιά. Ριεηοθλεκτρικζσ διατάξεισ μετατροπισ 
επιτρζπουν τθν ανίχνευςθ ςτθν επιφάνεια του ανκρϊπινου κϊρακα 
ακουςτικϊν δονιςεων που προζρχονται από τθ μθχανικι δράςθ τθσ 
καρδιάσ. Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτι θ ανάπτυξθ ενόσ μικροφ 
μεγζκουσ, «ζξυπνου» probe (μεταλλικό άκρο επαφήσ κυκλωμάτων)  με 
αιςκθτιρα και δυνατότθτεσ επεξεργαςίασ ςιματοσ κακϊσ και 
τθλεμετρικζσ δυνατότθτεσ, το οποίο είναι τοποκετθμζνο πάνω ςτθν 
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επιφάνεια του κϊρακα για παρακολοφκθςθ των καρδιακϊν παλμϊν. Η 
ιδζα τθσ φωνοκαρδιογραφίασ ζχει κάποια πλεονεκτιματα ςε ςφγκριςθ με 
τθ θλεκτροκαρδιογραφία ςτθν παρακολοφκθςθ των καρδιακϊν παλμϊν, 
εφόςον απαιτεί μόνο ζνα probe και απουςιάηουν οι ςυνδζςεισ καλωδίων 
και ο αςκενισ δε χρειάηεται να φζρει ζνα Holter. Αυτό το νζο ςφςτθμα 
παρακολοφκθςθσ καρδιακϊν παλμϊν βαςίηεται ςτθν αναγνϊριςθ του 
καρδιακοφ ιχου S1, που αποτελεί το πιο χαρακτθριςτικό φυςιολογικό 
θχθτικό ςιμα που λαμβάνει χϊρα ςε κάκε καρδιακό κφκλο. Η ανίχνευςθ 
του S1  περιπλζκεται από δφο παράγοντεσ: (i) μεγάλθ διαφοροποίθςθ 
ανάμεςα  ςτισ μορφολογίεσ και ςτουσ ρυκμοφσ καρδιακϊν ιχων και (ii) 
κόρυβο προερχόμενο από διάφορεσ πθγζσ που μπορεί να καταςτρζψει το 
φωνοκαρδιογράφθμα. Αυτζσ οι ςυνκικεσ υποδεικνφουν τθ χριςθ ενόσ 
probe καρδιακϊν ιχων που είναι αυτοπροςαρμοηόμενο ςτα επίπεδα των 
θχθτικϊν ςθμάτων και επιλζγει μόνο τουσ καρδιακοφσ ιχουσ. 

 

7. Multimedia personal computer based phonocardiography 

Ραρόλο που το φωνοκαρδιογράφθμα παρουςιάηει καρδιακοφσ ιχουσ και 
καρδιακά φυςιματα με μεγάλθ ακρίβεια και προςφζρει χριςιμεσ κλινικά 
πλθροφορίεσ, θ χριςθ του ωσ διαγνωςτικό εργαλείο είναι αρκετά 
αςυνικιςτθ. Ζνα πικανό αίτιο κα μποροφςε να είναι το ότι τα 
αποτελζςματα τθσ ςτθκοςκόπθςθσ δεν καταγράφονται ωσ ιχοι και δεν 
μποροφν να αναπαραχκοφν.  Ζνασ υπολογιςτισ πολυμζςων εξοπλιςμζνοσ 
με ζνα θλεκτρονικό ςτθκοςκόπιο χειρόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να 
καταγράψει και να αναλφςει τουσ ιχουσ τθσ καρδιάσ. Μπορεί να 
επιτευχκεί δυναμικό εφροσ ςιματοσ άνω των 60dB με προςεκτικζσ 
επιλογζσ υλικό που απαρτίηει τον υπολογιςτι. 

 

8. Methods for classification of phonocardiogram 

Η εμφάνιςθ τθσ καρδιακισ χειρουργικισ και μαηί με αυτι θ επιτακτικι 
ανάγκθ για ακριβι ανατομικι διάγνωςθ αναβίωςαν τθν αναγκαιότθτα για 
τεχνολογικι εξζλιξθ ςτθν ενίςχυςθ και εγγραφι των καρδιαγγειακϊν ιχων. 
 Η μελζτθ τθσ φωνοκαρδιογραφίασ αναπτφχκθκε πάνω ςε αυτιν 
τθν πεποίκθςθ. Η εγγραφι των ιχων που παράγονται από τθ μθχανικι 
δραςτθριότθτα τθσ ανκρϊπινθσ καρδιάσ, θ οποία περιζχει ηωτικζσ 
πλθροφορίεσ καλείται φωνοκαρδιογράφθμα και θ ςυςκευι που 
χρθςιμοποιείται για να καταγράψει  καλείται φωνοκαρδιογράφοσ. 
Αντικείμενο αυτισ τθσ εργαςίασ είναι να βρεκεί μια αποτελεςματικι 
μζκοδοσ, θ οποία να κάνει διάγνωςθ καρδιακϊν αςκενειϊν από τουσ 
καρδιακοφσ ιχουσ. Χρθςιμοποιικθκαν διάφορεσ υλοποιιςεισ, ςτισ οποίεσ 
περιλαμβάνονται τα νευρωνικά δίκτυα, αςαφι ςυςτιματα και wavelets 
για να αναγνωριςτοφν καρδιακζσ αςκζνειεσ και θ αποτελεςματικότθτά 
τουσ ςυγκρίκθκε. 
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9. The implementation of a Bluetooth-based wireless phonocardio-diagnosis 
system 

Η ςτθκοςκόπθςθ καρδιακϊν ιχων αποτελεί μια ουςιϊδθ ζνδειξθ για τουσ 
ιατροφσ που κάνουν διάγνωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ καρδιάσ. Η διάγνωςθ 
πολλϊν καρδιακϊν αςκενειϊν γίνεται μζςω αυτοφ του μικροςκοπικοφ 
ςτθκοςκοπίου. Για τον λόγο αυτό αναπτφχκθκε ζνα διαγνωςτικό ςφςτθμα  
καρδιακϊν ιχων αςφρματθσ μετάδοςθσ με χριςθ του πρωτοκόλλου 
Bluetooth. Η λιψθ ςθμάτων καρδιακϊν ιχων γίνεται με τθ χριςθ ενόσ 
αιςκθτιρα καρδιακϊν ιχων που καταςκευάςτθκε για το ςκοπό αυτό. 
Αφοφ ενιςχυκεί και περάςει από κάποια φίλτρα το ςιμα αποςτζλλεται 
αςφρματα μζςω αςφρματθσ θλεκτρονικισ υπομονάδασ (CSR BC02). Ο 

δέκηης είναι ένα άλλο Bluetooth θλεκτρονικι υπομονάδα και τα ςιματα 
αποκθκεφονται και παρουςιάηονται ςε ζνα PDA ςε μορφι 
φωνοκαρδιογραφικισ πλθροφορίασ. 

 

Μϋθοδοι φωνοκαρδιογραφύασ 
 

Κατά τθν ανάλυςθ φωνοκαρδιογραφικοφ ςιματοσ δφο είναι τα κφρια προβλιματα: θ 

επεξεργαςία του πλθροφοριακοφ ςιματοσ για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και θ 

φπαρξθ κορφβου. Ππωσ γίνεται εφκολα κατανοθτό, θ μεκοδολογία που ακολουκείται 

ςε κάκε υλοποίθςθ μπορεί να διαφζρει πολφ, ανάλογα με τουσ ςκοποφσ τθσ 

υλοποίθςθσ. Η φωνοκαρδιογραφία είναι ζνασ αρκετά ευρφσ τομζασ, αφοφ το 

αντικείμενό τθσ, που είναι θ εξαγωγι πλθροφορίασ από το φωνοκαρδιογραφικό ςιμα, 

δεν είναι με μεγάλθ ακρίβεια κακοριςμζνο. Οι εφαρμογζσ τθσ περιλαμβάνουν τθ 

ςυνεχι παρακολοφκθςθ φπαρξθσ ηωτικϊν ενδείξεων από το καρδιοαναπνευςτικό 

ςφςτθμα (όπωσ ςυμβαίνει ςτθν παροφςα μελζτθ), τθν αναγνϊριςθ του ρυκμοφ 

λειτουργίασ τθσ καρδιάσ, τθν ανίχνευςθ μεταβολϊν του καρδιακοφ αποκζματοσ ενόσ 

αςκενοφσ (cardiac reserve), ι ακόμα και τθν προςπάκεια για πλιρθ διάγνωςθ τθσ 

κατάςταςθσ τθσ υγείασ τθσ καρδιάσ μζςω τθσ μελζτθσ του ςιματοσ PCG. Με αυτόν τον 

τρόπο γίνεται κατανοθτό ότι ςε κάκε περίπτωςθ υπάρχει μία τουλάχιςτον δυνατι 

μεκοδολογία που μπορεί να ακολουκθκεί, αφοφ ςε κάκε μία από τισ προαναφερκείςεσ 

περιπτϊςεισ  θ επεξεργαςία που γίνεται ςτο ςιμα PCG είναι τελείωσ διαφορετικι. Σε 

όλεσ τισ περιπτϊςεισ όμωσ υπάρχει ζνασ κοινόσ παρονομαςτισ και είναι θ προςπάκεια 

να απαλλαγεί το ςιμα PCG ςε όςο το δυνατόν καλφτερο βακμό από κόρυβο. Αλλά 

ακόμα και ςε αυτό το ςθμείο θ απαιτιςεισ κάκε εφαρμογισ μπορεί να είναι τελείωσ 

διαφορετικζσ. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ παρακολοφκθςθσ του 

ρυκμοφ λειτουργίασ τθσ καρδιάσ, δε μασ ενδιαφζρει ςε μεγάλο βακμό θ μορφι του 
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ςιματοσ μετά τθν αφαίρεςθ κορφβου, όςο το να δίνεται ζμφαςθ ςε αυτό, κάτι που δεν 

ιςχφει ςτθν περίπτωςθ που ηθτοφμε τθν πλιρθ διάγνωςθ για τθν κατάςταςθ 

λειτουργίασ τθσ καρδιάσ. Εξαιτίασ των προαναφερκζντων, κα γίνει αναφορά ςε ςτισ πιο 

χαρακτθριςτικζσ μεκόδουσ για αφαίρεςθ του κορφβου από το ςιμα, αλλά και τθσ 

επεξεργαςίασ του. Άλλεσ μζκοδοι που δεν αναλφονται ςτθν παροφςα μελζτθ κάνουν 

χριςθ των νευρωνικϊν δικτφων και ςτοχαςτικϊν μεκόδων (όπωσ για παράδειγμα το 

κρυφό μοντζλο Markov – HMM) και είναι αυξθμζνθσ πολυπλοκότθτασ. 

 

Η μϋθοδοσ τησ μϋςησ ιςχύοσ του ςόματοσ 
Αυτι θ μζκοδοσ ζχει τισ αρχζσ τθσ πάνω ςτθν παρατιρθςθ του ςυχνοτικοφ φάςματοσ 

του PCG ςιματοσ. Ραρατθρείται πωσ ενεργειακά το μεγαλφτερο μζροσ του S1 

βρίςκεται ςτθν περιοχι ςυχνοτιτων μεταξφ 10 Hz και 140 Hz και ο S2 μεταξφ 20 και 300 

Hz. Με αυτόν τον τρόπο αναμζνεται ότι το φάςμα των 20 – 300 Hz κα περιζχει 

περιςςότερθ ενζργεια ςτα χρονικά διαςτιματα ςτα οποία είναι παρόντεσ οι καρδιακοί 

ιχοι. Η μζτρθςθ τθσ μζςθσ ενζργειασ ςε αυτι τθν περιοχι ςυχνοτιτων αναφζρεται ςτθ 

βιβλιογραφία ςαν μζκοδοσ τθσ μζςθσ ιςχφοσ (average power method). Η τεχνικι αυτι 

βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ του ςιματοσ ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ και ενδείκνυται για 

απλζσ εφαρμογζσ ανάλυςθσ του φωνοκαρδιογραφικοφ ςιματοσ. Σε αυτι τθν μζκοδο 

αφαίρεςθσ κορφβου κεωροφμε ότι ο κόρυβοσ υπάρχει ςε ςυχνότθτεσ διαφορετικζσ 

από αυτζσ του πλθροφοριακοφ ςιματοσ, ι δε μασ ενδιαφζρει θ αλλοίωςθ του ςιματοσ 

εξαιτίασ τθσ παρουςίασ κορφβου, κακϊσ ςε αυτιν τθν περίπτωςθ προςπακοφμε να 

εντοπίςουμε τθν παρουςία του και όχι να εμφανίςουμε με μεγάλθ ακρίβεια τθ μορφι 

του. Είναι μια μζκοδοσ θ οποία κατά βάςθ βρίςκει εφαρμογι ςτισ περιπτϊςεισ που 

υπολογιςτικι ιςχφσ του ςυςτιματοσ είναι περιοριςμζνθ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ ενόσ 

ενςωματωμζνου ςυςτιματοσ. Η απεικόνιςθ του ςιματοσ ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ 

μζςω του μεταςχθματιςμοφ Fourier ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ μετατόπιςθ του 

διαγράμματοσ ιςχφοσ-ςυχνότθτασ κατά μια ςτακερι ποςότθτα α προσ τα πάνω, αν 

υποτεκεί πωσ α είναι θ ιςχφσ του λευκοφ κορφβου ςε μια ςυχνότθτα. Ζχοντασ υπόψθ 

το ςυχνοτικό περιεχόμενο του PCG ςιματοσ, δθμιουργείται ηωνοδιαβατό FIR φίλτρο, το 

οποίο αποκόπτει τισ ςυχνότθτεσ που δεν ανικουν ςτο ςυχνοτικό περιεχόμενο του 

πλθροφοριακοφ ςιματοσ. Λόγω τθσ μθ ιδανικότθτασ τουσ, τα φίλτρα αυτά 

παρουςιάηουν ςτο πεδίο τθσ ςυχνότθτασ μια χαρακτθριςτικι καμπφλθ, θ οποία αφενόσ 

δεν επιτρζπει τθν πλιρθ αποκοπι των ςθμάτων κορφβου, αφετζρου αλλοιϊνει ςε 

κάποιο βακμό και τθ μορφι του πλθροφοριακοφ ςιματοσ. Βελτίωςθ τθσ καμπφλθσ 

μπορεί να γίνει με πολφ ακριβι οριςμό των προδιαγραφϊν του φίλτρου κατά τθ μελζτθ 

του, και με αφξθςθ τθσ τάξθσ του (δθλαδι του πλικουσ των όρων από τουσ οποίουσ 

απαρτίηεται), θ οποία ςυνοδεφεται με ανάλογθ αφξθςθ των απαιτιςεων ςε 
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υπολογιςτικι ιςχφ και μνιμθ του υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ. Η γενικι μορφι ενόσ 

τζτοιου φίλτρου δίνεται από τθ ςχζςθ 
1

0

)()()(
N

m

mnxmhny , θ οποία δίνει τθν ζξοδο 

του φίλτρου y ςε ςχζςθ με τθν είςοδο x, ςτο πεδίο του χρόνου. Η λειτουργία, ςχεδίαςθ 

και χριςθ ενόσ FIR φίλτρου αναλφονται εκτενζςτερα ςε επόμενθ παράγραφο, κακϊσ 

αποτελεί και τθ μζκοδο που επιλζχκθκε ςτθν παροφςα μελζτθ. Με τον υπολογιςμό τθσ 

ενζργειασ του ςιματοσ που διζρχεται από το ηωνοδιαβατό φίλτρο και τθ ςφγκριςι τθσ 

με ζνα κατϊφλι, εξάγονται τα ςυμπεράςματα για τθ λειτουργία τθσ καρδιάσ. Μια 

βελτιωμζνθ τεχνικι που επιτρζπει τθν ξεχωριςτό εντοπιςμό των S1, S2 κα ιταν θ χριςθ 

δφο ξεχωριςτϊν FIR φίλτρων, με ςκοπό να δθμιουργοφνται δφο ςφνολα δεδομζνων, 

ζνα για τον εντοπιςμό του S1 και ζνα για τον εντοπιςμό του S2. Αυτό μπορεί να 

επιτευχκεί ςχετικά δφςκολα, ειδικά για τον S1, λόγω του ότι 10-20 Hz, οι οποίεσ 

επιτρζπεται να διζλκουν από το φίλτρο για τον εντοπιςμό του, ςυμπεριλαμβάνεται 

μεγάλο τμιμα τθσ θχθτικισ ενζργειασ που παράγει το αναπνευςτικό ςφςτθμα. Ζνα 

ηωνοδιαβατό φίλτρο και με ςυχνότθτεσ διζλευςθσ 150 – 300 Hz μπορεί να εντοπίςει 

τον S2 με μεγάλθ επιτυχία. 

 

Η μϋθοδοσ τησ μϋςησ ιςχύοσ των ςυντελεςτών των 

κυματιδύων (wavelets) 
Οι μεταςχθματιςμοί κυματιδίων (wavelet transforms) ζρχονται να ξεπεράςουν τα 

μειονεκτιματα του ςυμβατικοφ μ. Fourier και του βραχζωσ μ. Fourier (STFT). Πταν 

μεταφζρουμε μια περιοδικι ςυνάρτθςθ f(t) ςτθν περιοχι τθσ ςυχνότθτασ με τθ 

βοικεια του ςυμβατικοφ μ. Fourier, ςυγκρίνουμε τθν f(t) με ζνα ςφνολο αρμονικά 

ςυςχετιςμζνων μιγαδικϊν εκκετικϊν ςυναρτιςεων, δθλαδι με ζνα ςφνολο περιοδικϊν 

εκκετικϊν ςυναρτιςεων με ςυχνότθτεσ που είναι πολλαπλάςια μιασ κεμελιϊδουσ 

ςυχνότθτασ ( t
T

2
). Σφμφωνα με τθν ορολογία τθσ μακθματικισ φυςικισ, οι αρμονικά 

ςυςχετιςμζνεσ εκκετικζσ ςυναρτιςεισ αποτελοφν μια ορκοκανονικι βάςθ 

ςυναρτιςεων πάνω ςτισ οποίεσ προβάλλεται θ ςυνάρτθςθ. Το μειονζκτθμα αυτισ τθσ 

μεκόδου είναι ότι ςτο μ. Fourier οι ςυναρτιςεισ βάςθσ ζχουν άπειρθ διάρκεια ςτο 

χρόνο και είναι απόλυτα εντοπιςμζνεσ ςτθ ςυχνότθτα. Ζτςι, κατά τθ μεταφορά ενόσ 

ςιματοσ από τθν περιοχι του χρόνου ςτθν περιοχι τθσ ςυχνότθτασ χάνεται εντελϊσ θ 

πλθροφορία του χρόνου. Ωσ βελτίωςθ ειςάγεται ο βραχφσ μεταςχθματιςμόσ Fourier, ο 

οποίοσ πρακτικά αποτελεί το μεταςχθματιςμό Fourier διακριτοφ χρόνου (STFT). Στθν 

περίπτωςθ αυτι, το ςιμα χωρίηεται ςε διαδοχικά τμιματα και το κάκε ζνα τμιμα 

μεταςχθματίηεται κατά Fourier. Με αυτό τον τρόπο είμαςτε ςε κζςθ να γνωρίηουμε τισ 

ςυχνότθτεσ που περιζχει το κάκε ζνα τμιμα του ςιματοσ και ςτο αντίςτοιχο χρονικό 
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διάςτθμα. Ο τεμαχιςμόσ του ςιματοσ γίνεται με τθ μζκοδο των παρακφρων. 

Μποροφμε να παρομοιϊςουμε αυτιν τθ διεργαςία με τθν χριςθ ενόσ παρακφρου 

μζςα από το πλαίςιο του οποίου παρατθροφμε το ςιμα μασ. Το μεγάλο μειονζκτθμα 

του STFT είναι ότι το μικοσ του παρακφρου παραμζνει ςτακερό και αυτό περιορίηει τθ 

δυνατότθτα εντοπιςμοφ γεγονότων ςτο χρόνο. Υπάρχουν περιπτϊςεισ που τα προσ 

ανάλυςθ ςιματα περιζχουν χαρακτθριςτικά ςε κλίμακεσ που καλφπτουν αρκετζσ τάξεισ 

μεγζκουσ. Ο γεωφυςικόσ Jean Morlet  αντιμετϊπιςε τζτοια προβλιματα ςτισ ςειςμικζσ 

διαςκοπιςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να αναλυκοφν ςιματα που προζρχονται 

από ανακλάςεισ ενόσ παλμοφ ςτα διάφορα ςτρϊματα του εδάφουσ. Αυτό οδιγθςε τον 

Morlet να ειςάγει μια νζα μζκοδο όπου το παράκυρο όχι μόνο μετατοπίηεται κατά 

μικοσ του ςιματοσ αλλά επίςθσ ςυςτζλλεται και διαςτζλλεται. Η μζκοδοσ αυτι 

αποτζλεςε τθν αρχι των κυματιδίων (wavelets). Με αφετθρία μια ςυνάρτθςθ y(t,a) που 

ονομάηεται μθτρικό κυματίδιο (wavelet) καταςκευάηουμε μια οικογζνεια ςυναρτιςεων 

που ορίηονται ωσ μετατοπίςεισ και κλιμακϊςεισ τθσ y ςτο χρόνο. Το μθτρικό κυματίδιο 

είναι καλά εντοπιςμζνο ςτο χϊρο και ςτθ ςυχνότθτα. Ραρόλα αυτά, επειδι θ 

ςυνάρτθςθ κυματιδίου μπορεί να περιζχει περιςςότερεσ από μία ςυχνότθτεσ θ 

ςφνδεςθ με τθν τοπικι ςυχνότθτα χάνεται και προτιμείται ο όροσ κλίμακα “scale” 

(κλιμάκωςθ), αντί του “ςυχνότθτα”. Κάκε κλιμάκωςθ αντιςτοιχεί ςε μια ψευδό-

ςυχνότθτα, θ οποία αποτελεί το καλφτερο ταίριαςμα ενόσ κακαρά περιοδικοφ ςιματοσ 

με τθ ςυνάρτθςθ κυματιδίου. Διατίκενται αρκετά πρότυπα κυματίδια, και μια 

κατάλλθλθ επιλογι είναι να δυνατόν να γίνει από μια βιβλιοκικθ γνωςτϊν κυματιδίων. 

Ραρόλα αυτά ςε ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ αναγνϊριςθσ κάποιου ςιματοσ είναι 

δυνατόν να δθμιουργθκεί ζνα πιο εξειδικευμζνο κυματίδιο. Για να αποτελεί το y 

κυματίδιο ςυνεχοφσ μεταςχθματιςμοφ, πρζπει το μθτρικό κυματίδιο να ικανοποιεί τθ 

ςυνκικθ αποδεκτικότθτασ. Τα κυματίδια που ικανοποιοφν τθ ςυνκικθ 

αποδεκτικότθτασ ζχουν απόκριςθ ςυχνότθτασ ηωνοδιαβατοφ φίλτρου. Κατά ςυνζπεια, 

το μζτρο του μ. Fourier τθσ ςυνάρτθςθσ του κυματιδίου χαρακτθρίηεται από τθ 

ςυχνότθτα fp όπου θ απόκριςθ ςυχνότθτασ είναι μζγιςτθ (peak frequency) και από τθ 

ςυχνότθτα fc που βρίςκεται ςτο μζςον τθσ ηϊνθσ διζλευςθσ. Στθν περίπτωςθ του 

ςυνεχοφσ μεταςχθματιςμοφ με τθ μζκοδο των ςωματιδίων, οι περιοχζσ ςυχνοτιτων 

είναι κλιμακωμζνεσ μορφζσ μιασ περιοχισ ςυχνοτιτων με κλιμάκωςθ 1. Αυτι θ περιοχι 

ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ δθμιουργείται από τισ μετατοπίςεισ μίασ μθτρικισ 

ςυνάρτθςθσ y θ οποία ανικει ςτο ςυναρτθςιακό χϊρο L2(R). Σαν παράδειγμα τθσ 

κλιμάκωςθσ ςτθν περιοχι ςυχνοτιτων [1,2], αυτι θ ςυνάρτθςθ είναι θ  y(t)=2sinc(2t)–

sinc(t), όπου sinc(t) = sin(t)/t, και αποτελεί τθ μακθματικι ζκφραςθ ςτο πεδίο του 

χρόνου ενόσ ηωνοδιαβατοφ φίλτρου. Η περαιτζρω επεξεργαςία του ςιματοσ μπορεί να 

γίνει μζςω τθ μεκόδου τθσ μζςθσ ιςχφοσ των ςυντελεςτϊν του κυματιδίου. Στισ 

μεκόδουσ με χριςθ κυματιδίων που προτείνονται ςτθ βιβλιογραφία, προςδιορίηεται 

ςυγκεκριμζνο μθτρικό κυματίδιο και επίπεδο προςζγγιςθσ ι ακρίβειασ. Ωςτόςο αυτζσ 
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οι προδιαγραφζσ είναι εξαρτϊμενεσ από τθ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ. Ο 

μεταςχθματιςμόσ ςε μια κατάλλθλθ κλιμάκωςθ γίνεται με βάςθ το τθ ςχζςθ 

a

fF
F sc

a , όπου Fa θ ψευδό-ςυχνότθτα ςτθν κλιμάκωςθ a που κζλουμε να 

διατθριςουμε, Fc θ κεντρικι ςυχνότθτα του κυματιδίου και fs θ ςυχνότθτα 

δειγματολθψίασ. Η κατάλλθλθ επιλογι προςζγγιςθσ βαςίηεται ςτθν κεντρικι 

ςυχνότθτα που εξάγεται. Το αποτζλεςμα γειτονικϊν τθσ ανάλυςθσ γειτονικϊν 

κυματιδίων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ μείωςθ του κορφβου θ για να τονιςτοφν 

ςυγκεκριμζνεσ ςυνιςτϊςεσ του ςιματοσ. Η βαςικι αρχι τθσ παραπάνω μεκόδου είναι 

ότι ο λευκόσ κόρυβοσ μειϊνεται, ενϊ μεμονωμζνεσ ςυνιςτϊςεσ αυξάνονται όταν 

διαφορετικζσ κλιμακϊςεισ πολλαπλαςιάηονται. Ππωσ είναι φανερό, αυτι θ μζκοδοσ 

είναι ακατάλλθλθ για εφαρμογι ςε ενςωματωμζνα ςυςτιματα μζςων θ και 

μικρότερων δυνατοτιτων, και θ κφρια εφαρμογι τθσ μπορεί να γίνει με τθ χριςθ ενόσ 

προςωπικοφ υπολογιςτι, ο οποίοσ παρζχει υπολογιςτικι ιςχφ μερικζσ τάξεισ μεγζκουσ 

μεγαλφτερθ κακϊσ και μνιμθ αρκετζσ τάξεισ μεγζκουσ μεγαλφτερθ, ϊςτε να είναι 

δυνατοί οι υπολογιςμοί αυτοί ςε πραγματικό χρόνο.  

 

Μικροελεγκτϋσ 
Μικροελεγκτισ ονομάηεται το λειτουργικό υπολογιςτικό ςφςτθμα ςε πλακίδιο 

(“system-on-a-chip”), το οποίο περιζχει ζναν επεξεργαςτικό πυρινα, μνιμθ και 

περιφερειακζσ ςυςκευζσ ειςόδου/εξόδου. Δίνεται ζμφαςθ ςτθν ολοκλιρωςθ πολλϊν 

περιφερειακϊν ςυςκευϊν ςε αντίκεςθ με ζναν μικροεπεξεργαςτι, οποίοσ 

περιλαμβάνει μόνο μία κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ (CPU). Εκτόσ από τα αρικμθτικά 

και λογικά ςτοιχεία από τα οποία απαρτίηεται, ο μικροελεγκτισ περιλαμβάνει επιπλζον 

ςτοιχεία, όπωσ μνιμθ τυχαίασ προςπζλαςθσ (RAM) για τθν αποκικευςθ δεδομζνων, 

μνιμθ μόνο για ανάγνωςθ (ROM) για τθν αποκικευςθ προγραμμάτων, μνιμθ flash για 

μόνιμθ αποκικευςθ, περιφερειακζσ ςυςκευζσ και διεπαφζσ ειςόδου/εξόδου. Οι 

μικροελεγκτζσ ςυχνά λειτουργοφν ςε πολφ μικρζσ ςυχνότθτεσ, ςε ςχζςθ με τουσ 

μικροεπεξεργαςτζσ, ακόμα και τθσ τάξθσ των 32 KHz, αλλά αυτό είναι επαρκζσ για 

πολλζσ εφαρμογζσ. Με αυτόν τον τρόπο καταναλϊνουν πολφ μικρά ποςά ιςχφοσ (τθσ 

τάξθσ των mW ι ακόμα και μW) και γενικά ζχουν τθ δυνατότθτα να διατθροφν τθ 

λειτουργικότθτά τουσ, ενϊ αναμζνουν ζνα γεγονόσ, όπωσ είναι θ ενεργοποίθςθ ενόσ 

πλικτρου ι ενόσ αιτιματοσ διακοπισ. Η κατανάλωςθ ιςχφοσ τουσ ςε κατάςταςθ 

αναμονισ (sleep state), με το ρολόι τθσ CPU και τισ περιφερειακζσ ςυςκευζσ εκτόσ 

λειτουργίασ, μπορεί να είναι τθσ τάξθσ των nW, κακιςτϊντασ τουσ ιδανικοφσ για 

εφαρμογζσ ςτισ οποίεσ απαιτείται χαμθλι κατανάλωςθ. Οι μικροελεγκτζσ βρίςκουν 
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εφαρμογζσ ςε προϊόντα και ςυςκευζσ που ελζγχονται αυτόματα, όπωσ ςυςτιματα 

ελζγχου κινθτιρων, τθλεχειριςτιρια, οικιακζσ ςυςκευζσ και παιχνίδια. Με τθν επίτευξθ 

μικρότερου μεγζκουσ, κόςτουσ και κατανάλωςθσ ιςχφοσ ςε ςφγκριςθ με τθν περίπτωςθ 

που υπάρχουν ξεχωριςτά μικροεπεξεργαςτισ, μνιμθ και ςυςκευζσ ειςόδου/εξόδου, οι 

μικροελεγκτζσ κακιςτοφν οικονομικά εφικτό τον θλεκτρονικό ζλεγχο πολλϊν 

περιςςότερων διαδικαςιϊν. Τα ςφγχρονα υπολογιςτικά ςυςτιματα είναι ςτθν 

πλειοψθφία τουσ ενςωματωμζνα ςε άλλουσ μθχανιςμοφσ, όπωσ αυτοκίνθτα, 

τθλζφωνα, οικιακζσ ςυςκευζσ και περιφερειακζσ ςυςκευζσ υπολογιςτικϊν 

ςυςτθμάτων. Αυτά καλοφνται ενςωματωμζνα ςυςτιματα. Ενϊ κάποια ενςωματωμζνα 

ςυςτιματα είναι πολφ εξεηθτθμζνα, πολλά ζχουν ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςε μνιμθ και 

μζγεκοσ εφαρμογισ, χωρίσ λειτουργικό ςφςτθμα και με μικρι πολυπλοκότθτα ςε 

λογιςμικό. Απαραίτθτο ςτοιχείο των μικροελεγκτϊν είναι θ εξυπθρζτθςθ ςυμβάντων ςε 

πραγματικό χρόνο ςτο ςφςτθμα που ελζγχουν. Πταν ςυγκεκριμζνα ςυμβάντα λάβουν 

χϊρα ζνα ςφςτθμα αιτθμάτων διακοπισ μπορεί να ειδοποιιςει τον επεξεργαςτι να 

αναβάλει τθν τρζχουςα ακολουκία εντολϊν που εκτελεί, για να ξεκινιςει τθ ρουτίνα 

εξυπθρζτθςθσ διακοπισ (ISR). Η ISR κα ολοκλθρϊςει όλθ τθν εργαςία που απαιτείται 

για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ διακοπισ προτοφ επιςτρζψει ςτθν αρχικι ακολουκία εντολϊν. 

Οι πικανζσ πθγζσ αιτιματοσ διακοπισ εξαρτϊνται από τθ ςυςκευι, και ςυχνά 

περιλαμβάνουν γεγονότα όπωσ θ υπερχείλιςθ ενόσ μετρθτι, μια αναλογικι προσ 

ψθφιακι μετατροπι, τθν αλλαγι λογικισ ςτάκμθσ ςε κάποια είςοδο (όπωσ ςυμβαίνει 

ςτθν περίπτωςθ πίεςθσ ενόσ πλικτρου) ι τθ λιψθ δεδομζνων από κάποιο ςφςτθμα 

μετάδοςθσ πλθροφοριϊν. Ππου θ κατανάλωςθ ιςχφοσ είναι ςθμαντικι, όπωσ ςε 

ςυςκευζσ που τροφοδοτοφνται από μπαταρίεσ, τα αιτιματα διακοπισ μποροφν να 

«ξυπνοφν» τον μικροελεγκτι από μία κατάςταςθ χαμθλισ κατανάλωςθσ ςτθν οποία 

τίκεται, ζωσ χρειαςτεί να κάνει κάτι από κάποιο ςυμβάν περιφερειακισ ςυςκευισ. Οι 

εφαρμογζσ που εκτελοφν οι μικροελεγκτζσ πρζπει να ζχουν αρκετά μικρό μζγεκοσ, 

ϊςτε να χωροφν ςτθ διακζςιμθ ενςωματωμζνθ μνιμθ του μικροελεγκτι, ϊςτε να μθν 

υπάρξει ανάγκθ για επζκταςθ ςε εξωτερικι μνιμθ. Ο κϊδικασ, που είναι γραμμζνοσ ςε 

υψθλοφ επιπζδου γλϊςςα προγραμματιςμοφ, ςυμπυκνϊνεται ςε ςυμπαγι κϊδικα 

μθχανισ με τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ assembly και των μεταγλωττιςτϊν, για τθν 

αποκικευςι του ςτθ μνιμθ του μικροελεγκτι. Ανάλογα με τθ ςυςκευι, θ μνιμθ 

μπορεί να είναι μόνιμθ μνιμθ μόνο για ανάγνωςθ, μνιμθ μόνο για ανάγνωςθ που 

μπορεί να προγραμματιςτεί μόνο ςτο εργοςτάςιο, ι μνιμθ τφπου flash που μπορεί να 

υποςτεί αλλαγζσ υπό τθν επίδραςθ πεδίου. Δεδομζνου του ότι οι ενςωματωμζνοι 

μικροελεγκτζσ ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο ςυςκευϊν, πολλζσ φορζσ 

είναι απαραίτθτο να δζχονται κάποια είςοδο από τθ ςυςκευι τθν οποία ελζγχουν. 

Αυτόσ είναι ο ςκοπόσ του αναλογικοφ προσ ψθφιακό μετατροπζα (ADC). Επειδι οι 

επεξεργαςτζσ είναι δθμιουργθμζνοι ζτςι ϊςτε να διαχειρίηονται ψθφιακά δεδομζνα 

(π.χ. άςςουσ και μθδενικά) δεν ζχουν τρόπο να διαχειριςτοφν το αναλογικό ςιμα που 
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ςτζλνεται από τθ ςυςκευι που ελζγχουν. Για το λόγο αυτό, ο ADC  χρθςιμοποιείται για 

να μετατρζψει τα ειςερχόμενα δεδομζνα ςε μια μορφι που ο επεξεργαςτισ μπορεί να 

διαχειριςτεί. Αςφαλϊσ υπάρχουν και ψθφιακοί προσ αναλογικοί μετατροπείσ (DACs), 

ϊςτε να μπορεί και ο επεξεργαςτείσ να αποςτείλει δεδομζνα ςτθ ςυςκευι τθν οποία 

ελζγχει. Επιπροςκζτωσ, πολλοί ενςωματωμζνοι μικροεπεξεργαςτζσ διακζτουν και 

αρκετοφσ μετρθτζσ. Ζνασ από τουσ πιο ςυνθκιςμζνουσ τφπουσ μετρθτϊν είναι ο 

μετρθτισ προγραμματιηόμενου διαςτιματοσ (PIT). Ζνασ PIT απλϊσ μετρά αντίςτροφα 

από κάποια τιμι ζωσ το μθδζν. Πταν φκάςει ςτο μθδζν, δθμιουργεί αίτθμα διακοπισ 

ςτον επεξεργαςτι, υποδεικνφοντασ ότι ζχει τελειϊςει τθ μζτρθςθ. Αυτό είναι χριςιμο 

για ςυςκευζσ όπωσ οι κερμοςτάτεσ, οι οποίοι περιοδικά ελζγχουν τθ κερμοκραςία. 

Ζνασ πιο εξεηθτθμζνοσ μετρθτισ είναι θ μονάδα επεξεργαςίασ χρόνου (TPU). Εκτόσ από 

τθν αντίςτροφθ μζτρθςθ, θ TPU μπορεί να ανιχνεφςει ςυμβάντα, να δθμιουργιςει 

ςυμβάντα ςτθν ζξοδο και να διεκπεραιϊςει άλλεσ χριςιμεσ λειτουργίεσ. Το μπλοκ 

μεταβολισ του πλάτουσ παλμοφ (PWM – Pulse Width Modulation) κακιςτά δυνατό τον 

ζλεγχο τροφοδοτικϊν, ωμικϊν φορτίων, κινθτιρων κτλ, χωρίσ να γίνεται χριςθ πολλϊν 

πόρων CPU ςε βρόχουσ ςφντομου χρόνου. Το μπλοκ UART (Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter) κακιςτά εφικτι τθν αποςτολι και λιψθ δεδομζνων μζςω 

ςειριακισ επικοινωνίασ με πολφ μικρό φορτίο CPU. 

Ενςωματωμϋνα ςυςτόματα 
Ζνα ενςωματωμζνο ςφςτθμα (embedded system) είναι ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα 

ειδικοφ ςκοποφ, ςχεδιαςμζνο για μία ι λίγεσ εξειδικευμζνεσ εφαρμογζσ, ςυχνά με τον 

περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ ςε πραγματικό χρόνο. Είναι ςυνικωσ ενςωματωμζνο, ςα 

μζροσ μιασ ςυςκευισ, θ οποία περιλαμβάνει επιπλζον υλικό (hardware), ενίοτε και 

μθχανικά μζρθ. Σε αντίκεςθ με ζνα ενςωματωμζνο ςφςτθμα, ζνασ υπολογιςτισ γενικοφ 

ςκοποφ, όπωσ ζνασ προςωπικόσ υπολογιςτισ, μπορεί να εκτελεί πολλζσ διαφορετικζσ 

διεργαςίεσ ταυτόχρονα, ανάλογα με τον προγραμματιςμό του. Τα ενςωματωμζνα 

ςυςτιματα χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο πολλϊν ςφγχρονων ςυςκευϊν. Η χριςθ 

των ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων ςε ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ επιτρζπει ςτουσ 

μθχανικοφσ ςχεδιαςμοφ τουσ να τα βελτιςτοποιιςουν, μειϊνοντασ το μζγεκοσ και το 

κόςτοσ του προϊόντοσ, ι αυξάνοντασ τθν αξιοπιςτία και τθν απόδοςθ. Ρολλά από τα 

ενςωματωμζνα ςυςτιματα είναι προϊόντα μαηικισ παραγωγισ, επωφελοφμενα από τθ 

μείωςθ του μζςου κόςτουσ παραγωγισ με τθν αφξθςθ του πλικουσ των παραγόμενων 

μονάδων. Το εφροσ των εφαρμογϊν ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ενςωματωμζνα 

ςυςτιματα εκτείνεται από φορθτζσ ςυςκευζσ όπωσ ψθφιακά ρολόγια χειρόσ και 

ςυςκευζσ αναπαραγωγισ μουςικισ, ζωσ μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ όπωσ οι φωτεινοί 

ςθματοδότεσ, ελεγκτζσ γραμμϊν παραγωγισ και ςυςτιματα που ελζγχουν τθ 

λειτουργία πυρθνικϊν εργοςταςίων παραγωγισ ενζργειασ. Η πολυπλοκότθτα αυτϊν 
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των ςυςτθμάτων μπορεί να είναι χαμθλι, με ζναν μόνο μικροελεγκτι μζχρι και πολφ 

υψθλι, με πολλζσ μονάδεσ, περιφερειακζσ ςυςκευζσ και δίκτυα τοποκετθμζνα ςε 

μεγάλα πλαίςια. Γενικϊσ, ο όροσ «ενςωματωμζνο ςφςτθμα» δε είναι με πολφ μεγάλθ 

ςαφινεια κακοριςμζνοσ, κακϊσ πολλά ςυςτιματα ζχουν ςε κάποιο βακμό τθ 

δυνατότθτα του να μποροφν να προγραμματιςτοφν. Ζνα τζτοιο παράδειγμα είναι οι 

υπολογιςτζσ χειρόσ, οι οποίοι ζχουν κοινά ςτοιχεία με τα ενςωματωμζνα ςυςτιματα, 

όπωσ το λειτουργικά ςυςτιματα και τουσ μικροεπεξεργαςτζσ που τουσ δίνουν τθν 

κινθτιρια δφναμθ, αλλά δεν αποτελοφν πραγματικά ενςωματωμζνα ςυςτιματα, κακϊσ 

επιτρζπουν διαφορετικζσ εφαρμογζσ να εκκινιςουν και περιφερειακζσ ςυςκευζσ να 

ςυνδεκοφν. Οι χριςεισ τουσ εκτείνονται ςχεδόν ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ 

και τα παραδείγματα χριςεισ τουσ είναι αναρίκμθτα. Ενδεικτικά αναφζρονται οι 

χριςεισ τουσ ςτα τθλεφωνικά κζντρα για τον ζλεγχο του δικτφου, ςτα κινθτά τθλζφωνα, 

ςτα δίκτυα των υπολογιςτϊν που λειτουργοφν ςαν αυτόνομοι δρομολογθτζσ 

δεδομζνων. Στα θλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα, τα ςυναντά κανείσ ςε ψθφιακζσ 

φωτογραφικζσ μθχανζσ, δζκτεσ GPS, εκτυπωτζσ, ςυςκευζσ αναπαραγωγισ DVD, ακόμα 

και ςε οικιακζσ ςυςκευζσ. Ενςωματωμζνα ςυςτιματα χρθςιμοποιοφνται για τον 

οικιακό αυτοματιςμό μζςω αςφρματων και ενςφρματων δικτφων, ακόμα και ςε 

πολφπλοκα δίκτυα ελζγχου τθσ κερμοκραςίασ ςε μεγάλεσ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ 

(H.V.A.C.- heating, ventilating, and air conditioning systems). Άλλεσ εφαρμογζσ τουσ 

περιλαμβάνουν τον ζλεγχο θλεκτροκινθτιρων, ςυςτιματα για τθν αφξθςθ τθσ 

ενεργθτικισ αςφάλειασ των αυτοκινιτων, τθ βελτιςτοποίθςθ των υβριδικϊν 

ςυςτθμάτων ςε αυτοκίνθτα για τθ μείωςθ των ρφπων ακόμα και τθ διαχείριςθ πτιςθσ 

αεροςκαφϊν. Τζλοσ ο ιατρικόσ εξοπλιςμόσ διαρκϊσ βελτιϊνεται με τθν όλο και πιο 

εκτεταμζνθ χριςθ ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ των 

ηωτικϊν λειτουργιϊν, τθν ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν ςτθκοςκοπίων για ενίςχυςθ των 

ιχων και για τθν απεικόνιςθ του ανκρϊπινου ςϊματοσ θ μερϊν του (PET, SPECT, CT, 

MRI), για τθ διενζργεια διάγνωςθσ  με μθ διθκθτικό τρόπο. Τα ενςωματωμζνα 

ςυςτιματα ςυχνά ανικουν ςε μθχανιςμοφσ που αναμζνεται να λειτουργοφν 

ςυνεχόμενα για χρόνια χωρίσ ςφάλματα και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ να 

ανακάμπτουν μόνα τουσ, ςε περίπτωςθ που προκφψει κάποιο ςφάλμα. Για το λόγο 

αυτό το λογιςμικό ςυνικωσ αναπτφςςεται και ελζγχεται πιο ςχολαςτικά από ότι 

ςυμβαίνει ςτθ περίπτωςθ του λογιςμικοφ προςωπικϊν υπολογιςτϊν. Μθ αξιόπιςτα 

κινοφμενα μθχανικά μζρθ, όπωσ ςκλθροί δίςκοι και διακόπτεσ ςυνικωσ αποφεφγονται. 

 

Οι μικροελεγκτϋσ ARM7TDMI 
Η οικογζνεια των επεξεργαςτϊν ARM7 αποτελείται από επεξεργαςτζσ χαμθλισ 

κατανάλωςθσ των 32 bit αρχιτεκτονικισ RISC, με προςανατολιςμό το μικρό κόςτοσ και 

http://en.wikipedia.org/wiki/Heating
http://en.wikipedia.org/wiki/Ventilation_%28architecture%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Positron_emission_tomography
http://en.wikipedia.org/wiki/Single_photon_emission_computed_tomography
http://en.wikipedia.org/wiki/Computed_tomography
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_resonance_imaging
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τθ χαμθλι κατανάλωςθ ενζργειασ, προςφζροντασ απόδοςθ ζωσ και 130 MIPS, όταν 

υλοποιθκοφν με τθ χριςθ τεχνολογίασ 0.13μm. Η οικογζνεια των επεξεργαςτϊν ARM7 

ενςωματϊνει δφο ςφνολα εντολϊν: το ςφνολο εντολϊν Thumb των 16 bit, κακϊσ και το 

ςφνολο εντολϊν ARM των 32 bit. Οι αρχιτεκτονικζσ επεξεργαςτϊν παραδοςιακά όριηαν 

εντολζσ και δεδομζνα ίδιου μεγζκουσ. Για αυτόν το λόγο, οι αρχιτεκτονικζσ των 32 bit 

είχαν μεγαλφτερθ απόδοςθ, διαχειριηόμενεσ δεδομζνα των 32 bit και μποροφςαν να 

διευκυνςιοδοτιςουν μεγαλφτερο χϊρο διευκφνςεων από τισ αρχιτεκτονικζσ των 16 bit. 

Αντίκετα οι αρχιτεκτονικζσ των 16 bit είχαν μεγαλφτερθ πυκνότθτα κϊδικα από εκείνεσ 

των 32 bit, αλλά περίπου και τθ μιςι απόδοςθ. Με το ςφνολο εντολϊν Thumb, 

ειςάγεται θ δυνατότθτα φπαρξθσ εντολϊν των 16 bit ςε αρχιτεκτονικι 32 bit και με 

αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται μεγαλφτερεσ επιδόςεισ από αυτζσ ενόσ ςυςτιματοσ 

αρχιτεκτονικισ των 16 bit και μεγαλφτερθ πυκνότθτα κϊδικα από ζνα ςφςτθμα των 32 

bit. Οι εντολζσ Thumb λειτουργοφν με τθν κανονικι διαμόρφωςθ των καταχωρθτϊν για 

εντολζσ ARM, επιτρζποντασ άριςτεσ εναλλαγζσ κατάςταςθσ από ARM ςε Thumb και 

αντίςτροφα. Κατά τθν εκτζλεςθ, οι εντολζσ Thumb αποςυμπιζηονται με απόλυτα 

διαυγι τρόπο ςε εντολζσ ARM ςε πραγματικό χρόνο, χωρίσ κόςτοσ ςτθν απόδοςθ του 

ςυςτιματοσ. Ο κϊδικασ Thumb ζχει τυπικά το 65% του μεγζκουσ του κϊδικα ARM (που 

μεταφράηεται ςε 35% εξοικονόμθςθ μνιμθσ) και παρζχει 60% μεγαλφτερθ απόδοςθ 

από τον τελευταίο, όταν οι εντολζσ εκτελοφνται από ζνα ςφςτθμα μνιμθσ των 16 bit. Οι 

επεξεργαςτζσ τφπου ARM διαχειρίηονται τθ μνιμθ ςα μια γραμμικι ςυλλογι από 

bytes, αρικμθμζνα ςε αφξουςα ςειρά, ξεκινϊντασ από το μθδζν, ενϊ υποςτθρίηουν και 

τθ δομι little endian και τθ δομι big endian για τον οριςμό τθσ κζςθσ των πιο 

ςθμαντικϊν bits κάκε λζξθσ. Επίςθσ, οι επεξεργαςτζσ τφπου ARM7 περιζχουν 37 

καταχωρθτζσ, 6 εκ των οποίων είναι καταχωρθτζσ κατάςταςθσ, ενϊ οι υπόλοιποι είναι 

καταχωρθτζσ γενικοφ ςκοποφ. Οι επεξεργαςτζσ αυτοί είναι ςχεδιαςμζνοι για να 

ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ μεγάλου πλικουσ διαφορετικϊν εφαρμογϊν και 

υποςτθρίηουν πολλά λειτουργικά ςυςτιματα, μεταξφ των οποίων τα Windows CE, Palm 

OS, Symbian OS και Linux και προςφζρονται για αυτοφσ αρκετά εργαλεία ανάπτυξθσ 

εφαρμογϊν. Ο κϊδικασ που αναπτφςςεται για επεξεργαςτζσ τφπου ARM7TDMI είναι 

απόλυτα ςυμβατόσ με όλουσ τουσ επεξεργαςτζσ τφπου ARM7, αλλά και με τουσ 

επεξεργαςτζσ τφπου ARM9, ARM9E and ARM10, όπωσ επίςθσ και με τθν τεχνολογία 

XScale τθσ Intel. Τα προαναφερκζντα χαρακτθριςτικά, κακιςτοφν τουσ ARM7TDMI μία 

πολφ καλι επιλογι για τθ δθμιουργία ενςωματωμζνων ςυςτθμάτων, εξαιτίασ του 

μικροφ ςχετικά μεγζκουσ τουσ, των επιδόςεων τουσ και τθσ χαμθλισ τουσ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ.  

Ακολουκοφν κάποιεσ χαρακτθριςτικζσ οικογζνειεσ μικροελεγκτϊν που βαςίηονται ςε 

επεξεργαςτζσ ARM7TDMI. 
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1. Analog: ADUC702x (series) Η ςειρά επεξεργαςτϊν ARM7 τθσ Analog 

προςφζρεται ςε 8 διαφορετικζσ εκδοχζσ με ADC (αναλογικόσ προσ ψθφιακό 

μετατροπζασ) των 12 bit ο οποίοσ ζχει ζωσ και 16 κανάλια και ζωσ 1 MSPS (ζνα 

εκατομμφριο δείγματα το δευτερόλεπτο), 8 Kbytes RAM και 64 Kbytes μνιμθ 

Flash. Ο μικροεπεξεργαςτισ είναι χρονιςμζνοσ ςτα 42 MHz. Συγκεκριμζνα ο 

μικροελεγκτισ που κα χρθςιμοποιθκεί κατά τθν εκπόνθςθ αυτισ τθσ εργαςίασ 

είναι ο ADUC7026.  Ο λόγοσ για τον οποίο προτιμικθκε είναι ο ADC  που 

περιλαμβάνει, ο οποίοσ είναι ο μοναδικόσ που υποςτθρίηει τόςο υψθλι 

ςυχνότθτα δειγματολθψίασ και ταυτόχρονα εξάγει αποτελζςματα ακρίβειασ 12 

bits. 

2. Nxp: LPC21xx και LPC22xx Οι οικογζνειεσ αυτζσ των επεξεργαςτϊν τφπου ARM7 

προςφζρουν πλθκϊρα επιλογϊν ςε μζγεκοσ μνιμθσ κακϊσ και περιφερειακζσ 

ςυςκευζσ, όπωσ κφρα Ethernet, κφρα USB 2.0 και άλλεσ. Η υποςτθριηόμενθ 

μνιμθ κυμαίνεται από 32 Kbytes ζωσ το 1Mbyte  για τθ flash, και 8 Kbytes ζωσ 

64 Kbytes για τθ RAM, ενϊ κάποια μοντζλα υποςτθρίηουν ακόμα και τθ χριςθ 

SDRAM. Στισ περιςςότερεσ οικογζνειεσ περιλαμβάνεται και ADC των 10 bit. Μια 

τυπικι ςειρά είναι θ LPC213x, θ οποία διακζτει ADC με μζγιςτθ ςυχνότθτα 

δειγματολθψίασ 400 KSPS (χιλιάδεσ δείγματα το δευτερόλεπτο). 

3. ST: STR7x1 Η ςειρά αυτι των επεξεργαςτϊν ARM7 προςφζρεται με ζωσ και 

256Kbytes μνιμθσ Flash και ζωσ και 64 Kbyte RAM. Ο μικροεπεξεργαςτισ είναι 

χρονιςμζνοσ ςτα 66 MHz και περιλαμβάνει μεταξφ άλλων και ζναν ADC των 12 

bit με δυνατότθτα υποςτιριξθσ ζωσ και 4 καναλιϊν και ςυχνότθτα 

δειγματολθψίασ ζωσ και 1KHz.   

4. TI: TMS470 Υπάρχουν 8 διαφορετικζσ εκδόςεισ του TMS470, των οποίων οι 

διαφοροποιιςεισ εντοπίηονται ςτο μζγεκοσ τθσ διακζςιμθσ μνιμθσ -είτε flash 

είτε RAM- κακϊσ και ςτον αρικμό των καναλιϊν που μπορεί να υποςτθρίξει ο 

ADC, ο οποίοσ κάνει δειγματολθψία ςτα 12 bit με ελάχιςτθ περίοδο 

δειγματολθψίασ 1,5 μsec (θ οποία ιςοδυναμεί ςε μζγιςτθ ςυχνότθτα 

δειγματολθψίασ 670 KSPS). Το μικρότερο μοντζλο (TMS470R1A64)  ζρχεται από 

τθν Texas Instruments με 64 Kbytes Flash μνιμθσ, 8Kbytes RAM μνιμθσ και ο 

ADC υποςτθρίηει ζωσ και 8 κανάλια, ενϊ το μεγαλφτερο μοντζλο 

(TMS470R1B1M)  ζχει 1Mbyte Flash μνιμθσ 64Kbytes μνιμθσ RAM και ο ADC 

υποςτθρίηει ζωσ και 12 κανάλια. Τζλοσ ο μικροεπεξεργαςτισ είναι τθσ 

οικογζνειασ ARM-7 και παρζχεται ςε 2 ςυχνότθτεσ λειτουργίασ: 48MHz για τα 

μικρότερα μοντζλα και 60MHz για τα μεγαλφτερα. 
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Η αναπτυξιακό ςυςκευό τησ Olimex για τον Aduc7026 
  

Η ςυςκευι (development board) που χρθςιμοποιικθκε ςτθν πρϊτθ φάςθ τθσ 

υλοποίθςθσ είναι θ ADuC-P7026 και αποτελεί μία χαμθλοφ κόςτουσ αναπτυξιακι 

πλατφόρμα για μικροελεγκτζσ  ADuC7026 ARM7 τθσ Analog Devices. Ανάμεςα ςτα 

χαρακτθριςτικά τθσ διακρίνουμε:  

 MCU: ADuC7026 16/32 bit ARM7TDMI-S™  με 64K Bytes Program Flash, 8K Bytes 
RAM, ADC των 12 bit με 12 κανάλια και ζωσ 1MSPS, των 12 bit και των 4 
καναλιϊν, ενςωματωμζνθ Vref, ενςωματωμζνο αιςκθτιρα κερμοκραςίασ, 
UARTs, 2x I2C, SPI, τριϊν φάςεων PWM, PLA προγραμματιηόμενθσ λογικισ, 
διαςφνδεςθ εξωτερικισ μνιμθσ, 2x 32bit TIMERS,  I/O ανεκτικι ζωσ και τα 5 
Volts, ζωσ και 45 MHz λειτουργίασ  

 Υποδοχι ςφνδεςθσ ARM JTAG 2x10 pin  

 Κφκλωμα RESET  

 Μετατροπζα USB-RS232  

 Δφο LED κατάςταςθσ 

 Δφο πλικτρα 

 Δφο ποτενςιόμετρα ςυνδεδεμζνα με τισ ειςόδουσ των ADC  

 Δίχρωμο LED ςυνδεδεμζνο με δφο DACs  

 Ρλικτρα SD και RESET για εφκολθ ενεργοποίθςθ του bootloader  

 LED ζνδειξθσ παροχισ ιςχφοσ  

 υκμιςτισ τάςθσ ςτα 3.3 Volts για ρεφμα ζωσ και 800 mA  

 Ρυκνωτι για το φιλτράριςμα τθσ πθγισ ιςχφοσ  

 Δυνατότθτα για τροφοδοςία μζςω κφρασ USB, ϊςτε να αποφευχκεί θ φπαρξθ 
εξωτερικοφ τροφοδοτικοφ  

 Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με εξωτερικό τροφοδοτικό ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ 
κφρασ USB  

 Κρφςταλλοσ των 32768 Hz   

 Ειδικζσ προεκτάςεισ όλων των κυρϊν του μικροελεγκτι 
Οι διαςτάςεισ τθσ ςυςκευισ είναι: 100x80 mm 
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Η ςυςκευή ADuC-P7026 τησ OLIMEX  

 

Σχηματικό διάγραμμα τησ ςυςκευήσ  ADuC-P7026 τησ OLIMEX 
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Το περιβϊλλον ανϊπτυξησ εφαρμογών μVision 3 τησ Keil 
 

Το μVision 3 τθσ Keil είναι ζνα ςχεδιαςτικό εργαλείο για ανάπτυξθ εφαρμογϊν για 

μικροελεγκτζσ βαςιςμζνουσ ςε μικροεπεξεργαςτζσ τφπου ARM. Υποςτθρίηει πλθκϊρα 

υλοποιιςεων από πολλζσ εταιρίεσ. Ανάμεςα τουσ και ο aduc7026 τθσ Analog,  που 

είναι και ο μικροελεγκτισ που χρθςιμοποιοφμε για τθν υλοποίθςθ του 

Φωνοκαρδιογράφου. Ανάμεςα ςτισ δυνατότθτεσ του περιλαμβάνονται θ φπαρξθ 

debugger (εργαλείο αποςφαλμάτωςθσ),  θ δυνατότθτα μζςω τθσ λειτουργίασ 

debugging,  για παρακολοφκθςθ ςε πραγματικό χρόνο τθσ λειτουργίασ του 

προγράμματοσ, κακϊσ και ςε ταχφτερο ρυκμό (όςο επιτρζπουν οι δυνατότθτεσ του 

υπολογιςτι ςτον οποίο γίνεται θ εξομοίωςθ). Είναι εφκολθ θ παρακολοφκθςθ κάκε 

ςτοιχείου που απαρτίηει το μικροελεγκτι και δίνεται θ δυνατότθτα ςτο χριςτθ με πολφ 

εφκολο τρόπο να δθμιουργιςει τισ δικζσ του ςυναρτιςεισ ειςόδου, για να εξομοιϊςει 

τισ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ κα λειτουργεί το μικροχπολογιςτικό ςφςτθμα. Επίςθσ 

δίνεται θ δυνατότθτα τθσ βιμα προσ βιμα εκτζλεςθσ του προγράμματοσ και ο ζλεγχοσ 

κάκε καταχωρθτι και κάκε κζςθσ μνιμθσ ανά πάςα ςτιγμι. Υπάρχει ακόμα θ 

δυνατότθτα επιλογισ κάποιου από τουσ τρεισ μεταγλωττιςτζσ που υποςτθρίηουν 

μικροελεγκτζσ τφπου ARM οι οποίοι είναι οι: RealView Compiler, CARM Compiler και 

GNU Compiler (Cygnus). Από τουσ τρεισ αυτοφσ μεταγλωττιςτζσ προτιμικθκε ο 

RealView, διότι είναι ο πλζον πρόςφατοσ και ενθμερωμζνοσ. Ο CARM ζχει πάψει να 

υποςτθρίηεται. Ζτςι παρόλο που διατίκεται πλθκϊρα παραδειγμάτων για αυτόν το 

μεταγλωττιςτι, δεν ιταν αυτόσ που τελικά προτιμικθκε. Ο GNU μεταγλωττιςτισ είναι 

ο λιγότερο χρθςιμοποιοφμενοσ από τουσ τρεισ και παράλλθλα δε διατίκεται με το 

μVision 3. Το μεγαλφτερο πλεονζκτθμά του RealView όμωσ αποτελεί θ φπαρξθ αρχείων 

τφπου “*.s”, τα οποία περιζχουν βελτιςτοποιθμζνο κϊδικα εκκίνθςθσ και 

αρχικοποίθςθσ για κάκε επεξεργαςτι που υποςτθρίηει το περιβάλλον μVision 3. Με τθ 

χριςθ  των αρχείων αυτϊν είναι εφκολο να οριςτοφν, μζςω του οδθγοφ ρφκμιςθσ 

(configuration wizard) του περιβάλλοντοσ ανάπτυξθσ, τα ακριβι χαρακτθριςτικά του 

μικροχπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ, όπωσ το μζγεκοσ τθσ ςτοίβασ, του ςωροφ, θ 

ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ των FIQ (Fast Interrupt Request), θ φπαρξθ εξωτερικισ 

μνιμθσ, το μζγεκόσ τθσ και άλλεσ επιλογζσ που ςχετίηονται με αυτι. Για τθν παροφςα 

εφαρμογι θ διακζςιμθ μνιμθ του επιλεχκζντοσ μικροεπεξεργαςτι, κρίκθκε ωσ 

επαρκισ και δεν υπιρξε ανάγκθ για τθ χριςθ επιπλζον εξωτερικισ μνιμθσ. Επιπλζον 

δυνατότθτεσ δίνονται κάτω από τθν επιλογι “Options for Target”, όπου μποροφν να 

κακοριςτοφν με ακρίβεια οι κζςεισ μνιμθσ ROM (Read Only Memory) και RAM 

(Random Access Memory) που κα χρθςιμοποιθκοφν, θ επιλογι για μεταγλϊττιςθ ςε 

εντολζσ τφπου Thumb  ι τφπου ARM. Οι πρϊτεσ ζχουν ςαν πλεονζκτθμα το ότι 

αποτελοφν εντολζσ των 16 bits και απαιτοφν το μιςό χρόνο για τθν εκτζλεςθ τουσ από 
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τισ δεφτερεσ, οι οποίεσ είναι εντολζσ των 32 bits. Στθν περίπτωςθ των εντολϊν ARM 

απαιτοφνται δφο κφκλοι για τθν εκτζλεςθ μιασ εντολισ. Ρζρα των παραπάνω δίνεται θ 

δυνατότθτα για μθ αυτόματθ ειςαγωγι παραμζτρων ςτον μεταγλωττιςτι κακϊσ και θ 

δυνατότθτα για τθν ταυτόχρονθ φπαρξθ εντολϊν ARM και THUMB  ςτο ίδιο 

πρόγραμμα. Η πιο ςθμαντικι δυνατότθτα για τθν ανάπτυξθ προγράμματοσ ςτο 

περιβάλλον μVision 3 είναι θ φπαρξθ του εξομοιωτι τθσ Keil ςε αυτό. Το πλεονζκτθμα 

αυτό ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι μποροφμε να αναπτφξουμε τθν εφαρμογι μασ κάτω από 

απόλυτα ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ και να ελζγξουμε κάκε παράμετρο, κατά το χρόνο 

εκτζλεςισ του, απαλλαγμζνοι από τα προβλιματα ενόσ πραγματικοφ ςυςτιματοσ, 

ζχοντασ ταυτόχρονα τθ δυνατότθτα παρατιρθςθσ κάκε καταχωρθτι και κζςθσ μνιμθσ. 

Κάτι τζτοιο μόνο ζμμεςα κα μποροφςε να παρατθρθκεί ςε ζνα πραγματικό ςφςτθμα, 

όπωσ για παράδειγμα με τθ χριςθ των κυρϊν γενικοφ ςκοποφ ειςόδου- εξόδου (GPIO), 

με ςειριακι επικοινωνία με κάποια άλλθ ςυςκευι ι και με άλλουσ πιο πολφπλοκουσ 

τρόπουσ. Ακόμα δίνεται θ δυνατότθτα χριςθσ των ρουτινϊν εξομοίωςθσ, μζςω του 

μVision 3 ςε πραγματικό ςφςτθμα, οφτωσ ϊςτε τα ςιματα ειςόδου να είναι απόλυτα 

ελεγχόμενα και απαλλαγμζνα από κάποιο ανεπικφμθτο κόρυβο ςτθν περίπτωςθ του 

ADC για παράδειγμα. Με αυτόν τον τρόπο το μVision 3 τθσ Keil  αποδεικνφεται ζνα 

πολφ ιςχυρό εργαλείο για τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ για επεξεργαςτζσ τφπου ARM, που 

δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να δθμιουργιςει ιςχυρό και αξιόπιςτο λογιςμικό για 

τισ εφαρμογζσ του. Η γλϊςςα προγραμματιςμοφ που χρθςιμοποιείται ςτθν περίπτωςθ 

τθσ εφαρμογισ είναι θ ANSI C, ενϊ μπορεί να γίνει και χριςθ εντολϊν assembly, όπου 

αυτό κρίνεται απαραίτθτο. Για τθν παροφςα εργαςία χρθςιμοποιικθκε θ ζκδοςθ 3.51 

του μVision 3, θ οποία περιζχει τον RealView Compiler 3.0. 
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 Στιγμιότυπο του μVision 3 τθσ Keil. 

 

 

 

Ψηφιακϊ φύλτρα πεπεραςμϋνησ κρουςτικόσ απόκριςησ 

(FIR φύλτρα) 
Τα γραμμικά ψθφιακά φίλτρα πεπεραςμζνθσ κρουςτικισ οφείλουν τθν ονομαςία τουσ 
ςτο ότι παρουςιάηουν πεπεραςμζνθσ χρονικισ διάρκειασ απόκριςθ ςε είςοδο 
μοναδιαίασ κροφςθσ. Στθ διεκνι βιβλιογραφία τα ςυναντοφμε ωσ Finite Impulse 
Response ι FIR φίλτρα. Αποτελοφν ουςιαςτικά μερικι περίπτωςθ των φίλτρων άπειρθσ 
κρουςτικισ απόκριςθσ (IIR). Από τα γραμμικά ψθφιακά φίλτρα τα FIR προτιμοφνται 
ςυνικωσ ζναντι των IIR λόγω τθσ ευςτάκειασ ςτθ λειτουργία τουσ και τθσ γραμμικισ 
απόκριςθσ που  παρουςιάηουν ςτθ φάςθ. Οι δφο περιςςότερο χρθςιμοποιοφμενεσ 
μεκόδουσ ςχεδίαςισ τουσ είναι  θ μζκοδοσ των παρακφρων και αυτι των βζλτιςτων 
φίλτρων.  
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Χαρακτηριςτικά των FIR φίλτρων: Η γενικι δομι των FIR  φίλτρων αποτελείται από μία 
γραμμι κακυςτζρθςθσ (delay line) όπου ολιςκαίνουν τα δείγματα του ςιματοσ 
ειςόδου x(n), και από τουσ πολλαπλαςιαςτζσ ak. Τα αποτελζςματα των 
πολλαπλαςιαςμϊν προςτίκενται για να δϊςουν τθν τελικι ζξοδο του φίλτρου y(n). 
Είναι προφανζσ ότι θ ζξοδοσ y(n) είναι ο γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ των δειγμάτων 
ειςόδου x(n): 
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Αν το ςιμα ειςόδου ςτο FIR φίλτρο είναι θ μοναδιαία κροφςθ δ(n), τότε θ ζξοδόσ του 
(κρουςτικι απόκριςθ του φίλτρου ι Impulse Response) κα είναι διαδοχικά ίςθ με κάκε 
ζναν από τουσ ςυντελεςτζσ ak. Αυτό ςυμβαίνει γιατί θ δ(n) κα πολλαπλαςιάηεται κάκε 
φορά μόνο με ζναν από τουσ ςυντελεςτζσ ak κακϊσ ολιςκαίνει ςτθ γραμμι 
κακυςτζρθςθσ. Η κρουςτικι απόκριςθ του φίλτρου κα μθδενιςτεί όταν θ μοναδιαία 
κροφςθ εξζλκει τθσ γραμμισ κακυςτζρθςθσ. Επομζνωσ κα λάβουμε πεπεραςμζνθ ςε 
χρονικι διάρκεια κρουςτικι απόκριςθ h(n) για τα FIR φίλτρα (Finite Impulse Response). 
Η ανωτζρω εξίςωςθ μπορεί να γραφεί ωσ εξισ: 
 

1

0

)()()(
N

m

mnxmhny
    (2) 

 
Μεταςχθματίηοντασ και τα δφο μζλθ τθσ τελευταίασ ςχζςθσ ςτο πεδίο των z κα 
λάβουμε τθ ςυνάρτθςθ μεταφοράσ του FIR φίλτρου: 
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Ο βακμόσ N του φίλτρου χαρακτθρίηεται από το πλικοσ των όρων τθσ κρουςτικισ 
απόκριςθσ (πλικοσ ςυντελεςτϊν h(m)). 
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Γενική δομή ενόσ FIR φίλτρου 
 
Ζνα FIR φίλτρο  ζχει  γραμμικι  απόκριςθ  φάςθσ  όταν  θ  διαφορά  φάςθσ κ(ω)  μεταξφ 
ειςόδου και εξόδου για ςιμα γωνιακισ ςυχνότθτασ ω, δίνεται ωσ: 
κ(ω) = −aω ι  κ(ω) = b-aω (4) 
Ππου a  και b  ςτακερζσ  που  εξαρτϊνται  από  τα  χαρακτθριςτικά  του  φίλτρου. Πταν  
οι αρμονικζσ ςυνιςτϊςεσ ενόσ ςιματοσ διζλκουν από ςφςτθμα που ζχει γραμμικι 
απόκριςθ φάςθσ ςφμφωνα με τθν (4), υπόκεινται όλεσ ςτθν  ίδια χρονικι κακυςτζρθςθ  
ίςθ με α sec, με αποτζλεςμα να μθν καταςτρζφεται θ μορφι το ςιματοσ. Αυτό γίνεται 
φανερό αν ςκεφτοφμε  ότι cos(ωt+φ) = cos(ωt+αω) = cos*ω(t+α)+. Με αυτόν τον τρόπο, 
δφο ςυνιςτϊςεσ ενόσ ςιματοσ με διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ κα υποςτοφν διαφορετικι 
χρονικι κακυςτζρθςθ. Το αποτζλεςμα  αυτισ τθσ κακυςτζρθςθσ είναι  ότι  θ  μορφι  
του  ςιματοσ  ζχει  αλλάξει  ριηικά. Ραρότι  το  ανκρϊπινο ςφςτθμα  ακοισ  δεν  είναι  
ευαίςκθτο  ςτισ  φαςικζσ  μετατοπίςεισ  των  αρμονικϊν  ενόσ ςιματοσ,  μία  τζτοια  
αλλαγι  κα  μποροφςε  να  ζχει  καταςτρεπτικά  αποτελζςματα ςε περιπτϊςεισ  που  
ενδιαφζρει  θ  μορφι  του  ςιματοσ (τθλεπικοινωνίεσ,  καρδιογράφθμα, εικόνεσ κλπ.). 
Για να ζχει ζνα FIR φίλτρο τθν  ιδιότθτα τθσ γραμμικισ απόκριςθσ φάςθσ πρζπει να 
παρουςιάηει κάποιασ μορφισ ςυμμετρία ςτθν κρουςτικι απόκριςθ h(n). Ζνα τζτοιο 
φίλτρο είναι το ακόλουκο: Ζςτω φίλτρο με N  όρουσ  ςτθν  κρουςτικι  απόκριςθ  h(n), 
όπου n=0,...,N-1, το  Ν  είναι περιττόσ αρικμόσ και οι όροι h(n) παρουςιάηουν τθ 
ςυμμετρία: h(n) = h(N-n-1). Ζνα τζτοιο FIR φίλτρο δθμιουργεί ςε όλεσ τισ αρμονικζσ 

χρονικι κακυςτζρθςθ T
N

2

1
. 

Στα FIR φίλτρα θ ζξοδοσ εξαρτάται μόνο από τισ τιμζσ τθσ ειςόδου x(n-k) με k=0, ..N-1. 
Καμία κακυςτερθμζνθ  τιμι  τθσ  εξόδου y(n-k)  δεν ςυμμετζχει ςτον  υπολογιςμό  τθσ. 
Αυτό  ςθμαίνει  ότι  θ  δομι  του  φίλτρου  του  ςχιματοσ, όπου δόκθκε θ γενικι μορφι 
ενόσ FIR φίλτρου δεν  περιζχει  τμιμα ανατροφοδότθςθσ.  Η  κρουςτικι  απόκριςθ  
είναι  πεπεραςμζνθ  και  θ  ςυνάρτθςθ μεταφοράσ του φίλτρου H(z) που δίνεται από τθ 
(2) δεν ζχει παρονομαςτι, επομζνωσ δεν ζχει πόλουσ που δθμιουργοφν αςτάκεια. Πλα 
αυτά ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν απόλυτθ ευςτάκεια  του φίλτρου  που ςθμαίνει  ότι  
για  οποιοδιποτε  πεπεραςμζνο ςε μζγεκοσ  και διάρκεια  ςιμα  ειςόδου,  θ  ζξοδοσ  
είναι  επίςθσ  πεπεραςμζνθ  ςε  μζγεκοσ  και  χρονικι διάρκεια. Η κζςθ των μθδενικϊν 
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τθσ H(z) μπορεί, αν χρειαςτεί, να κακοριςτεί από τον ςχεδιαςτι  του  φίλτρου  ζτςι  
ϊςτε  να  επιτφχει  μεγάλθ  απόρριψθ  για  οριςμζνεσ ςυχνότθτεσ. Οι  τφποι  των  
ψθφιακϊν  φίλτρων  που  μποροφν  να  ςχεδιαςτοφν  ωσ FIR  φίλτρα ποικίλουν  και  
μποροφν  να  ζχουν  όλεσ  τισ  μορφζσ  όπωσ  βακυπερατά,  ηωνοδιαβατά  και 
υψιπερατά. Επίςθσ οι προδιαγραφζσ τουσ μπορεί να είναι πολφ αυςτθρζσ τόςο ςτθ 
ηϊνθ διζλευςθσ των ςυχνοτιτων όςο και ςτθ ηϊνθ αποκοπισ. 
Κατά τθν ανάπτυξθ του φωνοκαρδιογράφου, δφο φίλτρα ιταν απαραίτθτο να 

δθμιουργθκοφν: ζνα υψιπερατό για τθν αποκοπι τθσ dc ςυνιςτϊςασ κατά τισ πρϊτεσ 

φάςεισ τθσ υλοποίθςθσ και ζνα ηωνοδιαβατό ςτθν τελικι φάςθ για τθν αποκοπι τόςο 

τθσ dc ςυνιςτϊςασ, όςο και του κορφβου που κάνει τθν εμφάνιςι του ςτισ υψθλότερεσ 

ςυχνότθτεσ. Στθν περίπτωςθ του υψιπερατοφ φίλτρου θ λφςθ που επιλζχκθκε ιταν 

αυτι ενόσ FIR  φίλτρου, του οποίου θ ζξοδοσ y, εκφράηεται ςυναρτιςει τθσ ειςόδου x, 

ωσ: y[n] = x[n] – x[n-1+. Η λειτουργία του φίλτρου αυτοφ επιδεικνφεται μζςω του 

λογιςμικοφ Matlab:  

 

Γνωρίηοντασ πωσ θ ςυχνότθτα λειτουργίασ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ ςε 

φυςιολογικζσ ςυνκικεσ κυμαίνεται μεταξφ 8 ζωσ 12 αναπνοζσ ανά λεπτό και τθσ 

καρδιάσ αντίςτοιχα 70 ζωσ 140 κτφπουσ ανά λεπτό, ςυμπεραίνουμε πωσ μια ςυχνότθτα 
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δειγματολθψίασ τθσ τάξθσ των 20 Hz κα ιταν επαρκισ για τθν εφαρμογι μασ, αφοφ θ 

μζγιςτθ ςυχνότθτα είναι μικρότερθ των 3Hz. Ραρατθροφμε από το φάςμα πλάτουσ ότι 

υπάρχει πάρα πολφ μεγάλθ μείωςθ ςτο πλάτοσ των πολφ χαμθλϊν ςυχνοτιτων (τθσ 

τάξθσ των 0.01 Hz υπάρχει μείωςθ πλάτουσ 50dB), ενϊ ςτισ ςυχνότθτεσ που μασ 

ενδιαφζρουν το ςιμα επθρεάηεται ςε μικρό βακμό. Ταυτόχρονα το φάςμα φάςθσ είναι 

τελείωσ γραμμικό. Η παραπάνω γραφικζσ αναπαραςτάςεισ προζκυψαν με τθ χριςθ τθσ 

εντολισ freqz ςτο περιβάλλον του Matlab.  

Στθν περίπτωςθ του ηωνοδιαβατοφ φίλτρου, θ διαδικαςία περιελάμβανε τθ δθμιουργία 

ενόσ κατωδιαβατοφ φίλτρου, και θ ςυνζλιξθ του με το υψιπερατό που ζχουμε ιδθ 

καταςκευάςει, ϊςτε να επιδειχκεί θ ςυνδυαςμζνθ λειτουργία τουσ. Κατά τθ ςχεδίαςθ 

του κατωδιαβατοφ φίλτρου επιλζξαμε τθν περίπτωςθ ενόσ FIR φίλτρου εικοςτισ τάξθσ, 

κακϊσ ζνα τζτοιο πλικοσ όρων είναι ικανοποιθτικό και για τθ λειτουργία του φίλτρου, 

αλλά και για τθν υλοποίθςι του με τθ χριςθ μικροελεγκτι, αφοφ δεν απαιτεί 

παράλογα ποςά υπολογιςτικισ ιςχφοσ για τθν πραγματοποίθςθ των υπολογιςμϊν. Οι 

ςυντελεςτζσ αυτοφ του φίλτρου υπολογίςτθκαν με τθ βοικεια τθσ εντολισ firgr  του 

Matlab και τα φάςματα ιςχφοσ και φάςεωσ δίνονται ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 
Ραρατθροφμε ότι παρά τθ ςχετικά περίπλοκθ μορφι του, παρουςιάηει ιδιαίτερα 

ικανοποιθτικι λειτουργία, κακϊσ το φάςμα ιςχφοσ είναι πρακτικά ανεπθρζαςτο από 

τθν παρουςία του φίλτρου ςε ςυχνότθτεσ μικρότερεσ των 3.5Hz, ενϊ για ςυχνότθτεσ 

μεγαλφτερεσ των 4 Hz το πλάτοσ τθσ εξόδου παρουςιάηει μείωςθ μεταξφ των 25 και 
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των 85dB. Αντίςτοιχα το φάςμα φάςθσ είναι απόλυτα γραμμικό μζχρι τθ ςυχνότθτα των 

4 Hz. 

 

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται τα αντίςτοιχα διαγράμματα τθσ ςυνζλιξθσ ςτο πεδίο του 

χρόνου των δφο παραπάνω φίλτρων: 

 
Ππωσ ιταν αναμενόμενο, το φάςμα πλάτουσ τθσ ςυνζλιξθσ ςτο πεδίο του χρόνου των 

δφο φίλτρων επθρεάηει ςε μικρό βακμό ςιματα με ςυχνότθτεσ χαμθλότερεσ των 3.5 

Hz, ενϊ ςιματα μεγαλφτερθσ ςυχνότθτασ, κακϊσ και ςτακερά ςιματα αποκόπτονται 

ςε πολφ μεγάλο βακμό. Κατά τθν υλοποίθςθ κα χρθςιμοποιθκοφν ςυντελεςτζσ 

πολλαπλάςια αυτϊν που προζκυψαν με τθν παραπάνω διαδικαςία κατά ςτακερι 

ποςότθτα, ϊςτε να αποφευχκοφν πράξεισ δεκαδικϊν ςτο μικροελεγκτι και το 

αποτζλεςμα κα διαιρεκεί με τθν ίδια ςτακερι ποςότθτα. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ 

διαφοροποίθςθ τθσ απόκριςθσ του φίλτρου. Αν αυτι θ ςτακερι ποςότθτα είναι ο 

αρικμόσ 1024 = 210, τότε τα φάςματα του προκφπτοντοσ φίλτρου είναι τα ακόλουκα: 
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Είναι εμφανζσ ότι τα φάςματα ιςχφοσ και φάςθσ είναι διαφοροποιθμζνα ςε πολφ μικρό 

βακμό, κάτι που αναμζνεται να ζχει πολφ μικρι επίδραςθ ςτθ λειτουργία του 

ςυςτιματοσ μασ. 

Τελικά, με τθν ίδια ακριβϊσ μζκοδο δθμιουργικθκε ηωνοδιαβατό φίλτρο για το 

τελευταίο ςτάδιο ανάπτυξθσ τθσ εφαρμογισ, τα φάςματα πλάτουσ και φάςθσ του 

οποίου ακολουκοφν δίνονται ςτο ςχιμα που ακολουκεί. Ραρατθρείται θ βελτίωςθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ του φίλτρου, γεγονόσ που οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθν μικρότερθ 

ςχετικι απόςταςθ ανάμεςα ςτθ ςυχνότθτα αποκοπισ (θ οποία είναι πλζον ςτα 300 Hz 

και τθ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ, που ζχει μεταφερκεί ςτο 1 KHz. Ζνα ςθμείο που 

αξίηει να ςθμειωκεί είναι θ παραμζνει θ ςυμπεριφορά του φίλτρου ςτισ χαμθλζσ 

ςυχνότθτεσ, θ οποία επθρεάηει ςε κάποιον (όχι όμωσ πολφ μεγάλο) βακμό το πλάτοσ 

του ςιματοσ ειςόδου ςε ςυχνότθτεσ μικρότερεσ των 50 Hz, κακϊσ θ χαρακτθριςτικι 

πλάτουσ του δεν ζχει πολφ μεγάλθ κλίςθ. Θα μποροφςαν να λθφκοφν ποιοτικά 

καλφτερα αποτελζςματα με ζνα φίλτρο ςθμαντικά μεγαλφτερθσ τάξθσ, αλλά αυτό κα 

επθρζαηε ςε πολφ μεγάλο βακμό τθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ. Για τθν παροφςα 

εφαρμογι, αυτό το FIR φίλτρο κρίνεται ωσ ιδιαίτερα ικανοποιθτικό. 



 40 

 

 



 41 

 

Υλοπούηςη 
Η μζκοδοσ υλοποίθςθσ που επιλζχκθκε ιταν θ μζκοδοσ τθσ μζςθσ ιςχφοσ του ςιματοσ 

με τθσ ανάλυςθσ του ςιματοσ ςτο πεδίο του χρόνου με χριςθ κατάλλθλων φίλτρων για 

τθν αποκοπι ανεπικφμθτων ςυχνοτιτων. Η ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ ζγινε ςταδιακά 

και περιελάμβανε τζςςερα ςτάδια. Ρρϊτο ςτάδιο ιταν θ δθμιουργία μιασ εφαρμογισ 

που ςα ςτόχο τθσ είχε τον ζλεγχο τθσ ορκισ λειτουργίασ τθσ αναπτυξιακισ ςυςκευισ. Η 

εφαρμογι αυτι περιλαμβάνει τθ χριςθ ενόσ μετρθτι και μίασ κφρασ εξόδου του 

μικροελεγκτι. Στθ ςυνζχεια δθμιουργικθκε μια πρϊτθ ζκδοςθ τθσ τελικισ εφαρμογισ, 

χωρίσ χριςθ φίλτρων, θ οποία ςα ςτόχο τθσ είχε να δοκεί μια εκτίμθςθ τθσ ενζργειασ 

του φωνοκαρδιογραφικοφ ςιματοσ, απαλλαγμζνθ από τθ ςτακερι ςυνιςτϊςα που ζχει 

προςτεκεί για τθν ορκι λειτουργία του ADC. Εδϊ ο υπολογιςμόσ τθσ μζςθσ ενζργειασ 

του ςιματοσ ζγινε με το άκροιςμα των τετραγϊνων των διαφορϊν των δειγμάτων από 

τθ μζςθ τουσ τιμι. Η τιμι αυτι, που προςδιορίςτθκε μζςω του αποςφαλματωτι, 

χρθςιμοποιικθκε και ςε επόμενεσ φάςεισ τθσ εφαρμογισ. Στα πρϊτα αυτά ςτάδια 

υλοποίθςθσ χρθςιμοποιικθκαν θμιτονικά ςιματα πολφ μικρισ ςυχνότθτασ, που 

αντιςτοιχοφν ςτισ πρϊτεσ αρμονικζσ ςυνιςτϊςεσ των θχθτικϊν ςθμάτων που 

οφείλονται ςτθ λειτουργία τθσ καρδιάσ και των πνευμόνων. Θεωρϊντασ πωσ μια 

ανκρϊπινθ καρδιά υπό φυςιολογικζσ ςυνκικεσ λειτουργεί περίπου ςτουσ 80 χτφπουσ 

ανά λεπτό, το ςιμα που προςομοιϊνει τθν πρϊτθ αρμονικι ςυνιςτϊςα του θχθτικοφ 

κεωρικθκε ςτα 1.33 Hz. Στθν πραγματικότθτα το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ενζργειασ του 

θχθτικοφ ςιματοσ τθσ καρδιάσ βρίςκεται ςτο φάςμα *20, 300+ Hz για τουσ καρδιακοφσ 

ιχουσ S1 και S2. Πμωσ θ χριςθ ενόσ τόςο αργά μεταβαλλόμενου ςιματοσ διευκόλυνε 

ςε πολφ μεγάλο βακμό τθν παρατιρθςθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια 

δθμιουργικθκε πιο ςφνκετο ςιμα ειςόδου για τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ που 

προςομοιϊνει αυτό που λαμβάνεται από τθ λειτουργία τθσ καρδιάσ και των πνευμόνων 

ςε ςυνδυαςμό με κόρυβο. Ακόλουκα αναπτφχκθκε βελτιωμζνθ ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ 

με τθ χριςθ FIR φίλτρου που αποκόπτει τισ πολφ χαμθλζσ ςυχνότθτεσ (πρακτικά τθ dc  

ςυνιςτϊςα του ςιματοσ), με ςκοπό τθ μείωςθ ςτθ χριςθ πόρων ςυςτιματοσ. Ήταν 

επίςθσ ζνα ενδιάμεςο βιμα για τθν καταςκευι του ηωνοδιαβατοφ φίλτρου που 

χρθςιμοποιικθκε ςτθν τελικι φάςθ τθσ εφαρμογισ. Για τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ τθσ 

εφαρμογισ χρθςιμοποιικθκε το ίδιο ςιμα ειςόδου με τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ. Το 

επόμενο ςτάδιο ανάπτυξθσ  τθσ εφαρμογισ περιλαμβάνει ηωνοδιαβατό FIR φίλτρο, για 

τθν αποκοπι του κορφβου, ο οποίοσ παρουςιάηεται ςε ςυχνότθτεσ μεγαλφτερεσ του 

πλθροφοριακοφ ςιματοσ. Ο ζλεγχοσ τθσ εφαρμογισ ζγινε με τθ χριςθ του 

απλοποιθμζνου ςιματοσ ειςόδου κακϊσ και ενόσ που προςομοιϊνει τουσ ιχουσ που 

παράγονται από το καρδιοαναπνευςτικό ςφςτθμα ςε ςθμαντικά καλφτερο βακμό. Στθν 
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τελικι ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ το ηωνοδιαβατό φίλτρο τοποκετείται ςτθν τελικι του 

κζςθ ςτο πεδίο των ςυχνοτιτων, με ςκοπό τον εντοπιςμό των καρδιακϊν ιχων μζςω 

τθσ ενζργειασ τουσ. Η τεχνικι που χρθςιμοποιικθκε ιταν ίδια με τθσ προθγοφμενθσ 

περίπτωςθσ, με τθσ διαφορά ότι θ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ ιταν ςθμαντικά 

υψθλότερθ, και δθμιουργικθκε μια νζα εκδοχι του FIR φίλτρου. 

Blinky 
 

Η εφαρμογι αυτι αναπτφχκθκε με ςτόχο αφενόσ τον ζλεγχο τθσ ορκισ λειτουργίασ τθσ 

ςυςκευισ (development board) ADuC-P7026 τθσ OLIMEX και αφετζρου για τθν 

εξοικείωςθ με το περιβάλλον ανάπτυξθσ εφαρμογϊν τθσ Keil, μVision 3. Η υλοποίθςθ 

τθσ εφαρμογισ αφοροφςε τθν χριςθ του μετρθτι Timer 0, των αιτιςεων ταχζων 

διακοπϊν (FIQ – Fast Interrupt Request) και τθσ διαχείριςισ τουσ, κακϊσ και τθσ κφρασ 

4 ειςόδου- εξόδου γενικοφ  ςκοποφ (GPIO). Ειδικότερα, ο μετρθτισ Timer 0 ρυκμίςτθκε 

μζςω του καταχωρθτι T0CON να βρίςκεται ςε λειτουργία αντίςτροφθσ μζτρθςθσ. Κατά 

τθν αρχικοποίθςθ του μικροελεγκτι, ζχει χρθςιμοποιθκεί μάςκα ςε όλεσ τισ αιτιςεισ 

διακοπισ (Interrupt Requests) πλθν εκείνθσ του Timer 0. Με αυτόν τον τρόπο, κάκε 

φορά που ο μετρθτισ φκάνει ςτθν τιμι 0, καλείται θ ςυνάρτθςθ FIQ_Handler(), θ οποία 

αναλαμβάνει να μεταβάλει τθν τιμι του καταχωρθτι GP4DAT, ςτον οποίο 

αποκθκεφεται θ τιμι τθσ εξόδου τθσ κφρασ 4 γενικοφ ςκοποφ. Με αυτόν τον τρόπο, 

ορίηοντασ τον Timer 0 να λειτουργεί ςε μία ςυχνότθτα αρκετά μικρι, ϊςτε να μπορεί να 

τθν αντιλθφκεί το ανκρϊπινο μάτι (για τθν ακρίβεια κζτοντασ αρκετά μεγάλθ τιμι ςτον 

καταχωρθτι T0LD), παρατθροφμε τα LED τθσ ADuC-P7026, τα οποία είναι ςυνδεδεμζνα 

ςτα δφο πιο ςθμαντικά bit  τθσ κφρασ 4 να αλλάηουν κατάςταςθ περιοδικά. Ππωσ είναι 

αναμενόμενο, το ίδιο αποτζλεςμα μποροφμε να παρατθριςουμε και μζςω τθσ 

λειτουργίασ Debugging του περιβάλλοντοσ μVision 3. Συγκεκριμζνα, επιλζγοντασ τθ 

λειτουργία Logic Analyzer του αποςφαλματωτι του Keil μVision 3, προκφπτει θ 

ακόλουκθ αλλθλουχία καταςτάςεων: 
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Η ζξοδοσ τησ θφρασ 4 κατά την εκτζλεςη τησ εφαρμογήσ Blinky 

Ραρατθροφμε τθν αλλαγι τθσ περιοδικι αλλαγι τθσ ςτάκμθσ τθσ εξόδου με περίοδο 

0.4 sec, όπωσ είχε προκακοριςκεί, ςε δεκαεξαδικι μορφι, όπου οι δφο πρϊτοι 

χαρακτιρεσ υποδθλϊνουν τθ λειτουργία τθσ κφρασ 4 ςα κφρα εξόδου και οι επόμενοι 

δφο δείχνουν τθ ςτάκμθ ςτθν οποία βρίςκεται κάκε ςτοιχείο τθσ κφρασ. Οι επόμενοι 4 

χαρακτιρεσ ςχετίηονται με τθ λειτουργία τθσ κφρασ 4 ςαν κφρα εξόδου και δε μασ 

ενδιαφζρουν ςτθν παροφςα εφαρμογι.  

 

PCG Version 1 
Σε αυτό το ενδιάμεςο βιμα δθμιουργιςαμε ζνα πρόγραμμα το οποίο υπολογίηει τθ 

μζςθ ενζργεια του ςιματοσ ειςόδου ςτον αναλογικό προσ ψθφιακό μετατροπζα (ADC). 

Αυτό επιτυγχάνεται με τθ χριςθ ενόσ πίνακα 200 κζςεων, ςτον οποίο αποκθκεφονται 

οι 200 πιο πρόςφατεσ τιμζσ τθσ μεταβλθτισ y, όπου y θ προςωρινι μεταβλθτι ςτθν 

οποία αποκθκεφεται το τελευταίο αποτζλεςμα μετατροπισ του ADC. Ο πίνακασ αυτόσ 

ανικει ςτθ δομι data, θ οποία αποτελείται από τον πίνακα των 200 ακεραίων, μία 

ακζραια μεταβλθτι (counter) που χρθςιμεφει ςαν δείκτθσ ςτθν τελευταία κζςθ του 

πίνακα που χρθςιμοποιικθκε, μία δεκαδικι μεταβλθτι όπου αποκθκεφεται θ μζςθ 

τιμι του πίνακα και τθ μεταβλθτι y, όπου αποκθκεφεται το τελευταίο αποτζλεςμα 

μετατροπισ. Η δομι data ζχει εμβζλεια εφαρμογισ, ϊςτε τα δεδομζνα που 

αποκθκεφονται ςε αυτι να ζχουν διάρκεια εφαρμογισ, και να είναι δυνατι και 
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ευκολότερθ θ ανάπτυξθ επιπλζον ςυναρτιςεων για τθ διαχείριςθ τουσ ςε περίπτωςθ 

εξζλιξθσ τθσ εφαρμογισ. Σε κάποια τυχαία ςτιγμι εκτζλεςθσ του προγράμματοσ ο ADC 

μετατρζπει τθν τιμι τθσ ειςόδου του και τθν αποκθκεφει ςτον καταχωρθτι ADCDAT (ο 

καταχωρθτισ του ADC, ςτον οποίο αποκθκεφεται το τελευταίο αποτζλεςμα 

μετατροπισ). Αυτομάτωσ, με το πζρασ τθσ μετατροπισ, δθμιουργείται αίτθςθ διακοπισ 

ςτον επεξεργαςτι, και ταυτόχρονα τίκεται το πρϊτο bit του καταχωρθτι κατάςταςθσ 

ADCSTA ςτθν τιμι 1. Η ςυνάρτθςθ διαχείριςθσ τθσ διακοπισ (FIQ Handler), 

αναλαμβάνει να κζςει μία μεταβλθτι, που διακζτει εμβζλεια εφαρμογισ (τθ 

μεταβλθτι conversion_result_ready), ςτθ τιμι 1, ενϊ αποκθκεφει και τθν τιμι του 

ADCDAT ςτθ μεταβλθτι y, ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ εξυπθρζτθςθ τθσ διακοπισ και ο 

επεξεργαςτισ να επιςτρζψει ςτο κυρίωσ πρόγραμμα του. Η αποκικευςθ του 

αποτελζςματοσ ςτθ μεταβλθτι y γίνεται μετά από τθν κφλιςθ του αποτελζςματοσ που 

είναι αποκθκευμζνο ςτον ADCDAT κατά 16 κζςεισ προσ τα δεξιά, κακϊσ ο ADCDAT 

είναι ζνασ καταχωρθτισ των 32 bit, με τα τζςςερα πρϊτα να είναι οριςμζνα ςαν bits 

πρόςθμου, τα επόμενα δϊδεκα να περιζχουν το αποτζλεςμα τθσ μετατροπισ και τα 

τελευταία δεκαζξι να μθ χρθςιμοποιοφνται. Αυτό γίνεται για τθν αποφυγι των πολφ 

μεγάλων ακεραίων. Το κυρίωσ πρόγραμμα αποτελείται από ζναν ατζρμονα βρόχο, 

όπου ςυνεχϊσ ελζγχεται θ τιμι τθσ μεταβλθτισ conversion_result_ready. Μόλισ θ 

τελευταία λάβει τθν τιμι 1, καλείται θ ςυνάρτθςθ που είναι υπεφκυνθ για τθν 

επεξεργαςία των δεδομζνων. Η ενζργεια του ςιματοσ ειςόδου, για τθν αποφυγι πολφ 

μεγάλων αρικμϊν, γίνεται μετά τθν αφαίρεςθ τθσ ςυνεχοφσ ςυνιςτϊςασ του ςιματοσ 

ειςόδου, για τθν αποφυγι πολφ μεγάλων αρικμϊν και γιατί το ςιμα αυτό 

δθμιουργείται για να αποφφγουμε τθν αδυναμία του ADC ςτο να μετατρζψει με 

ακρίβεια αρνθτικζσ τιμζσ τθσ ειςόδου του ςε δυαδικοφσ αρικμοφσ. Αυτό ςυμβαίνει, 

διότι θ περιοχι λειτουργίασ του είναι οριςμζνθ από τον καταςκευαςτι ανάμεςα ςτα 0 

Volts και τα 2.5Volts. Ζτςι θ ενζργεια υπολογίηεται με βάςθ τθ ςχζςθ: 
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όπου mean(y) ο μζςοσ όροσ του πίνακα τθσ δομισ data, ο οποίοσ υπολογίηεται μετά 

από κάκε ειςαγωγι νζου ςτοιχείου ςτον πίνακα. Για τον ταχφτερο υπολογιςμό του 

μζςου όρου, ςε κάκε βιμα εκτζλεςθσ του προγράμματοσ, αφαιροφμε τθν τιμι τθσ 

μεταβλθτισ y που κα αντικαταςτιςουμε (τθν παλαιότερθ τιμι δθλαδι), αφοφ τθν 

πολλαπλαςιάςουμε με το ςυντελεςτι βαρφτθτασ 0,005 και προςκζτουμε τθν τρζχουςα 

τιμι τθσ μεταβλθτισ y, αφοφ τθν πολλαπλαςιάςουμε με τον ίδιο ςυντελεςτι. Κατόπιν θ 

παλαιότερθ τιμι αντικακίςταται από τθν πιο πρόςφατθ και θ τιμι του μετρθτι counter 

αυξάνεται κατά 1. Στθ ςυνζχεια ελζγχεται αν θ ενζργεια που υπολογίςτθκε είναι 

μεγαλφτερθ ι μικρότερθ από ζνα προκακοριςμζνο κατϊφλι. Για τθν ορκι λειτουργία 

του ανωτζρω προγράμματοσ απαιτείται το αρχείο “aduc702x.s”, ςτο οποίο βρίςκεται ο 
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κϊδικασ αρχικοποίθςθσ του μικροελεγκτι και περιζχει πλθροφορίεσ για το μζγεκοσ και 

τθ κζςθ τθσ ςτοίβασ, το μζγεκοσ και τισ διευκφνςεισ τθσ RAM (Random Access Memory- 

μνιμθ τυχαίασ προςπζλαςθσ) κ.α. και περιζχεται ςτα αρχεία του μVision 3.  

Ρζραν του μικροεπεξεργαςτι, ςε αυτι τθν υλοποίθςθ, χρθςιμοποιοφνται οι 

περιφερειακζσ ςυςκευζσ:  Timer0,  ADC και το GPIO Port4. Τζλοσ γίνεται χριςθ των FIQ  

(Fast Interrupt Request) και πρζπει να κακοριςτεί ποια είναι τα επιτρεπόμενα κακϊσ 

και θ λειτουργία του ςυςτιματοσ ςε περίπτωςθ που κάποιο ςυμβεί. Το τελευταίο 

υλοποιείται με τθ χριςθ «μάςκασ» για τισ αιτιςεισ διακοπισ που δε χρθςιμοποιοφνται 

και με τθ χριςθ ρουτινϊν “interrupt handlers”, για τον κακοριςμό τθσ λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ ςε περίπτωςθ αίτθςθσ διακοπισ. Ακόμα απαιτείται ο κακοριςμόσ τθσ 

ςυχνότθτασ λειτουργίασ του μικροεπεξεργαςτι. Η αρχικοποίθςθ των περιφερειακϊν 

ςυςκευϊν του, όπωσ του ADC, των κυρϊν ειςόδου- εξόδου, κακϊσ και ο κακοριςμόσ 

των επιτρεπόμενων interrupts γίνεται μζςω τθσ ςυνάρτθςθσ “initialization()” και ο 

κακοριςμόσ λειτουργίασ των interrupt handlers (ρουτίνεσ χειριςμοφ των interrupts) 

μζςω των ςυναρτιςεων “FIQ_Handler()” και “IRQ_Handler()”. Στθν περίπτωςθ του 

ADC_v3, χρθςιμοποιείται μόνο το FIQ του ADC. Ο ADC ςε αυτι τθν περίπτωςθ 

βρίςκεται ςε λειτουργία “Single-Ended Mode” και λαμβάνει καινοφργιο δείγμα κάκε 

φορά που ο μετρθτισ timer0 φκάνει ςτθν τιμι 0. Τότε δθμιουργεί ζνα αίτθμα 

διακοπισ, το οποίο χειρίηεται θ ςυνάρτθςθ “FIQ_Handler()” και ςκοπό ζχει να 

“ενθμερϊςει” το πρόγραμμα ότι υπάρχει διακζςιμο νζο δείγμα, θ τιμι του οποίου 

βρίςκεται αποκθκευμζνθ ςτον καταχωρθτι ADCDAT. Η ςυχνότθτα δειγματολθψίασ 

κακορίηεται από τον Timer0, ο οποίοσ είναι ζνασ  μετρθτισ αντίςτροφθσ μζτρθςθσ, 

κακοριςμζνοσ να αλλάηει τιμι κάκε 6.25μsec, μζςω του καταχωρθτι T0CON, του 

οποίου θ τιμι ορίηεται μζςω τθσ ςυνάρτθςθσ “initialization()”. Με αυτόν τον τρόπο, 

κζτοντασ ωσ τιμι ζναρξθσ τθν τιμι 320 ςτον T0LD (τον καταχωρθτι του μετρθτι ςτον 

οποίο αποκθκεφεται θ τιμι από τθν οποία ξεκινά τθ μζτρθςθ), επιτυγχάνουμε περίοδο 

δειγματολθψίασ 8000 × 6.25 = 50 msec, θ οποία ιςοδυναμεί με ςυχνότθτα 

δειγματολθψίασ 20 Hz, θ οποία μασ επιτρζπει, χωρίσ απϊλεια πλθροφορίασ, να 

δειγματολθπτιςουμε ςιματα με ςυχνότθτα ζωσ και 10 Hz, ςφμφωνα μα το κεϊρθμα 

δειγματολθψίασ του Nyquist. Αυτι θ ςυχνότθτα κρίνεται ωσ επαρκισ για τθν παροφςα 

εφαρμογι. Στο διακζςιμο χρόνο ανάμεςα ςε 2 διαδοχικά δείγματα ο επεξεργαςτισ 

καλείται να υπολογίςει τθ μζςθ τιμι του πίνακα των y και τθν ενζργεια αυτϊν των 

δειγμάτων. Στθ ςυνζχεια, ανάλογα με το αν τα αυτι θ μζςθ ενζργεια ξεπερνά το 

προκακοριςμζνο κατϊφλι ι όχι, λαμβάνεται θ απόφαςθ για να τεκεί ςτθ ςτάκμθ “1” ι 

“0” τα bits του Port4, το οποίο λειτουργεί ωσ ζξοδοσ, για να υπάρχει οπτικι απεικόνιςθ 

του αποτελζςματοσ. Για τθν αλλαγι τθσ ςτάκμθσ τθσ κφρασ εξόδου, χρθςιμοποιείται ο 

καταχωρθτισ GP4DAT.  
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Έλεγχοσ τησ ορθόσ λειτουργύασ τησ εφαρμογόσ 
 

Σε αυτι τθ φάςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ εφαρμογισ ο ζλεγχοσ τθσ ορκισ λειτουργίασ τθσ 

γίνεται με τθ χριςθ του αποςφαλματωτι (debugger) που παρζχει το πρόγραμμα 

ανάπτυξθσ εφαρμογϊν τθσ Keil, μVision 3. Ο εξομοιωτισ αυτόσ δίνει τθ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ ρουτινϊν, που εξομοιϊνουν ςιματα ειςόδου (ςτον ADC ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ). Οι ςυναρτιςεισ αυτζσ αποκθκεφονται ςε αρχεία τφπου *.ini. 

Για τθν επαλικευςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ του προγράμματοσ χρθςιμοποιικθκε θ 

λειτουργία debugging (αποςφαλμάτωςθσ) του μVision 3 κακϊσ και κάποιεσ 

ςυναρτιςεισ οι οποίεσ δθμιουργικθκαν μζςω τθσ προαναφερκείςασ εφαρμογισ. Οι 

ςυναρτιςεισ αυτζσ εξομοιϊνουν ειςόδουσ για τον ADC με μορφι θμιτόνου, ςιματοσ 

ςτακερισ ςτάκμθσ για ςτάκμθ 0 και για μια ακόμα προκακοριςμζνθ μεγαλφτερθ του 

μθδενόσ, ςιματοσ κορφβου το οποίο δθμιουργείται με τθ χριςθ γεννιτριασ 

ψευδοτυχαίων αρικμϊν, με μια προκακοριςμζνθ μζγιςτθ τιμι, κακϊσ και ζναν 

ςυνδυαςμό όλων των παραπάνω με υπζρκεςθ. Πλεσ αυτζσ περιλαμβάνονται ςτο 

αρχείο “../ADC_v3/my_debug.ini”. 

Για τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ το ςιμα ειςόδου ςτον ADC ιταν αρχικά μια ςυνεχισ 

ςτάκμθ των 0 Volt. Ακολοφκωσ ςα ςιμα ειςόδου χρθςιμοποιικθκε ζνα ςυνεχζσ ςιμα 

ςτάκμθσ 2 Volts και ςτθ ςυνζχεια ζνα θμιτονικό ςιμα ςυχνότθτασ 1.33 Hz και πλάτουσ 

1 ςε επαλλθλία με μια ςυνεχι ςυνιςτϊςα πλάτουσ 1.25 Volts, ϊςτε το ςιμα να μθν 

παίρνει ποτζ αρνθτικζσ τιμζσ. Τζλοσ χρθςιμοποιικθκε ζνα ςιμα που ιταν γραμμικόσ 

ςυνδυαςμόσ των ακόλουκων ςθμάτων: θμιτονικό ςιμα  των 0.2 Hz με ςυντελεςτι 0.25, 

θμιτονικό ςιμα των 1.33  Hz με ςυντελεςτι 0.6, μία ςυνεχισ ςυνιςτϊςα πλάτουσ 1, και 

ζνα ςιμα που προκφπτει από γεννιτρια ψευδοτυχαίων αρικμϊν, οι οποίοι ανικουν 

ςτο διάςτθμα *0, 0.15]. Οι ςυναρτιςεισ θμιτόνου χρθςιμοποιοφνται για να 

εξομοιϊςουν ςε μια πολφ απλι μορφι τουσ ιχουσ που λαμβάνει ζνα μικρόφωνο 

τοποκετθμζνο πάνω ςτο ςτικοσ από τθν αναπνοι και τθν καρδιά αντίςτοιχα. Το ςιμα 

που προκφπτει από τθ γεννιτρια ψευδοτυχαίων αρικμϊν χρθςιμοποιείται για να 

εξομοιϊςει κόρυβο που μπορεί να λαμβάνεται από το μικρόφωνο και ζχει μικρότερο 

πλάτοσ. Τζλοσ, ςτα παραπάνω ςιματα προςετζκθ θ ςυνεχισ ςυνιςτϊςα, ϊςτε το 

τελικό αποτζλεςμα να είναι ζνα ςιμα που κυμαίνεται από 0 Volts ζωσ VREF, όπου VREF, θ 

μζγιςτθ επιτρεπτι τάςθ ςτα άκρα του ADC (2.5 Volts). Ακολουκοφν οι κυματομορφζσ 

των ςθμάτων ειςόδου ςτο ςφςτθμα ςε ςυνδυαςμό με τθν προκφπτουςα κάκε φορά 

ζξοδο: 
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Η είςοδοσ ςτον ADC και η κατάςταςη του καταχωρητή GP4DAT, για dc είςοδο 0 Volt 

 

Ραρατθροφμε ότι για μθδενικι είςοδο, ο καταχωρθτισ τθσ κφρασ 4 παραμζνει ςτθν 

τιμι 0xFFFFFFFF, όπου με ζντονουσ χαρακτιρεσ ςυμβολίηεται θ τιμι τθσ εξόδου. Πλα τα 

ςτοιχεία που τθν απαρτίηουν βρίςκονται ςε υψθλι λογικι ςτάκμθ, κάτι που 

υποδθλϊνει ότι θ ενζργεια του ςιματοσ δεν ξεπερνά το προκακοριςμζνο κατϊφλι. Η 

αντίςτοιχθ οπτικι απεικόνιςθ μζςω του αναπτυξιακοφ κυκλϊματοσ είναι θ ςυνεχισ 

παραμονι των LED ςε κατάςταςθ μθ-αγωγισ. 
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Η είςοδοσ ςτον ADC και η κατάςταςη του καταχωρητή GP4DAT, για dc είςοδο 2.5 Volts 

Και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ παρατθροφμε πωσ θ ζξοδοσ παραμζνει μονίμωσ ςτθν 

υψθλι ςτάκμθ, υποδθλϊνοντασ ότι θ μζςθ ενζργεια του ςιματοσ ζχει ενζργεια 

μικρότερθ από αυτι του κατωφλίου, παρόλο που θ είςοδοσ βρίςκεται ςτθ μζγιςτθ 

επιτρεπτι ςτάκμθ του ADC. Αυτό ςυμβαίνει διότι ο υπολογιςμόσ τθσ μζςθσ ενζργειασ 

του ςιματοσ περιλαμβάνει τθν εξαγωγι από τουσ υπολογιςμοφσ των ςτακερϊν 

ςυνιςτωςϊν. Επομζνωσ εξάγεται το ςυμπζραςμα πωσ για καμία ςτακερι είςοδο δεν 

αλλάηει θ ςτάκμθ τθσ εξόδου. 
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Η είςοδοσ ςτον ADC και η κατάςταςη του καταχωρητή GP4DAT, για είςοδο α) αρχικά 0 

Volts DC και ςτη ςυνζχεια ημιτόνου και β) 0 Volts DC και ςτη ςυνζχεια τη 

my_strange_input 

 

Ραρατθροφμε ςτισ παραπάνω γραφικζσ απεικονίςεισ ότι τα ςιματα με 

εναλλαςςόμενεσ ςυνιςτϊςεσ αναγνωρίηονται ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα με 

αποτζλεςμα θ ζξοδοσ τθσ κφρασ 4 του μικροελεγκτι να μεταβάλλεται και να παραμζνει 
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ςτο χαμθλό λογικό επίπεδο για όςο χρόνο διαρκοφν τα εναλλαςςόμενα ςιματα 

ειςόδου. Ριο ςυγκεκριμζνα θ εφαρμογι μετζβαλλε ταχφτερα τθν κατάςταςθ τθσ κφρασ 

εξόδου ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ, όπου το ςιμα είχε μεγαλφτερθ ενζργεια από ότι το 

απλό θμιτονικό ςιμα τθσ πρϊτθσ περίπτωςθσ. 

 

 

 

 

PCG Version 2 

 
Σε αυτι τθ φάςθ ανάπτυξθσ τθσ εφαρμογισ επιχειροφμε να δθμιουργιςουμε μια 

βελτιωμζνθ ωσ προσ το χρόνο επεξεργαςίασ ζκδοςθ, τθσ οποίασ τα αποτελζςματα να 

μθν υπολείπονται ποιοτικά αυτϊν τθσ ζκδοςθσ ADC Version 3. Για το ςκοπό αυτό 

επιςτρατεφουμε τθ χριςθ ενόσ υψιπερατοφ FIR φίλτρου, ϊςτε να αποφευχκοφν οι 

πράξεισ δεκαδικϊν αρικμϊν, αλλά και ο υπολογιςμόσ τθσ ενζργειασ με χριςθ 

επαναλθπτικοφ βρόχου ςε κάκε βιμα του αλγορίκμου, κακϊσ τα παραπάνω είναι 

υπεφκυνα για τισ μεγάλεσ απαιτιςεισ ςε επεξεργαςτικι ιςχφ. Για τον λόγο αυτό 

δθμιουργοφμε μία δομι data, θ οποία αποτελείται από ζναν πίνακα ακεραίων 200 

κζςεων, ζναν ακζραιο μετρθτι και μεταβλθτζσ ςτισ οποίεσ αποκθκεφεται θ τρζχουςα 

μζτρθςθ, αλλά και θ προθγοφμενθ. Ο πίνακασ πλζον αποτελείται από τισ τιμζσ y, οι 

οποίεσ προκφπτουν από τθν αφαίρεςθ τθσ προθγοφμενθσ δειγματολθφκείςασ τιμισ, 

από τθν τρζχουςα. Στθ ςυνζχεια ο υπολογιςμόσ τθσ ενζργειασ γίνεται ακροίηοντασ το 

τετράγωνο τθσ τρζχουςασ τιμισ τθσ y και αφαιρϊντασ τθν παλαιότερθ (τθν οποία και 

αντικακιςτά ςτον πίνακα) με τθν τρζχουςα τιμι τθσ ενζργειασ. Αναλυτικότερα, και ςε 

αυτι τθν περίπτωςθ ο ADC λειτουργεί ςε ςυχνότθτα δειγματολθψίασ 500 Hz, αφοφ 

κάκε καινοφργιο δείγμα λαμβάνεται με το μθδενιςμό του μετρθτι αντίςτροφθσ 

μζτρθςθσ timer 0, ο οποίοσ βρίςκεται ςε λειτουργία αντίςτροφθσ μζτρθςθσ, με περίοδο 

6.25×8000 = 50 msec, όπωσ ζχει ρυκμιςτεί μζςω των καταχωρθτϊν T0CON και T0LD. 

Με τθ λιψθ ενόσ νζου δείγματοσ, δθμιουργείται αίτθμα διακοπισ ςτον επεξεργαςτι, 

το οποίο εξυπθρετείται από τθ ςυνάρτθςθ “FIQ_Handler()”, θ οποία κζτει τθ μεταβλθτι 

conversion_result_ready (που ζχει εμβζλεια εφαρμογισ) ςτθν τιμι 1. Το κυρίωσ μζροσ 

του προγράμματοσ αποτελείται από ζναν ατζρμονα βρόχο που ελζγχει ςυνεχϊσ τθν 

τιμι αυτισ τθσ προαναφερκείςασ μεταβλθτισ και όταν αυτι πάρει τθν τιμι 1, καλεί τθ 

ςυνάρτθςθ υπολογιςμοφ τθσ ενζργειασ. Στθ ςυνάρτθςθ αυτι, αφοφ υπολογιςτεί θ 

διαφορά τθσ τρζχουςασ τιμισ του καταχωρθτι ADCDAT, από τθν προθγοφμενθ (θ 

οποία ζχει αποκθκευτεί ςτθ δομι data), υπολογίηεται και ακροίηεται το τετράγωνό τθσ 
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ςτθν τρζχουςα τιμι τθσ ενζργειασ, αφοφ αφαιρεκεί το τετράγωνο τθσ τιμισ που είναι 

αποκθκευμζνθ ςτθ κζςθ του πίνακα που δείχνει ο μετρθτισ τθσ δομισ. Στθ ςυνζχεια 

ελζγχεται θ τιμι του μετρθτι, και αν ζχει φτάςει ςτθν τελευταία κζςθ του πίνακα, 

μθδενίηεται, διαφορετικά αυξάνεται θ τιμι του κατά 1. Με αυτόν τον τρόπο ο πίνακασ 

λειτουργεί ςα μία δομι FIFO (first in first out) και ο μετρθτισ δείχνει πάντα προσ τθν 

παλαιότερα αποκθκευμζνθ τιμι του πίνακα. Η τιμι τθσ ενζργειασ ελζγχεται μετά από 

κάκε βιμα εκτζλεςθσ του αλγορίκμου ςχετικά με το αν είναι μεγαλφτερθ ι όχι από ζνα 

προκακοριςμζνο κατϊφλι. Με βάςθ αυτι τθ ςφγκριςθ λαμβάνεται θ απόφαςθ για το 

εάν τα bits τθσ κφρασ 4 ειςόδου/εξόδου γενικοφ ςκοποφ, που λειτουργεί ςαν ζξοδοσ κα 

τεκοφν ςτθν τιμι 0 ι 1. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε τθν οπτικι απεικόνιςθ των 

αποτελεςμάτων των υπολογιςμϊν τθσ ενζργειασ. 

Το πλεονζκτθμα χριςθσ τθσ μεταβλθτισ y ζναντι τθσ x (θ μεταβλθτι όπου 

αποκθκεφονται οι τιμζσ του ADC) ζγκειται ςτο ότι θ μζςθ ενζργεια ςτθν πρϊτθ 

περίπτωςθ είναι πρακτικά ανεξάρτθτθ τθσ ςυνεχοφσ ςυνιςτϊςασ, θ οποία 

χρθςιμοποιείται για να προςαρμοςτεί το ςιμα ειςόδου ςτα όρια καλισ λειτουργίασ του 

ADC, που βρίςκονται ανάμεςα ςτα 0 και 2.5 Volts. Επομζνωσ με τθ χριςθ τθσ 

μεταβλθτισ y επιτυγχάνουμε τθν παρατιρθςθ μόνο των μεταβολϊν (δθλαδι των μθ – 

ςυνεχϊν ςυνιςταμζνων του ςιματοσ ειςόδου), που είναι και το τμιμα του ςιματοσ 

που μασ ενδιαφζρει.  

Έλεγχοσ τησ ορθόσ λειτουργύασ τησ εφαρμογόσ 
Ο ζλεγχοσ τθσ εφαρμογισ και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ διεξιχκθ μζςω τθσ λειτουργίασ 

αποςφαλμάτωςθσ του μVision 3. Χρθςιμοποιικθκαν κοινζσ ςυναρτιςεισ ςε αυτι τθ 

διαδικαςία με εκείνεσ του ελζγχου τθσ ορκισ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ ADC Version 

3, για να είναι δυνατι θ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων των δφο ελζγχων. Αρχικά 

τζκθκαν ςαν ςιματα ειςόδου ςτον ADC του ςυςτιματοσ μασ διαδοχικά ζνα ςιμα 

ςτακερισ τάςθσ 0 Volts και ζνα τάςθσ 2.5 Volts. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ ςτάκμθ 

εξόδου παρζμεινε ςτακερά υψθλι, υποδεικνφοντασ ότι θ ενζργεια του ςιματοσ δεν 

ξεπερνοφςε τθν ελάχιςτθ τιμι. Στθ ςυνζχεια ςτθν είςοδο του ADC επεβλικθ ζνα 

θμιτονικό ςιμα ςυχνότθτασ 1.33 Hz και πλάτουσ 1 ςε επαλλθλία με ζνα ςιμα ςτακερισ 

τάςθσ 1.25 Volt για τθν αποφυγι αρνθτικϊν τιμϊν ςτθν είςοδο. Σε αυτιν τθν 

περίπτωςθ θ ςτάκμθ τθσ εξόδου ιταν διαρκϊσ υψθλι, υποδεικνφοντασ ότι θ ενζργεια 

του ςιματοσ ιταν διαρκϊσ ανϊτερθ του κατωφλίου. Τζλοσ χρθςιμοποιικθκε και το 

ςφνκετο ςιμα, που είχε χρθςιμοποιθκεί και ςτθν περίπτωςθ του ADC Version 3. Το 

ςιμα αυτό αποτελείται από το γραμμικό ςυνδυαςμό δφο θμιτονικϊν ςθμάτων, το 

πρϊτο με ςυντελεςτι 0.25 και ςυχνότθτα 0.2 Hz και το δεφτερο με ςυντελεςτι 0.6 και 

ςυχνότθτα 1.33 Hz κακϊσ και ζνα ςιμα που προκφπτει από γεννιτρια ψευδοτυχαίων 

αρικμϊν, οι οποίοι ανικουν ςτο διάςτθμα *0, 0.15+. Στα παραπάνω ςιματα 
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προςτζκθκε και μία ςτακερι ςυνιςτϊςα πλάτουσ 1 Volt, για τθν αποφυγι αρνθτικϊν 

τιμϊν. Τα αποτελζςματα ιταν όμοια με εκείνα που είχαν προκφψει και ςτθν περίπτωςθ 

του ADC Version 3, υποδεικνφοντασ τθν ορκι λειτουργία τθσ εφαρμογισ. Τα 

αποτελζςματα προζκυψαν μζςω των γραφικϊν αναπαραςτάςεων των ςθμάτων, που 

προζκυψαν μζςω τθσ λειτουργίασ του αποςφαλματωτι (debugger), οι οποίεσ 

ακολουκοφν: 

 
Η είςοδοσ ςτον ADC και η κατάςταςη του καταχωρητή GP4DAT, για dc είςοδο 2.5 Volts 

Ραρατθροφμε ότι θ εφαρμογι λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο διατθρϊντασ 

ςυνεχϊσ τθν ζξοδο του μικροελεγκτι ςε υψθλι ςτάκμθ, για όςο χρόνο διατθρείται 

ςτακερι θ τιμι τθσ ειςόδου ςτον ADC, ανεξαρτιτωσ τθσ τιμισ τθσ. Εδϊ ενδεικτικά 

παρατίκεται θ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ ςτθν περίπτωςθ που το πλάτοσ του 

ςτακεροφ ςιματοσ ειςόδου είναι ίςο με VREF = 2.5 Volts. Επομζνωσ το υψιπερατό 

φίλτρο που δθμιουργικθκε λειτουργεί με ικανοποιθτικό τρόπο, αφοφ θ ενζργεια τθσ 

DC  ςυνιςτϊςασ δε λαμβάνεται υπόψθ, ακόμα και ςτθν ακραία τθσ τιμι. 
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Η είςοδοσ ςτον ADC και η κατάςταςη του καταχωρητή GP4DAT, για είςοδο α) αρχικά 0 

Volts DC και ςτη ςυνζχεια ημιτόνου και β) 0 Volts DC και ςτη ςυνζχεια τη 

my_strange_input 

 

Οι παραπάνω γραφικζσ απεικονίςεισ υποδεικνφουν τθν όμοια λειτουργία τθσ 

εφαρμογισ με τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ υλοποίθςισ τθσ, αφοφ και εδϊ τα  ςιματα 
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με εναλλαςςόμενεσ ςυνιςτϊςεσ αναγνωρίηονται ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα με 

αποτζλεςμα θ ζξοδοσ τθσ κφρασ 4 του μικροελεγκτι να μεταβάλλεται και να παραμζνει 

ςτο χαμθλό λογικό επίπεδο για όςο χρόνο διαρκοφν τα ςιματα αυτά. Αξίηει να 

ςθμειωκεί πωσ το ςφςτθμα δείχνει να είναι αρκετά ευαίςκθτο ςε απότομεσ μεταβολζσ 

του ςιματοσ ειςόδου, ακόμα και μεταξφ δφο διαφορετικϊν DC  ςθμάτων ειςόδου. 

Κφρια αιτία αυτοφ του φαινομζνου είναι θ απουςία ενόσ κατωδιαβατοφ φίλτρου ςτθν 

είςοδο του ςυςτιματοσ, το οποίο να περιορίηει τθν επίδραςθ τζτοιου είδουσ 

φαινομζνων, κακϊσ και τθν επιρροι του κορφβου, όταν αυτόσ εμφανίηεται ςε 

ςυχνότθτεσ μεγαλφτερεσ των ςθμάτων που μασ ενδιαφζρουν. 

 

 

 

PCG Version 3 

 
Σε αυτι τθν τελικι ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ υλοποιείται το FIR φίλτρο που ςχεδιάςτθκε 

με τθ χριςθ τθσ εφαρμογισ Matlab. Το φίλτρο αυτό δθμιουργείται από τθ ςυνζλιξθ ςτο 

πεδίο του χρόνου του κατωδιαβατοφ φίλτρου, που ςχεδιάςτθκε και χρθςιμοποιικθκε 

ςτθν προθγοφμενθ ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ και του υψιπερατοφ φίλτρου που 

ςχεδιάςτθκε και περιγράφθκε ςε προθγοφμενθ παράγραφο. Το αποτζλεςμα τθσ 

ςυνζλιξθσ είναι ζνα ηωνοδιαβατό FIR φίλτρο εικοςτισ δεφτερθσ τάξθσ. Για τθν 

αποκικευςθ των 22 πιο πρόςφατων τιμϊν που ζχουν προκφψει κατά τθ 

δειγματολθψία χρθςιμοποιοφμε πίνακα 22 κζςεων (current_x), ο οποίοσ ανικει ςτθ 

δομι data, όπου αποκθκεφονται τα δεδομζνα προσ υπολογιςμό. Στον πίνακα fir_coef, 

ο οποίοσ είναι επίςθσ πίνακασ 22 κζςεων, ζχουν οριςκεί οι τιμζσ των ςυντελεςτϊν του 

FIR φίλτρου. Μετά από τθ λιψθ κάκε νζου δείγματοσ κάκε τιμι του πίνακα current_x, 

μετακινείται κατά μία κζςθ προσ τθν αρχι του πίνακα και το τελευταίο αποτζλεςμα τθσ 

δειγματολθψίασ τοποκετείται ςτθν τελευταία του κζςθ. Ο ςυντελεςτισ που αντιςτοιχεί 

ςτο πιο πρόςφατο δείγμα βρίςκεται και αυτόσ ςτθν τελευταία κζςθ του πίνακα 

fir_coef, ενϊ αυτόσ που αντιςτοιχεί ςτο δεφτερο πιο πρόςφατο δείγμα ςτθν 

προθγοφμενθ κ.ο.κ.. Με τθν ζλευςθ κάκε νζου δείγματοσ υπολογίηεται θ ζξοδοσ του 

φίλτρου y, ςαν το άκροιςμα κάκε ενόσ από τα αποκθκευμζνα δείγματα επί τον 

αντίςτοιχο ςυντελεςτι, με βάςθ τθ ςχζςθ: 

)(
1

0

mnxay
N

m

m

 

Για τθν αποφυγι δεκαδικϊν αρικμϊν, χρθςιμοποιικθκαν οι πιο κοντινοί ακζραιοι των 

γινομζνων των ςυντελεςτϊν που προζκυψαν από τθ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ του 
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φίλτρου επί τθ ςτακερά 1024. Μετά από κάκε υπολογιςμό ακροίςματοσ των 

ςυντελεςτϊν επί τισ τιμζσ των δειγμάτων, διαιρείται το αποτζλεςμα με τον αρικμό 

1024. Ο αρικμόσ 1024 = 210 χρθςιμοποιικθκε, γιατί όντασ δφναμθ του 2, για τον 

υπολογιςμό του πθλίκου, εφαρμόηεται μόνο κφλιςθ του αποτελζςματοσ και δεν 

απαιτείται διαίρεςθ. Ραράλλθλα παρατθρικθκε ότι ο πολλαπλαςιαςμόσ των 

ςυντελεςτϊν με ζναν αρικμό γειτονικό του 1000 μετζτρεπε τουσ περιςςότερουσ εξ 

αυτϊν ςε ακεραίουσ με αποτζλεςμα τθν πολφ μικρι διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςτο 

αρχικό και ςτο τελικό φίλτρο. Για τον υπολογιςμό τθσ μζςθσ ενζργειασ του ςιματοσ 

ειςόδου, ακροίηονται οι 200 πιο πρόςφατεσ τιμζσ του πίνακα array, αφοφ πρϊτα 

υψωκοφν ςτο τετράγωνο. Ο πίνακασ array είναι ζνασ πίνακασ 200 κζςεων και ανικει 

ςτθ δομι data και ςτον οποίο αποκθκεφονται οι πιο πρόςφατεσ τιμζσ του y που ζχουν 

προκφψει από τθν παραπάνω διαδικαςία. Για τον περιοριςμό του πλικουσ των 

πράξεων αποφεφγεται θ φψωςθ όλων των τιμϊν ςτθ δευτζρα και το άκροιςμα όλων 

των τιμϊν με τθν αφαίρεςθ από τθ μζςθ ενζργεια του τετραγϊνου τθσ τιμισ που κα 

αντικαταςτακεί (παλαιότερθ τιμι) και τθν πρόςκεςθ του τετραγϊνου τθσ τρζχουςασ 

τιμισ τθσ y ςτθ μζςθ ενζργεια. Η τρζχουςα τιμι κα αντικαταςτιςει τθν παλαιότερθ και 

ο μετρθτισ του πίνακα κα αυξθκεί κατά ζνα, ϊςτε να «δείχνει» ςτθν επόμενθ κζςθ, 

αναμζνοντασ νζο δείγμα. Η τιμι τθσ μζςθσ ενζργειασ μετά από κάκε νζο δείγμα 

ςυγκρίνεται με ζνα προκακοριςμζνο κατϊφλι για να κακοριςτεί θ τιμι τθσ κφρασ 4, θ 

οποία ςε αυτι τθν περίπτωςθ λειτουργεί ςαν ζξοδοσ για να υπάρχει οπτικι απεικόνιςθ 

του αποτελζςματοσ. Στθν περίπτωςθ που θ μζςθ ενζργεια ζχει μεγαλφτερθ τιμι από το 

κατϊφλι, θ κφρα 4 μεταβαίνει ςε χαμθλι λογικι ςτάκμθ, διαφορετικά ςυμβαίνει το 

αντίκετο. 

 

Έλεγχοσ τησ ορθόσ λειτουργύασ τησ εφαρμογόσ 
 

Ο ζλεγχοσ τθσ ορκισ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ γίνεται με τθ χριςθ του 

αποςφαλματωτι του μVision 3 τθσ Keil. Χρθςιμοποιικθκαν διαδοχικά τα ςιματα 

ειςόδου που είχαν χρθςιμοποιθκεί και ςτισ προθγοφμενεσ φάςεισ ανάπτυξθσ τθσ 

εφαρμογισ. Αναλυτικότερα, κζςαμε ςτθν είςοδο ζνα ςτακερό ςιμα πλάτουσ 0 Volt, 

ζνα ςτακερό ςιμα 2.5 Volts, ζνα θμιτονικό ςιμα πλάτουσ 1 Volt  ςε επαλλθλία με μία 

ςτακερι ςυνιςτϊςα πλάτουσ 1.25 Volt, για τθν αποφυγι αρνθτικϊν τιμϊν ςτθν είςοδο 

και τζλοσ ζνα ςφνκετο ςιμα, αποτελοφμενο από δφο θμιτονικά ςιματα με πλάτοσ 0.25 

και 0.6 Volts και ςυχνότθτεσ 0.2 και 1.33 Hz, αντίςτοιχα, ςε επαλλθλία με ζνα ςιμα που 

προκφπτει από γεννιτρια ψευδοτυχαίων αρικμϊν με εφροσ τιμϊν *0, 0.15]. Πλα τα 

παραπάνω ςιματα ςε επαλλθλία με μία dc ςυνιςτϊςα πλάτουσ 1 Volt δθμιουργοφν το 

ςιμα my_strange_input, που χρθςιμοποιικθκε. Ακολουκοφν οι γραφικζσ απεικονίςεισ 
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των ςθμάτων που χρθςιμοποιικθκαν ςε ςυνδυαςμό με τθν προκφπτουςα ζξοδο του 

ςυςτιματοσ. 

 
Η είςοδοσ ςτον ADC και η κατάςταςη του καταχωρητή GP4DAΤ, κατά τη μεταβολή τησ 

ειςόδου από 0V ςε 2.5V. 

Ραρατθροφμε ότι θ ζξοδοσ του ςυςτιματοσ παραμζνει ανεπθρζαςτθ τόςο από τα 

ςιματα ςτακερισ ςτάκμθσ, όςο και από τθ ςτιγμιαία μεταβολι τθσ ςτάκμθσ, κάτι που 

υποδθλϊνει ότι αφενόσ το φίλτρο λειτουργεί κατά τον αναμενόμενο τρόπο, 

αποκόπτοντασ τισ ςτακερζσ ςυνιςτϊςεσ και αφετζρου ότι το ςφςτθμα μζνει πρακτικά 

ανεπθρζαςτο από βθματικζσ μεταβολζσ τθσ ειςόδου, εφόςον αυτζσ δε ςυμβαίνουν με 

αρκετά μεγάλθ ςυχνότθτα.  
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Η είςοδοσ ςτον ADC και η κατάςταςη του καταχωρητή GP4DAT, για είςοδο α) ημιτόνου 

και β) τη my_strange_input 

 

Ραρατθροφμε ότι με τθ χριςθ του φίλτρου, το ςφςτθμα κακυςτερεί να αλλάξει τθ 

ςτάκμθ τθσ εξόδου, κάτι που οφείλεται αφενόσ ςτο ότι το φίλτρο, όντασ μθ ιδανικό, 

μειϊνει και το πλάτοσ των ςθμάτων με ςυχνότθτεσ κοντά ςε αυτζσ που περιζχουν 
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πλθροφορία και αφετζρου ςτο ότι ςτον υπολογιςμό τθσ μζςθσ ενζργειασ ςτθν 

περίπτωςθ β) δε ςυμμετζχουν αρκετζσ από τισ ςυχνότθτεσ τισ οποίεσ κατζχει το ςιμα 

που αναπαριςτά κόρυβο. 

 

PCG Version 4 
 

Σε αυτό το ςτάδιο ανάπτυξθσ τθσ εφαρμογισ, που είναι και το τελικό, θ ςυχνότθτα 

δειγματολθψίασ τίκεται ςτα 1000KSPS, ενϊ διαφορετικοί είναι και οι ςυντελεςτζσ του 

FIR φίλτρου. Το ςφςτθμα πλζον είναι ικανό να κάνει δειγματολθψία με μζγιςτθ 

ςυχνότθτα 500 Hz, χωρίσ απϊλεια πλθροφορίασ. Η εφαρμογι διαφοροποιικθκε 

ελάχιςτα ςε ςχζςθ με τθν ςτάδιο 3, κακϊσ διατθρείται θ δομι ίδια δομι για τθν 

αποκικευςθ των πλθροφοριϊν, που ζχουν λθφκεί από τον ADC και για τα 

αποτελζςματα που προκφπτουν από τθν επεξεργαςία αυτϊν των δειγμάτων από το FIR  

φίλτρο. Οι ςυντελεςτζσ του φίλτρου παραμζνουν 22. Ρλζον το ςφςτθμα εκτελϊντασ τθν 

παροφςα εφαρμογι είναι ικανό να εντοπίηει θχθτικά ςιματα που βρίςκονται ςτο 

φάςμα ςυχνοτιτων *20, 300] Hz, όπου βρίςκεται το μεγαλφτερο μζροσ του 

φωνοκαρδιογραφικοφ ςιματοσ των παλμϊν S1 και S2 (που αποτελοφν το κυρίωσ μζροσ 

του ςιματοσ PCG). Η εφαρμογι αποτελείται από ζναν ατζρμονα βρόχο, ο οποίοσ 

εκτελείται ζωσ ότου δθμιουργθκεί αίτθμα διακοπισ από τον ADC. Ο ADC δθμιουργεί 

αίτθμα διακοπισ μετά το πζρασ κάκε μετατροπισ. Κάκε μετατροπι ξεκινά τθ ςτιγμι 

μθδενιςμοφ του μετρθτι timer0. Με αυτόν τον τρόπο, ελζγχοντασ τθ λειτουργία του 

timer0 ελζγχουμε τθ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ, θ οποία ςτθν παροφςα περίπτωςθ 

ζχει τεκεί ςτο 1 KHz, κακϊσ προςπακοφμε να κάνουμε δειγματολθψία ςθμάτων ζωσ 

300 Hz. Το αποτζλεςμα κάκε μετατροπισ αποκθκεφεται ςε ζναν πίνακα ακεραίων, 

αφοφ πρϊτα υποςτεί κφλιςθ κατά 16 bits προσ τα δεξιά, λόγω τθσ μορφισ του 

καταχωρθτι ADCDAT, όπου τα λιγότερο ςθμαντικά 16 bits του είναι μθ 

χρθςιμοποιοφμενα. Στθ ςυνζχεια υπολογίηεται θ ζξοδοσ του φίλτρου με βάςθ τα 22 πιο 

πρόςφατα αποτελζςματα μετατροπισ. 

 

Έλεγχοσ τησ ορθόσ λειτουργύασ τησ εφαρμογόσ 
 

Ο ζλεγχοσ τθσ εφαρμογισ ςε αυτό το ςτάδιο ζγινε με  αρχικά με τθ χριςθ ενόσ ςιματοσ 

θμιτόνου με πλάτοσ 1 Volt ςε επαλλθλία με ςτακερι ςυνιςτϊςα 1.25 Volt για αποφυγι 

των αρνθτικϊν τιμϊν ςε διάφορεσ ςυχνότθτεσ, για τθν επαλικευςθ και τθσ ορκισ 
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λειτουργίασ του φίλτρου. Τα αποτελζςματα ελιφκθςαν από τθ λειτουργία Logic 

Analyzer του αποςφαλματωτι του Keil μVision 3. Η τιμι που χρθςιμοποιικθκε για το  

κατϊφλι βρζκθκε με βάςθ τθν παρατιρθςθ για τα ςυγκεκριμζνα ςιματα, κακϊσ είναι 

διαφορετικι ςε κάκε περίπτωςθ ςυςτιματοσ πρόςκτθςθσ ςθμάτων που μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί εκτόσ λειτουργίασ εξομοίωςθσ, ανάλογα με τθν ενίςχυςθ που δζχεται 

το ςιμα ειςόδου. Το κλάςμα χρόνου επεξεργαςτι που χρθςιμοποιείται ανζρχεται ςτο 

5% μετά από τθ πάροδο αρκετοφ χρονικά διαςτιματοσ, ϊςτε θ διαδικαςία τθσ 

αρχικοποίθςθσ να διαρκεί αμελθτζο κλάςμα χρόνου, όπωσ φαίνεται από τθ λειτουργία 

Performance Analyzer του αποςφαλματωτι: 

 

Δυςτυχϊσ δε βρζκθκε θχογραφθμζνο ςιμα καρδιογραφίασ, για να ελεγκεί το ςφςτθμα 

ςε ςυνκικεσ λειτουργίασ. Επίςθσ εξαιτίασ τθσ πολυπλοκότθτασ του ενεργειακοφ 

φάςματοσ των καρδιακϊν ιχων, δεν ιταν δυνατόν να καταςκευαςτεί ςιμα ειςόδου 

που να τουσ προςομοιϊνει με ικανοποιθτικό τρόπο. Για τον λόγο αυτό αρκεςτικαμε 

ςτα αποτελζςματα που προζκυψαν για ξεχωριςτζσ ςυνιςτϊςεσ που ανικουν ςτο 

φάςμα ςυχνοτιτων που μασ ενδιαφζρει. Θζτοντασ κατάλλθλθ τιμι ςτο κατϊφλι 

διαπιςτϊνουμε πωσ το ςφςτθμα εντοπίηει θμιτονοειδι ςιματα με ςυχνότθτεσ 25 ζωσ 

330 Hz περίπου. Αυτό είναι κάτι το αναμενόμενο με βάςθ τθ χαρακτθριςτικι του 

ηωνοπερατοφ φίλτρου που χρθςιμοπιοικθκε. Εξαιτίασ τθσ χαρακτθριςτικισ του 

μάλιςτα είναι δυνατόν χρθςιμοποιϊντασ ζνα υψθλότερο κατϊφλι να εντοπίςει 

ςυγκεκριμζνα τον ιχο S2, κακϊσ θ χαρακτθριςτικι του φίλτρου είναι λιγότερο απότομθ 

ςτισ χαμθλζσ ςυχνότθτεσ, με αποτζλεςμα να είναι δυνατόν με το ίδιο φίλτρο και ζνα 

υψθλότερο κατϊφλι να εντοπίςουμε ςυχνότθτεσ μεταξφ 60 και 310 Hz περίπου, τθν 

περιοχι δθλαδι, όπου βρίςκεται το κφριο μζροσ του ενεργειακοφ φάςματοσ του S2, και 

πρακτικά μθδενικό μζροσ του S1. Δυςτυχϊσ δε βρζκθκε θχογραφθμζνο ςιμα 

καρδιογραφίασ, για να ελεγκεί το ςφςτθμα ςε ςυνκικεσ λειτουργίασ. 
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Συμπερϊςματα 
 

Τα ςθμάτων που παράγονται από το ανκρϊπινο ςϊμα είναι πολφ μεγάλθσ 

πολυπλοκότθτασ και γίνονται κατανοθτοί οι λόγοι για τουσ οποίουσ ςυςτιματα που 

λαμβάνουν αποφάςεισ βρίςκονται ακόμα ςε πρϊιμο ςτάδιο. Ραρόλα αυτά τα 

μθνφματα από τα επιτεφγματα που προκφπτουν από τθ χριςθ ςφγχρονων 

διαγνωςτικϊν ςυςτθμάτων είναι ιδιαίτερα αιςιόδοξα. Η διαρκϊσ πτωτικι πορεία του 

πθλίκου κόςτοσ/υπολογιςτικι ιςχφσ δείχνει ότι κάποιεσ ιδιαίτερα πολφπλοκεσ τεχνικζσ 

ψθφιακισ επεξεργαςίασ ςιματοσ κα είναι δυνατόν να εφαρμοςτοφν από ζνα πολφ 

φκθνό ενςωματωμζνο ςφςτθμα αρκετά ςφντομα, με αποτζλεςμα να κακίςταται πολφ 

χαμθλοφ κόςτουσ θ παραγωγι ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ τθσ υγείασ. Κάτι τζτοιο 

κα επιφζρει τθ ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ πρόλθψθσ αςκενειϊν με τθν ζγκαιρθ διάγνωςι 

τουσ. Επίςθσ θ ςυνεχιηόμενθ βελτίωςθ των μεκόδων επεξεργαςίασ ςιματοσ ςε 

ςυνδυαςμό με τθν ζρευνα ςτον τομζα των ςθμάτων που παράγονται από το 

ανκρϊπινο ςϊμα προβλζπεται να δϊςουν καρποφσ ςτο εγγφσ μζλλον με τθν ανάπτυξθ 

διαγνωςτικϊν μεκόδων, οι οποίεσ κα παρουςιάηουν ςθμαντικι βελτίωςθ ςτθν 

ποιότθτα των αποτελεςμάτων. Ραρατθριςαμε ότι ςτθν τελευταία ζκδοςθ τθσ 

εφαρμογισ θ χριςθ χρόνου τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ είναι αρκετά μικρι, κάτι που 

μασ υποδεικνφει ότι κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί και μικροελεγκτισ χαμθλότερων 

δυνατοτιτων επεξεργαςίασ για τθν παροφςα εφαρμογι. Ακόμα ςυμπεραίνουμε πωσ το 

ζνασ μικροελεγκτισ με τισ δυνατότθτεσ του ADuC7026 είναι δυνατόν να 

χρθςιμοποιθκεί ςε πιο πολφπλοκεσ εφαρμογζσ και αυτό είναι ζνα ακόμα ςτοιχείο που 

υποδεικνφει ότι ςφντομα θ υπολογιςτικι ιςχφσ δε κα αποτελεί πρόβλθμα ςε αυτόν τον 

τομζα, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ απαιτθτικϊν εφαρμογϊν. Ζνα ςφςτθμα ςαν αυτό 

που υλοποιικθκε κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ςε περιπτϊςεισ όπου είναι 

απαραίτθτθ θ παρακολοφκθςθ των ηωτικϊν ενδείξεων πολλϊν αςκενϊν, όπωσ ςε μια 

αίκουςα εντατικισ κεραπείασ. Θα ιταν δυνατόν πολλά όμοια ςυςτιματα να 

ςυνδεκοφν ςε δίκτυο, ϊςτε να βρίςκονται ςε επικοινωνία με ζναν κεντρικό 

υπολογιςτι, ο οποίοσ να ελζγχει τισ ενδείξεισ όλων και να ειδοποιεί τον διαχειριςτι  ςε 

περίπτωςθ προβλιματοσ. Μια ακόμα ιδζα που κα μποροφςε να βελτιϊςει τθν 

αξιοπιςτία τθσ ςυςκευισ κα ιταν θ ανάπτυξθ κάποιασ ρουτίνασ ελζγχου τθσ 

κατάςταςθσ τθσ, θ οποία να λειτουργεί περιοδικά. Οι εφαρμογζσ και θ χρθςιμότθτα 

αυτοφ του είδουσ των ςυςτθμάτων γενικϊσ είναι αναρίκμθτεσ, μιασ και θ εξζλιξθ των 

ςφγχρονων ςυςτθμάτων υπολογιςτϊν ζχουν δϊςει πλζον τθ δυνατότθτα ςτουσ 

ςχεδιαςτζσ τουσ να υλοποιοφν με πολφ πιο εφκολο τρόπο από ότι ςτο παρελκόν τισ 

ιδζεσ τουσ.  
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Παρϊρτημα (Πηγαύοσ κώδικασ) 
 

Blinky 

#include <aduc7026.H>                       /* LPC21xx definitions */ 

 

#define FALSE 0 

#define TRUE  1 

 

int stay; 

 

// INITIALIZING FUNCTIONS 

void initialize_cpu(){ 

  POWKEY1 = 0x01 ; 

  POWCON  = 0 ;            // Set maximum  speed ... 

  POWKEY2 = 0xF4 ; 

} 

 

void initialize_ports(){ 

  GP4CON = 0x00;    // Configure Port 3 as GPIO 

  GP4DAT |= 0xFF000000;   // Configure Port 3 as output 

} 

 

void initialize_timer(){ 

 

                   //INITIALIZE timer0 

  T0LD  = 0xFFFE;  // 0xFFFE = 65536 [tiks] * 6.25[usec/tik] = 0.4 sec 

  T0CON = 0xC8;    // Enable timer0 | periodic mode | Core Clock / 256 (6.25 [usec/tik] @ 40.96MHz) 

} 

 

void initialize_interrupts(){ 

  IRQEN = 0x00;    // Disable all IRQs 

  FIQEN = 0x04;    // Enable FIQ on timer0   

} 

// INTERRUPT HANDLING FUNCTIONS 

 

void SWI_Handler(void) __irq  {;}      // These are not to be used in this project.... 

void Undef_Handler(void)__irq  {;}  

void PAbt_Handler(void)__irq  {;}  

void DAbt_Handler(void)__irq  {;}  

void IRQ_Handler (void) __irq 

{   

    

 return ; 

} 
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void FIQ_Handler (void) __irq { 

  stay = FALSE; 

  T0CLRI = 1;     //CLEAR THE FIQ 

 

  return ; 

} 

 

void initialization(){ 

  initialize_cpu(); 

  initialize_ports(); 

  initialize_timer(); 

  initialize_interrupts();  

} 

 

int main (void) { 

  initialization();                // Initialize microcontroller 

//  stay = TRUE; 

 

  while (1)  {                     // Loop forever  

    stay = TRUE; 

 GP4DAT = 0xFFFF0000;           // Change output's value      

 while(stay){       // Wait for timer 0 to expire 

    

 } 

     

 stay = TRUE; 

 GP4DAT = 0xFF000000;     // Change output's value 

 while(stay){       // Wait for timer 0 to expire 

  

 } 

  } 

} 

 

PCG Version 1 

#include <stdlib.h> 

#include <aduc7026.h> 

 

#define FALSE 0 

#define TRUE  1 

 

void initialization(void); 

void initialize_cpu(void); 

void initialize_adc(void); 

void initialize_ports(void); 

void initialize_interrupts(void); 

void initialize_timers(void); 
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void delay_for_adc(void); 

void data_entry(void); 

void evaluate_mean_power(void); 

 

int conversion_result_ready; 

int new_data; 

 

struct my_data { 

                 int array[200]; 

                 float mean; 

     int current_y; 

     int counter; 

                 int temp_x; 

      }; 

 

 

struct my_data data; 

 

int main(){ 

 

  conversion_result_ready = FALSE; 

  new_data = FALSE; 

  initialization(); 

  while(1){ 

    

    if (conversion_result_ready == TRUE){ 

   data_entry(); 

 }  

  } 

 

} 

 

// INITIALIZING FUNCTIONS 

 

void initialization(){ 

  initialize_cpu(); 

  initialize_adc(); 

  initialize_ports(); 

  initialize_timers(); 

  initialize_interrupts();  

} 

 

void initialize_cpu(){ 

  POWKEY1 = 0x01 ; 

  POWCON  = 0 ;            // Set maximum  speed ... 

  POWKEY2 = 0xF4 ; 

} 
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void initialize_adc(){ 

  ADCCON = 0x0421; // power on ADC | clear start conversion 

  delay_for_adc(); // ADC needs at least 5 useconds to power up 

  ADCCP  = 0x00;   // selecting channel 0... 

  ADCCON = 0x0BA2; 

  REFCON = 0x01;   // Internal Reference Output Enable 

} 

 

void initialize_ports(){ 

  GP4CON = 0x00;    // Configure Port 4 as GPIO 

  GP4DAT |= 0xFF000000;   // Configure Port 4 as output 

} 

 

void initialize_timers(){ 

 

                   //INITIALIZE timer0 

  T0LD  = 0x1F40;  // 0x1F40 = 8000 [tiks] * 6.25[usec/tik] = 50 msec sampling period 

                   // which gives us a sampling frequency of about 20 SPS 

  T0CON = 0xC8;    // Enable timer0 | periodic mode | Core Clock / 256 (6.25 [usec/tik] @ 40.96MHz) 

} 

 

void initialize_interrupts(){ 

  IRQEN = 0x00;    // Disable all IRQs 

  FIQEN = 0x80;    // Enable FIQ on ADC (interrupt occurs when the conversion result is ready)  

} 

 

void delay_for_adc(void){   // let the adc power up properly... 

  int i; 

  for(i=0; i<20000; i++){ 

    // do nothing 

  } 

} 

 

// INTERRUPT HANDLING FUNCTIONS 

 

void SWI_Handler(void) __irq  {;}      // These are not to be used in this project.... 

void Undef_Handler(void)__irq  {;}  

void PAbt_Handler(void)__irq  {;}  

void DAbt_Handler(void)__irq  {;}  

 

 

 

 

void IRQ_Handler (void) __irq 

{   
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 return ; 

} 

 

void FIQ_Handler (void) __irq  

{ 

 

  if(ADCSTA != 0){ 

    data.temp_x = (ADCDAT >> 16); 

    conversion_result_ready = TRUE; 

  } 

  return ; 

} 

  

// DSP FUNCTIONS... 

 

void data_entry(){                  

  int i; 

  float mean_power; 

 

  mean_power = 0; 

 

conversion_result_ready = FALSE;                            // Clear the flag indicating that a new convesrion result 

is ready 

 

  data.current_y = data.temp_x;             // Set new 

measurement as x 

  data.mean = data.mean - (0.005 * data.array[data.counter]);     // Evaluate the mean without the 

first measurement 

 

  data.mean = data.mean + (0.005 * data.current_y);        // Evaluate the new mean value 

  data.array[data.counter] = data.current_y; 

 

  data.counter++; 

  if (data.counter == 200){ 

    data.counter = 0; 

  } 

 

            

     // Mean power is the sum of (y - mean(y))^2 for all y 

  i = 0; 

  for(i=0; i<200; i++){ 

    mean_power += (data.array[i] - data.mean) * (data.array[i] - data.mean); 

  }            

   

 

  if(mean_power >= 0x06CB8080){ 

    GP4DAT = 0xFF000000;    // TURN GPIO 4 LEDS ON 
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  } 

  else{ 

    GP4DAT = 0xFFFF0000;    // TURN GPIO 4 LEDS OFF 

  } 

} 

 

 

PCG Version 2 

#include <stdlib.h> 

#include <aduc7026.h> 

 

#define FALSE 0 

#define TRUE  1 

 

void initialization(void); 

void initialize_cpu(void); 

void initialize_adc(void); 

void initialize_ports(void); 

void initialize_interrupts(void); 

void initialize_timers(void); 

void delay_for_adc(void); 

void data_entry(void); 

void evaluate_mean_power(void); 

 

int conversion_result_ready; 

int new_data; 

 

struct my_data { 

                 int array[200]; 

                 float mean; 

  int current_y; 

  int counter; 

                 int temp_x; 

      }; 

 

 

struct my_data data; 

 

int main(){ 

 

  conversion_result_ready = FALSE; 

  new_data = FALSE; 

  initialization(); 

 

  while(1){ 
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    if (conversion_result_ready == TRUE){ 

   data_entry(); 

 }  

    } 

 

} 

// INITIALIZING FUNCTIONS 

 

void initialization(){ 

  initialize_cpu(); 

  initialize_adc(); 

  initialize_ports(); 

  initialize_timers(); 

  initialize_interrupts();  

} 

 

void initialize_cpu(){ 

  POWKEY1 = 0x01 ; 

  POWCON  = 0 ;            // Set maximum  speed ... 

  POWKEY2 = 0xF4 ; 

} 

 

void initialize_adc(){ 

  ADCCON = 0x0421; // power on ADC | clear start conversion 

  delay_for_adc(); // ADC needs at least 5 useconds to power up 

  ADCCP  = 0x00;   // selecting channel 0... 

  ADCCON = 0x0BA2; 

  REFCON = 0x01;   // Internal Reference Output Enable 

} 

 

void initialize_ports(){ 

  GP4CON = 0x00;    // Configure Port 4 as GPIO 

  GP4DAT |= 0xFF000000;   // Configure Port 4 as output 

} 

 

void initialize_timers(){ 

 

                   //INITIALIZE timer0 

  T0LD  = 0x1F40;  // 0x1F40 = 8000 [tiks] * 6.25[usec/tik] = 50 msec sampling period 

                   // which gives us a sampling frequency of about 20 SPS 

  T0CON = 0xC8;    // Enable timer0 | periodic mode | Core Clock / 256 (6.25 [usec/tik] @ 40.96MHz) 

} 

 

void initialize_interrupts(){ 

  IRQEN = 0x00;    // Disable all IRQs 

  FIQEN = 0x80;    // Enable FIQ on ADC (interrupt occurs when the conversion result is ready)  

} 
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void delay_for_adc(void){   // let the adc power up properly... 

  int i; 

  for(i=0; i<20000; i++){ 

    // do nothing 

  } 

} 

 

// INTERRUPT HANDLING FUNCTIONS 

 

void SWI_Handler(void) __irq  {;}      // These are not to be used in this project.... 

void Undef_Handler(void)__irq  {;}  

void PAbt_Handler(void)__irq  {;}  

void DAbt_Handler(void)__irq  {;}  

void IRQ_Handler (void) __irq 

{   

    

 return ; 

} 

 

void FIQ_Handler (void) __irq  

{ 

 

  if(ADCSTA != 0){ 

    data.temp_x = (ADCDAT >> 16); 

    conversion_result_ready = TRUE; 

  } 

  return ; 

} 

// DSP FUNCTIONS... 

 

void data_entry(){                  

  int i; 

  float mean_power; 

 

  mean_power = 0; 

 

  conversion_result_ready = FALSE;                            // Clear the flag indicating that a new convesrion result 

is ready 

 

  data.current_y = data.temp_x;             // Set new 

measurement as x 

  data.mean = data.mean - (0.005 * data.array[data.counter]);     // Evaluate the mean without the 

first measurement 

 

  data.mean = data.mean + (0.005 * data.current_y);        // Evaluate the new mean value 

  data.array[data.counter] = data.current_y; 
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  data.counter++; 

  if (data.counter == 200){ 

    data.counter = 0; 

  } 

            

     // Mean power is the sum of (y - mean(y))^2 for all y's 

  i = 0; 

  for(i=0; i<200; i++){ 

    mean_power += (data.array[i] - data.mean) * (data.array[i] - data.mean); 

  }            

   

 

  if(mean_power >= 0x06CB8080){ 

    GP4DAT = 0xFF000000;    // TURN GPIO 4 LEDS ON 

  } 

  else{ 

    GP4DAT = 0xFFFF0000;    // TURN GPIO 4 LEDS OFF 

  } 

} 

 

PCG Version 3 

#include <stdlib.h> 

#include <aduc7026.h> 

 

#define FALSE 0 

#define TRUE  1 

 

void initialization(void); 

void initialize_cpu(void); 

void initialize_adc(void); 

void initialize_ports(void); 

void initialize_interrupts(void); 

void initialize_timers(void); 

void blinky_function(void); 

void delay_for_adc(void); 

void data_entry(void); 

void evaluate_mean_power(void); 

 

int conversion_result_ready; 

int new_data; 

 

struct my_data { 

                 int array[100]; 

     int counter; 

     int mean_power; 
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     int current_x[22]; 

     int current_y; 

     int temp_x; 

      }; 

 

 

struct my_data data; 

 

int fir_coef[22] = {38,-32,-32,-20,22,55,32,-55,-146,-159, 

                    -69,68,158,145,54,-33,-56,-23,19,31,31,-39};      // FIR filter's 

coefficients in reverse order 

 

int main(){ 

 

  conversion_result_ready = FALSE; 

  new_data = FALSE; 

 

  initialization(); 

  while(1){ 

    

    if (conversion_result_ready == TRUE){ 

   data_entry(); 

 }  

  } 

} 

// INITIALIZING FUNCTIONS 

 

void initialization(){ 

  initialize_cpu(); 

  initialize_adc(); 

  initialize_ports(); 

  initialize_timers(); 

  initialize_interrupts();  

} 

 

void initialize_cpu(){ 

  POWKEY1 = 0x01 ; 

  POWCON  = 0 ;            // Set maximum  speed ... 

  POWKEY2 = 0xF4 ; 

} 

 

void initialize_adc(){ 

  ADCCON = 0x0421; // power on ADC | clear start conversion 

  delay_for_adc(); // ADC needs at least 5 useconds to power up 

  ADCCP  = 0x00;   // selecting channel 0 

  ADCCON = 0x0BA2; 

  REFCON = 0x01;   // Internal Reference Output Enable 
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} 

 

void initialize_ports(){ 

  GP4CON = 0x00;   // Configure Port 4 as GPIO 

  GP4DAT |= 0xFF000000;   // Configure Port 4 as output 

} 

 

void initialize_timers(){ 

 

                   //INITIALIZE timer0 

  T0LD  = 0x1F40;  // 0x1F40 = 8000 [tiks] * 6.25[usec/tik] = 50 msec sampling period 

                   // which gives us a sampling frequency of about 20 SPS 

  T0CON = 0xC8;    // Enable timer0 | periodic mode | Core Clock / 256 (6.25 [usec/tik] @ 40.96MHz) 

} 

 

void initialize_interrupts(){ 

  IRQEN = 0x00;    // Disable all IRQs 

//IRQEN = 0x08;    // Enable IRQ on timer1 for delay  

  FIQEN = 0x80;    // Enable FIQ on ADC (interrupt occurs when the conversion result is ready)  

} 

 

void delay_for_adc(void){   // let the adc power up properly... 

  int i; 

  for(i=0; i<20000; i++){ 

    // do nothing 

  } 

} 

 

// INTERRUPT HANDLING FUNCTIONS 

 

void SWI_Handler(void) __irq  {;}      // These are not to be used in this project.... 

void Undef_Handler(void)__irq  {;}  

void PAbt_Handler(void)__irq  {;}  

void DAbt_Handler(void)__irq  {;}  

void IRQ_Handler (void) __irq 

{   

 return ; 

} 

 

void FIQ_Handler (void) __irq  

{ 

//  int temp; 

  if(ADCSTA != 0){ 

    conversion_result_ready = TRUE; 

    data.temp_x = (ADCDAT >> 16); 

  } 

  return ; 
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} 

 

// DSP FUNCTIONS... 

 

void data_entry(){             

// We evaluate the mean power of y via an FIR filter 

  

  int i;                                                                         // Counter for the loops 

  conversion_result_ready = FALSE;                         // Clear the flag indicating that a new convesrion result is 

ready 

 

  for (i=0;i<21;i++){ 

    data.current_x[i] = data.current_x[i+1];      // Get every one of the previous samples 

to its new position 

  } 

  data.current_x[21] = data.temp_x;            // Get the new sample 

into the array 

 

  for(i=0;i<22;i++){ 

   data.current_y += fir_coef[i] * data.current_x[i];     // Evaluate new y, by using the FIR filter 

  } 

   

  data.current_y = data.current_y /1024;       // FIR filter's coefficients have 

been multiplied by 1024. 

   

  data.mean_power += data.current_y * data.current_y - data.array[data.counter] * 

data.array[data.counter]; // Evaluate the mean power 

 

  data.array[data.counter] = data.current_y;               // Input new data to the vector 

  data.counter++; 

 

  if (data.counter == 100){ 

    data.counter = 0; 

  } 

             

  if(data.mean_power >= 0x000F0000){ 

    GP4DAT = 0xFF000000;    // TURN GPIO 4 LEDS ON  

  } 

  else{ 

    GP4DAT = 0xFFFF0000;    // TURN GPIO 4 LEDS OFF 

  } 

} 

 

 

PCG Version 4 
#include <stdlib.h> 
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#include <aduc7026.h> 

 

#define FALSE 0 

#define TRUE  1 

 

void initialization(void); 

void initialize_cpu(void); 

void initialize_adc(void); 

void initialize_ports(void); 

void initialize_interrupts(void); 

void initialize_timers(void); 

void blinky_function(void); 

void delay_for_adc(void); 

void data_entry(void); 

void evaluate_mean_power(void); 

 

int conversion_result_ready; 

int new_data; 

 

struct my_data { 

                 int array[200]; 

     int counter; 

     int mean_power; 

     int current_x[22]; 

     int current_y; 

     int temp_x; 

      }; 

 

 

struct my_data data; 

 

int fir_coef[22] = {2,13,-28,-3,48,-36,-63,123,30,-398, 

                    -306,305,397,-31,-124,62,35,-49,2,27,-14,-3};      // FIR filter's 

coefficients in reverse order 

 

int main(){ 

 

  conversion_result_ready = FALSE; 

  new_data = FALSE; 

  initialization(); 

  while(1){ 

    

    if (conversion_result_ready == TRUE){ 

   data_entry(); 

 }  

  } 
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} 

// INITIALIZING FUNCTIONS 

 

void initialization(){ 

  initialize_cpu(); 

  initialize_adc(); 

  initialize_ports(); 

  initialize_timers(); 

  initialize_interrupts();  

} 

 

void initialize_cpu(){ 

  POWKEY1 = 0x01 ; 

  POWCON  = 0 ;            // Set maximum  speed ... 

  POWKEY2 = 0xF4 ; 

} 

 

void initialize_adc(){ 

  ADCCON = 0x0421; // power on ADC | clear start conversion 

  delay_for_adc(); // ADC needs at least 5 useconds to power up 

  ADCCP  = 0x00;   // selecting channel 0 

  ADCCON = 0x0BA2; 

  REFCON = 0x01;   // Internal Reference Output Enable 

} 

 

void initialize_ports(){ 

  GP4CON = 0x00;    // Configure Port 4 as GPIO 

  GP4DAT |= 0xFF000000;   // Configure Port 4 as output 

} 

 

void initialize_timers(){ 

 

                   //INITIALIZE timer0 

  T0LD  = 0xA0;  // 0x1F40 = 160 [tiks] * 6.25[usec/tik] = 1 msec sampling period 

                   // which gives us a sampling frequency of 1000 SPS 

  T0CON = 0xC8;    // Enable timer0 | periodic mode | Core Clock / 256 (6.25 [usec/tik] @ 40.96MHz) 

} 

 

void initialize_interrupts(){ 

  IRQEN = 0x00;    // Disable all IRQs 

//IRQEN = 0x08;    // Enable IRQ on timer1 for delay  

  FIQEN = 0x80;    // Enable FIQ on ADC (interrupt occurs when the conversion result is ready)  

} 

 

void delay_for_adc(void){   // let the adc power up properly... 

  int i; 

  for(i=0; i<20000; i++){ 
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    // do nothing 

  } 

} 

 

// INTERRUPT HANDLING FUNCTIONS 

 

void SWI_Handler(void) __irq  {;}      // These are not to be used in this project.... 

void Undef_Handler(void)__irq  {;}  

void PAbt_Handler(void)__irq  {;}  

void DAbt_Handler(void)__irq  {;}  

void IRQ_Handler (void) __irq 

{   

  

 return ; 

} 

 

void FIQ_Handler (void) __irq  

{ 

  if(ADCSTA != 0){ 

    conversion_result_ready = TRUE; 

    data.temp_x = (ADCDAT >> 16); 

  } 

  return ; 

} 

  

// DSP FUNCTIONS... 

 

void data_entry(){             

// We evaluate the mean power of y via an FIR filter 

    int i;               

// Counter for the loops 

  conversion_result_ready = FALSE;                         // Clear the flag indicating that a new convesrion result is 

ready 

 

  for (i=0;i<21;i++){ 

    data.current_x[i] = data.current_x[i+1];      // Get every one of the previous samples 

to its new position 

  } 

  data.current_x[21] = data.temp_x;            // Get the new sample 

into the array 

 

  for(i=0;i<22;i++){ 

   data.current_y += fir_coef[i] * data.current_x[i];     // Evaluate new y, by using the FIR filter 

  } 

   

  data.current_y = data.current_y /1024;       // FIR filter's coefficients have 

been multiplied by 1024. 
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  data.mean_power += data.current_y * data.current_y - data.array[data.counter] * 

data.array[data.counter]; // Evaluate the mean power 

 

  data.array[data.counter] = data.current_y;               // Input new data to the vector 

  data.counter++; 

 

  if (data.counter == 200){ 

    data.counter = 0; 

  } 

            

  if(data.mean_power >= 0x00F00000){ 

    GP4DAT = 0xFF000000;    // TURN GPIO 4 LEDS ON  

  } 

  else{ 

    GP4DAT = 0xFFFF0000;    // TURN GPIO 4 LEDS OFF 

  } 

} 


